
fóruns. No Facebook existe uma comunidade brasileira. 
Observou-se que as comunidades do Cassandra são ativas e que, 
como o software está em pleno desenvolvimento, a comunidade 
tende sempre a amparar os desenvolvedores. Já o MySQL possui 
a maior comunidade, tanto em fóruns brasileiros, quanto em 
fóruns internacionais, grupos do Facebook e outras redes sociais. 
Os fatores que geram tal situação são dois: maturidade do MySQL 
e sua grande utilização. O MySQL começou a ser desenvolvido 
em 1994 enquanto bancos de dados NoSQL surgiram nos anos 
2000.  

No quesito de artigos acadêmicos, objetivou-se verificar a 
quantidade de artigos científicos publicados sobre os SGBDs 
testados. Os dados foram coletados do Web of Science,2 um portal 
que permite o acesso a bases de dados de diversos periódicos. 
Para cada SGBD realizou-se a pesquisa utilizando o filtro: 
Computer Science e Nome do SGBD, compreendidos entre os 
anos de 2009 a 2013. A Figura 1 mostra o número de artigos 
referentes aos três SGBDs.  

Verifica-se que, por ser tecnologias recentes, os bancos NoSQL 
testados ainda apresentam baixo número de artigos científicos na 
base consultada. Devido a sua maturidade e grande utilização, o 
MySQL apresenta um destaque maior em publicações periódicas 
quando comparado aos outros dois bancos de dados. Nessas 
consultas, o MySQL apresentou mais artigos relacionados a 
aplicações, enquanto o Cassandra apresentou mais artigos 
relacionados a estudos comparativos e testes de performance.  

4.2 Testes de Performance 
Nesta seção são apresentados os resultados de testes de 
performance realizados com os SGBDs Cassandra, MySQL e 
Redis. Os testes foram realizados medindo o fluxo de dados em 
relação à latência. O fluxo de dados está separado da latência, mas 
estão relacionados pelo número de operações, com o objetivo de 
demonstrar como os SGBDs se portam.  

Foi utilizado o YCSB Client para a realização dos testes, com suas 
cargas padrões (Tabela 1). Os testes abaixo apresentados serão 
comparados ao de [27], que realizaram testes de performance com 
o MySQL e o Cassandra e teste de escalabilidade com o 
Cassandra.  

 

Figura 1: Número de artigos publicados por ano a) Redis, b) 
Cassandra, c) MySQL - Fonte: Web of Science 
                                                                 
2 : <http: //webofknowledge. com/> 

4.2.1 Carga A – Muitas Atualizações 
Os três bancos de dados foram testados com a carga A, que 
consiste de 50% de leitura e 50% de atualizações. Foram testados 
com 2000, 6000, 10000 e 14000 operações.  

A Figura 2a demonstra o fluxo de dados em relação ao número de 
operações. Observa-se que o Redis apresenta o maior fluxo de 
dados, ou seja, ele é capaz de realizar um maior número de 
operações por segundo. De fato, em seus testes, [28] observou que 
durante a fase de carga (leitura), o Redis conseguiu alcançar 430 
operações por segundo e de forma bastante estável em uma 
configuração single-threaded. Configurações multi-threaded 
rapidamente chegaram a um ponto de inflexão de mais de 9000 
operações por segundo em cerca de 16 threads. Ainda segundo o 
autor, 28 threads parecia ser o ponto ideal entre cliente e servidor.  

A latência mede o tempo de resposta do sistema. Assim, quanto 
maior a latência, pior o resultado. A Figura 2b apresenta a latência 
de atualizações em relação ao número de operações. O Redis e o 
Cassandra diferem numa média de 2ms. Os resultados obtidos 
com o Cassandra assemelham-se muito ao padrão apresentado por 
[27]. E os resultados obtidos com o Redis foram corroborados por 
[28].  

A Figura 2c apresenta a latência de leitura em relação ao número 
de operações. Com relação às latências de atualização, o MySQL 
apresentou as maiores latências (pior resultado) e, para leitura, o 
Cassandra apresentou as maiores latências. Sendo que na leitura o 
MySQL diferiu do Redis em uma média de 3 ms. Neste teste 
percebe-se que o hardware influiu nos teste pois os resultados se 
portam como os de [27], mas com latências muitos maiores. Já o 
Redis, acompanhou os resultados obtidos por [28].  

Considerando a máquina utilizada para teste não possui um 
hardware que se compara a de um servidor, os resultados para a 
carga A corroboram, de maneira geral, os testes de [27] para o 
MySQL e o Cassandra. O Redis apresenta a melhor performance, 
com as menores latências e o maior fluxo de dados. Com 14. 000 
operações, ele triplica o número de operações do Cassandra. O 
Cassandra mantém um fluxo de dados maior que o MySQL e com 
uma boa latência de atualização. Porém o MySQL tem uma 
melhor latência de leitura, apesar de um menor fluxo de dados.  

4.2.2 Carga B – Muitas Leituras 
A carga B apresenta outro cenário para os testes, com 95% de 
carga de leitura e 5% de atualizações. A Figura 3a demonstra o 
fluxo de dados dos SGBDs. O Redis apresenta o melhor fluxo de 
dados, triplicando o número de operações, comparado ao MySQL, 
que se comporta muito melhor que o Cassandra em cenários de 
muitas leituras. Em 14. 000 operações quase que duplica o 
número de operações do Cassandra.  

Com relação à latência de atualização, a Figura 3b mostra que o 
Cassandra e o Redis apresentam latências muito semelhantes 
variando em média 3ms. O MySQL apresenta as maiores latências 
de atualização e, quando comparado ao Cassandra chega a ser 15 
vezes maior. Os dados corroboram os trabalhos de [27 e 28] 
quando se trata de atualizações. No entanto, nos testes de [27] o 
MySQL não apresenta valores tão altos, mas manteve-se melhor 
que o Cassandra. Como este é um teste de muitas leituras, o 
MySQL demonstra sua vantagem de leitura em relação ao 
Cassandra (Figura 3c).  

No geral, em relação à carga de testes B, o Redis tem as melhores 
performances. O MySQL obteve desempenho melhor que o 
Cassandra que, em seu pico, apresenta latência 8 vezes e meia 
maior que a do MySQL. Esse teste evidencia a vantagem do 
MySQL para leitura quando comparado ao Cassandra. O MySQL 
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tem latências muito parecidas com a de [27]. O Cassandra com 
2000 operações obteve 13 ms e na literatura de [27], 7 ms.  

 
Figura 2: Resultado do teste de performance nos SGBDs 
MySQL, Redis e Cassandra para a carga A - muitas atualizações. 
a)Fluxo de dados por número de operações; b) Latência de 
atualização por número de operações; c) Latência de leitura por 
número de operações.  

 

4.2.3 Carga E – Pequenos Ranges 
Para a carga E foi utilizado o Redis e o Cassandra, pois o MySQL 
não suporta escaneamento de ranges. O fluxo de dados de ambos 
foi semelhante ao final do teste, porém no início o Redis 
apresentou uma diferença significativa no fluxo dos dados, como 
visto na Figura 4a. Com relação à latência dos escaneamentos 
ambos os SGBDs tendem a convergir para valores entre 100 e 120 
ms (Figura 4b).  

 

4.2.4 Outras Cargas 
As cargas C (somente leitura) e D (leitura utilizando Ultima) 
apresentaram resultados muito semelhantes à carga B, por tratar 
simplesmente de mudança na porcentagem de leitura ou a ordem 
em que os dados são lidos. Uma ressalva vale ao MySQL, que na 
carga D obteve uma performance muito satisfatória.  

 

 
Figura 3 : Resultado do teste de performance nos SGBDs 
MySQL, Redis e Cassandra para a carga B - muitas leituras. 
a)Fluxo de dados por número de operações; b) Latência de 
atualização por número de operações; c) Latência de leitura por 
número de operações.  

 

4.3 Teste de Escalabilidade 
Considerando que sistemas NoSQL são construídos para escalar o 
número de nós, este teste teve por finalidade mensurar o 
desempenho de . O resultado é demonstrado na Figura 5.  

Apesar dos testes apresentarem alta latência, o fato a observar é 
que o sistema manteve-se estável à medida que novos nós foram 
adicionados. Os resultados coincidem com os da literatura de [27], 
que realizou seus testes utilizando 12 computadores e ainda assim 
o sistema manteve-se estável, evidenciando a capacidade do 
Cassandra de escalar, manter-se estável e sem perda de 
performance.  

Em relação aos testes de performance e de escalabilidade, 
observou-se que o Redis é um dos mais rápidos devido ao fato de 
ser chave-valor e operar na memória RAM. O Cassandra 
apresenta uma boa performance quando o quesito é atualização e 
observa-se que ele tem grande capacidade de escalabilidade. O 
MySQL tem vantagem na leitura devido a sua indexação por B-
TREE, que fornece baixa latência para as leituras, proporcionando 
assim uma vantagem quando comparado ao Cassandra. Mesmo os 
testes não sendo realizados em máquinas que refletem as 
utilizadas em clusters, foi possível observar a diferença entre os 
três SGBDs.  
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Figura 4 : Resultado do teste de performance nos SGBDsRedis e 
Cassandra para a carga E – pequenos Ranges. a) Fluxo de dados 
por número de operações; b) Latência de Escaneamento por 
número de operações.  

 

 
Figura 5 : Latência de leitura do SGBD Cassandra pelo número 
de nós.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Bancos de dados NoSQL oferecem uma alternativa aos bancos 
relacionais, para aplicações onde é necessário lidar com um 
grande volume de dados e, consequentemente, necessário escalar 
o servidor de banco com facilidade e eficiência. Essa nova 
tecnologia não substitui, mas complementa os bancos de dados 
relacionais, que ainda predominam tanto em pesquisas como no 
mercado. Porém, a cada dia, o NoSQL ganha mais espaço na 
comunidade, principalmente em grandes empresas e em 
aplicações da web 2. 0.  

O estudo realizado nesse trabalho teve dois objetivos principais: 
verificar o amadurecimento e consolidação dos SGBDs NoSQL, e 
testar a performance e escalabilidade dos mesmos. No quesito 
amadurecimento e consolidação, ficou claro que, apesar de 
recente, a tecnologia vem se consolidando fortemente. Percebe-se 
que as pesquisas na área estão avançando e são guiadas, 
principalmente por grandes empresas, como Facebook e Twitter, 
entre outras, que necessitam dessa tecnologia. Comparando os 
SGBDs NoSQL Cassandra e Redis, mesmo tendo sido lançados 
com apenas um ano de diferença, verifica-se que o Cassandra 

apresenta maior consolidação, tanto no mercado, quanto na área 
acadêmica. O motivo talvez seja o próprio modelo de dados 
orientado à coluna, que permite uma gama maior de aplicações, 
comparado ao modelo de dados do Redis (chave-valor).  

No quesito performance, o Redis mostrou-se superior, tanto no 
fluxo de dados, quanto na latência. O motivo de tão bom 
desempenho deve-se ao seu modelo de dados e a sua estrutura de 
funcionamento. O redis utiliza tabela hash e tenta manter o 
conjunto de dados em memória RAM. Essa combinação o fez ser 
muito superior ao Cassandra na maioria dos testes. Um resultado 
significativo e que merece ser destacado foi o desempenho do 
MySQL nas cargas de leitura, que mostrou que o algoritmo de 
indexação desse software é altamente competitivo e eficiente.  

Já no quesito escalabilidade, esse trabalho teve como objetivo por 
à prova a facilidade de escalonamento horizontal dos bancos 
NoSQL. Ficou evidente essa propriedade no Cassandra. A 
facilidade de inserir e remover nós do cluster é clara. O próprio 
servidor se encarrega de distribuir os dados e as tarefas. Sendo a 
escalabilidade o motivo principal do aparecimento dos bancos 
NoSQL, conclui-se que o Cassandra cumpre seu papel e 
representa uma ótima solução para escalar aplicações Big Data.  

É importante esclarecer que os bancos NoSQL e os 
relacionais têm seus próprios nichos de mercado. A alta 
disponibilidade, escalabilidade, flexibilidade do esquema e alta 
performance e gerenciamento de dados dos bancos NoSQL, 
trazem a desvantagem de nem sempre ser possível garantir a 
consistência dos dados. Assim, torna-se evidente a necessidade do 
conhecimento e entendimento de ambas tecnologias para decidir 
sobre qual adotar em cada situação específica. Para auxiliar nessa 
tomada de decisão, [29] pesquisaram e chegaram a 22 critérios 
que devem ser observados pelas organizações em seus processos 
de seleção de SGBDs NoSQL.  
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RESUMO 
Empresas e sistemas de TI estão enfrentando um aumento na 
complexidade do ambiente caracterizada pela colaboração, 
mudança e variedade de clientes, fornecedores e produtos. Aplicar 
a técnica de group storytelling pode contribuir para a Gestão do 
Conhecimento da organização. A contagem de histórias traz 
benefícios desde a captura até fixação da informação, passando pela 
comunicação e entendimento dos conceitos. Empresas americanas 
(3M e Apple), japonesas  (Sony e Toshiba) e européias (ClubMed 
e Océ) já utilizam esta abordagem na prática. Por outro lado, a 
Engenharia de Ontologias pode contribuir na melhoria da qualidade 
da informação e oferecer uma solução para lidar com a gestão do 
conhecimento de forma sistemática. No entanto, a especificação e 
gestão de ontologias realizadas de forma manual podem ser caras, 
tediosas, enviesadas e propensas a erro. O aprendizado automático 
de ontologias é uma abordagem que extrai ontologias a partir de 
dados, tanto estruturados como não estruturados (textos). Este 
trabalho apresenta, em fase exploratória, uma proposta capaz de 
especificar automaticamente os elementos que compõem uma 
ontologia, a partir do conhecimento tácito dos envolvidos no 
domínio. Um estudo exploratório foi capaz de obter os conceitos de 
uma ontologia, de forma automática, a partir de histórias contadas 
numa ferramenta de group storytelling sobre os processos de 
negócio de uma das secretarias de uma Universidade de Ensino 
Superior Federal.  

Palavras-Chave 
Gestão do Conhecimento, Group Storytelling, Aprendizado de 
ontologias. 

ABSTRACT 
Business and IT systems are facing increasingly complex 
environments characterized by collaboration, change and variety of 
customers, suppliers and products. Group storytelling technique 
can contribute to the business knowledge management. The stories 
count brings benefits from capture to securing information, through 
communication and understanding of the concepts. American 
Companies (3M and Apple), Japanese (Sony and Toshiba) and 
European (ClubMed and Océ) already use this approach in practice. 
Ontology Engineering can contribute towards improving the 
quality of information and offer a solution to address knowledge 
management systematically. However, the specification and 
manually made of ontology management can be expensive, tedious, 
biased and prone to error. Automatic learning ontology is an 
approach that extracts ontology from the data, both structured and 
unstructured (text). This work presents, at the exploratory stage, a 
proposal able to specify, automatically, elements of an ontology, 
from the tacit knowledge of those involved in the field. An 
exploratory study was able to get the concepts of an ontology, 
automatically, from stories told by a group storytelling tool on the 
business process of one department of the University. 
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I.2.6 [Computing Methodologies]: Artificial Intelligence – 
Learning Knowledge Acquisition 

I.2.7. [Computing Methodologies]: Artificial Intelligence – 
Natural Language Processing Text analysis 
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– Office Automation Groupware 

General Terms 
Management, Documentation, Experimentation. 
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1. INTRODUÇÃO 
Empresas estão cada vez mais dependentes de suas redes de 
negócio, tendo que colaborar com outras organizações, lidar com 
uma maior variedade de produtos, clientes e infraestrutura 
organizacional [1] [2]. A Gestão do Conhecimento pode auxiliar as 
organizações a lidar com este desafio sob a perspectiva da gestão 
da informação e comunicação. 
Registrar as informações relacionadas à execução de tarefas é 
essencial para a Gestão do Conhecimento. Esse registro pode ser 
feito através de histórias utilizando a técnica de group storytelling 
[2]. Porém, além da explicitação do conhecimento real através da 
técnica de group storytelling, é necessário manter a base de 
conhecimento sólida e com as ambiguidades semânticas 
controladas o máximo possível. Nesse contexto, a Engenharia de 
Ontologias pode contribuir na melhoria da qualidade dos modelos 
conceituais [3] que, por sua vez, contribuem na comunicação e 
troca de informação efetiva entre os participantes, sejam pessoas ou 
sistemas. 

No entanto, a extração manual dos conceitos que comporão a 
ontologia pode ser cara, tediosa, propensa a erro, enviesada para o 
seu desenvolvedor, inflexível e específica para o propósito que 
motiva sua construção [4]. Aprendizado automático de ontologias 
a partir de dados não estruturados (texto) é uma alternativa capaz 
de lidar com as dificuldades apontadas. 

Diante do cenário apresentado, a questão desta pesquisa é: Como 
especificar automaticamente uma ontologia a partir do 
conhecimento tácito dos envolvidos no domínio? A proposta de 
solução desta pesquisa é utilizar group storytelling, combinado 
com aprendizado de ontologias baseadas em mineração de texto. 
Desta forma, as histórias são construídas colaborativamente pelos 
envolvidos do domínio, e estas utilizadas para especificar  
automaticamente uma ontologia. 

Este artigo apresenta um estudo exploratório acerca da proposta de 
solução. Além desta introdução, o trabalho é composto da seguinte 
forma: a Seção 2 apresenta o referencial teórico; a Seção 3 descreve 
a experiência; a Seção 4 apresenta os próximos passos e trabalhos 
relacionados e a última seção conclui o artigo. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
Nesta seção é apresentado o referencial teórico utilizado como base 
desta pesquisa. 

2.1 Group Storytelling 
Em seu trabalho, Tobin e Snyman fazem uma revisão da literatura 
acerca das histórias e do conto de histórias [5]. O artigo apresenta 
a utilização de histórias em diversas organizações e aponta que 
todas as organizações, grandes ou pequenas, são dependentes de 
histórias para seu funcionamento [6]. 
No contexto dos negócios, os autores definem que as histórias 
descrevem uma sequência de decisões, ações ou eventos (passados, 
presentes ou futuros, reais ou imaginários) que envolve  
personagens (nominados ou não), em uma organização onde o 
desafio de negócio ou uma oportunidade deve ser endereçada. Elas 
podem ser contadas em qualquer formato (escrito ou oral) e usar 
uma variedade de mídias. Já a contagem de histórias (storytelling) 
é um método ou caminho através do qual a história é contada. Pode 
ser definido como as práticas, ferramentas e os papéis 
desempanhados pelos envolvidos na comunicação de uma história 
para uma audiência [5]. 

Tobin e Snyman expõem a opinião de outros autores que defendem 
uma série de benefícios do método de contagem de histórias: 
histórias tendem a ser mais bem fixadas que ideias abstratas; 
capacita o entendimento de uma maneira relevante; é uma maneira 
efetiva de capturar o conhecimento; permite a comunicação rápida, 
natural, clara, confiável, colaborativa, persuasiva, e acurada; 
permite o compartilhamento de conhecimento numa população 
diversificada; é carregada de razão e emoção. No trabalho também 
referenciam o uso prático em empresas americanas (3M e Apple), 
japonesas (Sony e Toshiba), européias (Club Med e Océ), entre 
outras [5].  

Com relação a histórias contadas de forma coletiva, group 
storytelling, existem outros benefícios. A partir do conceito 
fundamental de que uma pessoa possui parcela do conhecimento,  
esta parcela poderá ser complementada com outros participantes 
que, além da lembrança, poderão contribuir com outras 
perspectivas. A leitura, comentário e comunicação são capazes de 
ativar a memória e aumentar a habilidade dos membros de 
testemunharem a narrativa. Em histórias contadas por equipes de 
trabalho, cada participante pode interagir e apresentar a sua 
peercepção dos fatos [7]. 

2.2 Modelagem Conceitual e Ontologias 
Modelagem Conceitual pode ser definida quanto à sua função como 
“em essência, preocupada com o desafio de representar o 
conhecimento conceitual de uma forma que é adequada e 
compreensível para todos os stakeholders tanto no 
desenvolvimento quanto no uso destas representações, e 
independente de qualquer eventual realização técnica de 
representação” [3]. Descrever um sistema em termos de modelos 
conceituais significa descrevê-lo constituído de objetos 
pertencentes a diferentes classes, com propriedades distintas, e 
relacionados uns com os outros de várias maneiras [1].  
Em sistemas de informação, a modelagem conceitual é utilizada no 
processo de desenvolvimento, proeminentemente nas fases de 
análise e projeto. Dentro de quatro propósitos maiores da 
modelagem conceitual apresentados por Recker [3], destacamos o 
suporte à comunicação entre stakeholders e o auxílio aos analistas 
para o entendimento do mundo real. Modelos conceituais são 
importantes para a prevenção de erros na fase de requisitos e 
proveem qualidade nos sistemas de informação a serem entregues 
[3]. 

Uma abordagem genérica para modelar conceitualmente um 
domínio (universo do discurso) é a utilização de gramática de 
modelagem e métodos de modelagem conceitual para, ao fim, obter 
um esquema conceitual [8]. Como exemplos de gramáticas, 
podemos citar a gramática associada ao modelo Entidade 
Relacionamento (ER) [9] e a Linguagem de Modelagem Unificada 
(UML) [10]. Já como exemplo de métodos de modelagem, 
podemos citar a Análise Estruturada [11].  

A Engenharia de Ontologia amplifica os objetivos para além da 
criação e especificação de modelos. Neste caso, partindo de um 
universo do discurso conhecido, o processo utiliza métodos tais 
como MethOntology, WebODE ou On-To-Knowledge em 
conjunção com linguanges ontológicas tais como OWL, ou RDF  
[8] [12] [13] [14] [15] [16] [17]. A Figura 1 representa os elementos 
dessas duas abordagens: Gramáticas de Modelagem aliada a 
Métodos de Modelagem Conceitual obtendo ao fim esquemas 
conceituais; e a Engenharia de Ontologias cujo resultado são 
Ontologias de Sistemas de Informação. Não é correto crer que estas 
abordagens são mutuamente exclusivas; ao contrário, são 
complementares, pois o uso da Engenharia de Ontologia leva a 
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modelos conceituais melhores e, diante do que foi dito 
anteriormente, modelos conceituais melhores levam a sistemas de 
informação com maior qualidade. 

Figura 1. Comparação entre Engenharia de Ontologia e 
Modelagem Conceitual. (Fonseca, 2007). 

Na Filosofia, Ontologia é a descrição básica das coisas no mundo 
[8]. Guarino refina o significado filosófico de ontologia como 
sendo um sistema particular de categorias que refletem uma visão 
particular do mundo [18]. No campo das ciências da computação e 
de sistemas de informação, a ontologia “refere-se a um artefato de 
engenharia, constituído de um vocabulário específico usado para 
descrever uma certa realidade, mais um conjunto de premissas 
explícitas de acordo com o significado pretendido das palavras do 
vocabulário” [18]. Mais formalmente: 

“Uma ontologia é uma teoria lógica para representar o 
significado pretendido de um vocabulário formal, ou seja, o seu 
compromisso ontológico para uma conceptualização particular 

do mundo. Os modelos pretendidos de uma linguagem lógica 
usando este vocabulário é restringido pelo compromisso 

ontológico. Uma ontologia reflete indiretamente este acordo (e a 
conceptualização subjacente) pela aproximação dos modelos 

pretendidos. ” 
(Guarino,1998) 

Diante desta definição, o conceito de ontologia foi adotado no 
campo dos Sistemas de Informação na busca de respostas 
encontradas para as dificuldades no processo de modelagem 
conceitual. “A adoção de ontologias avançou a pesquisa na 
modelagem conceitual capacitando projetistas de sistemas no 
desenvolvimento de scripts de modelos conceituais melhores” [8]. 
O uso da ontologia no processo de desenvolvimento habilita os 
desenvolvedores a um maior nível de reuso do conhecimento, 
permitindo reuso e compartilhamento do conhecimento de domínio 
entre sistemas em plataformas heterogêneas [8] [18]. 
Sistemas de Informação orientados por ontologias (ontology-
driven) começam com horizontes pessoalmente realizados (isto é, 
interpretações pessoais com base no conhecimento e na 
experiência). Esses horizontes são descritos em alguma linguagem, 
formal ou informal, preocupando-se, primeiro, em obter uma 
ontologia para o Sistema de Informação. Esta ontologia é, por 
definição, mais ampla que os esquemas conceituais e podem incluir 
pontos de vista de uma comunidade maior. São teorias que 
descrevem e explicam o domínio. Este mesmo domínio é aquele 
que os Sistemas de Informação tentam modelar. Desta forma, a 
ontologia provê uma gramática para o modelo conceitual capaz de 
validar os modelos em relação à realidade [8] [18]. A Figura 2 
sintetiza o caminho entre o horizonte pessoal e os fatos na base de 
dados.  

Figura 2. Caminho entre o horizonte pessoal e os fatos na base 
de dados ou aplicações [8] 

                                                             
1 https://code.google.com/p/text2onto/ 

2.3 Aprendizado de Ontologias (Ontology 
Learning) 
Técnicas de aprendizado de ontologias objetivam apoiar o 
engenheiro de ontologias na tarefa de criar e manter uma ontologia 
[19]. Aprendizado de ontologias refere-se à extração de elementos 
ontológicos (conhecimento conceitual) a partir de uma entrada de 
informações e a construção de ontologias a partir delas. Ela é 
composta por um conjunto de técnicas capazes de construir a partir 
do zero, enriquecer ou adaptar uma ontologia existente de forma 
automática ou semiautomática utilizando diversos recursos [4] [20] 
[21]. 

Aprendizado de ontologias utiliza conhecimentos de diversos 
campos, tais como: aprendizado de máquina [22], processamento 
de linguagem natural [23], recuperação de informação [24], 
inteligência artificial [25] e gerenciamento de banco de dados [4] 
[21] [26]. Pode ser categorizada de acordo com os tipos de dados 
de entrada: estruturado, semi-estruturado e não-estruturado.  

Dados não-estruturados podem ser textos, tais como livros ou 
revistas. Dados semi-estruturados podem ser texto em arquivos 
HTML ou XML. Dados estruturados são dados em bases de dados. 
Nosso estudo exploratório concentra-se em aprendizado de 
conceitos a partir de dados não estruturados. Nas referências é 
possível encontrar mais sobre aprendizado de ontologias em outras 
categorias de dados [4] [21] [26] [20]. 

No contexto de aprendizado de ontologias em dados não-
estruturados pode haver três categorizações, conforme a abordagem 
necessária para aprender uma ontologia: abordagem estatística; 
processamento de linguagem natural; abordagem mista. A primeira 
abordagem é explicada no trabalho [4] e, em termos gerais, utiliza 
medidas estatísticas para verificar a representatividade de uma 
palavra-chave num conjunto de textos e, em seguida, são realizadas 
novas rodadas de busca nos documentos onde esta palavra foi 
encontrada para encontrar filhos destes conceitos (palavras 
próximas ao termo representativo, por exemplo) e, assim, 
determinar a hierarquia.  

A segunda abordagem utiliza um conjunto de padrões sintáticos da 
linguagem natural para descobrir a relação de dependência entre as 
palavras. No trabalho de Sabou et al (2005), por exemplo, os passos 
de extração da ontologia são: análise de dependência, padrões 
sintáticos, construção de ontologia e poda da ontologia. Para 
exemplificar, Hazman et al (2011) cita a relação de dependência 
entre os termos que pode ser reconhecida na frase “encontrar sítios 

antigênicos em proteína”. O adjetivo “antigênico” modifica o 
substantivo “sítio” e “sítio é o objeto do verbo “encontrar”. Então, 
é possível anotar um texto sintaticamente e, utilizando um conjunto 
de padrões, organizar a informação para construir uma ontologia. 
Por exemplo, Sabout et al (2005) utilizam essa categoria de 
padrões. No seu trabalho, um padrão sintático (em inglês) “NN” e 
“Nmod”, por exemplo, identificava os conceitos. Verbos 
identificavam funcionalidades. Preposições identificavam relações 
de parte-todo entre dois termos (meronymy, em inglês). Um método 
automático utilizando esta abordagem é apresentada por Cimiano, 
Hotho, Staab em 2005 [27].  

A terceira abordagem utiliza tanto anotação semântica quanto a 
análise estatística. Esta abordagem é aplicada no Text2Onto1, um 
framework de aprendizado de ontologias a partir de recursos 
textuais. A Figura 3 apresenta a arquitetura do Text2Onto que é 
centrada em torno do Modelo Probabilistico de Ontologia 

XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.
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(Probabilistic Ontology Model – POM). O POM armazena o 
resultado de diferentes algoritmos de aprendizado de ontologia. O 
POM pode ser traduzido em linguagens de representação de 
ontologias tais como RDFS2, OWL3 e F-Logic4. Essa capacidade é 
devida à uma Biblioteca de Primitivas de Modelagem (MPL, do 
inglês, Modeling Primitive Library), que define as primitivas das 
linguagens de forma declarativa e aos escritores de ontologias, que 
são responsáveis por traduzir as primitivas de modelagem 
instanciadas em uma das linguagens de representação do 
conhecimento. Os algoritmos são inicializados por um controlador 
(Controlador de Algoritmo) que dispara um preprocessamento 
linguistico dos dados (NLP, do inglês, Natural Language 
Processing) no Corpus disponível. O controlador executa o 
algoritmo de aprendizado na ordem adequada no repositório de 
referência (Base de Dados acessada e controlada pelo gerenciador 
de referências) e aplica as alterações necessárias no POM. O 
trabalho de Cimiano e Volker (2005) [28], na Figura 3, explica com 
maiores detalhes o framework.  

Figura 3. Arquitetura do Text2Onto [28].  

2.4 Método de Construção Automática de 
Ontologias 
Exitem diversos métodos para construção de ontologias. Podemos 
citar o OTK [29], Methontology [16] e Diligent [30], por exemplo. 
Estes três métodos possuem o foco nos engenheiros de ontologias 
e não em máquinas e, por isso, não são de interesse do presente 
trabalho, uma vez que o foco de interesse é acerca de abordagens 
automáticas. 

A abordagem automática que foi adotada é baseada na de Bedini e 
Nguyen (2007)  [31], a qual representa um processo de geração 
automática de ontologia e critérios de avaliação. A Figura 4 
apresenta este processo, descrito em detalhes a seguir.  

Figura 4.Processo de geração automática de ontologias [31] 

 Na fase de extração é obtida a informação necessária para geração 
de elementos da ontologia (conceitos, atributos, relacionamentos e 
axiomas) a partir de um corpus. Como citado, esta informação pode 
ser estruturada, semi-estruturada ou não-estruturada. A técnica de 
extração varia de acordo com essa origem, tais como: 
processamento de linguagem natural (NLP), clustering, 

                                                             
2 http://www.w3.org/RDF/ 
3 http://www.w3.org/2001/sw/wiki/OWL 

aprendizado de máquina, semântica, morfológica, léxica ou uma 
combinação delas. 
O passo de análise foca no matching da informação recuperada e/ou 
com a combinação de duas ou mais ontologias existentes, 
dependendo do caso de uso. Essa etapa requer, além das técnicas 
da primeira etapa, analisadores semânticos para detectar sinônimos 
homônimos e outras relações. 

A geração é a etapa de merging de ontologias e da formalização do 
meta-modelo usado pela ferramenta que possa ser interpretado por 
outras aplicações. A formalização se dá com a geração de 
documentos OWL e RDF-S. 

A etapa de validação tem como objetivo retirar conceitos e 
relacionamentos errados introduzidos nas etapas anteriores. 
Normalmente feita manualmente, mas em alguns casos pode ser 
automatizada. 

A última etapa, de evolução, é necessária uma vez que a ontologia 
de um domínio não é estática. Pode haver alteração na quantidade 
de conceitos, nos relacionamentos e outros parâmetros podem ser 
acrescentados ou modificados.  

3.  Descrição do Estudo Exploratório 
O estudo exploratório desta pesquisa foi realizado a partir dos 
textos obtidos de uma ferramenta de group storytelling5. A 
ferramenta permite que as histórias sejam contadas de forma 
assíncrona e distribuída e registradas por escrito. A dinâmica é 
realizada em três fases. Na primeira, a fase de contar, o grupo 
participa da contagem da história, incluindo, excluindo e discutindo 
acerca das informações postas por cada colaborador. Na segunda 
fase, redigir, a história é redigida por apenas um dos membros e, na 
última fase, a de conclusão, a história é finalizada e pode ser 
comentada.  

Nesta dinâmica podem coexistir quatro papéis. O do participante, 
que contribui com a contagem da história. O do facilitador, 
responsável por observar e estimular o grupo para garantir o 
sucesso. O do redator, ao qual cabe produzir o texto final, 
formatado e aperfeiçoado. E, finalmente, o do crítico, que evidencia 
elementos tácitos do conhecimento explicitado.  

As histórias utilizadas nesta pesquisa foram criadas no contexto da 
disciplina de Gestão de Processos de Negócio, na Universidade 
Federal onde o estudo foi realizado. Cada grupo de alunos era 
responsável pelo levantamento de um dos processos existentes na 
secretaria. Em uma das etapas foi realizada uma sessão de história 
de grupo onde os participantes contavam as histórias dos processos 
da levantados. A partir do grupo de histórias cadastrados na 
ferramenta de group storytelling foram explorados os conceitos de 
aprendizado automático de ontologias. 

3.1 Fase 0 - Planejamento 
Além do método apresentado no referencial teórico [31] e do 
framework Text2Onto [28], para definir como seria a abordagem 
deste trabalho foram investigadas a abordagem de outros autores, 
inclusive com tentativas de reproduzi-las. Por exemplo, a 
abordagem proposta pela OntoLT [32] foi experimentada mas, 
nela, a anotação linguística é externa à ferramenta e deveria ser 
realizada antes da utilização da ferramenta para a extração da 
ontologia. Chegou-se a anotar um texto semanticamente, utilizando 

4 http://en.wikipedia.org/wiki/F-logic 
5 http://www.se7ti.com.br:8080/conti/login 
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a GATE6 e o ferramental disponível pelo Stanford NLP Group7, 
mas ambas anotações eram incompatíveis, e haveria um novo 
esforço para torná-los compatíveis com a ferramenta. Além disso, 
a proposta do OntoLT é um plugin para o Protégé que funciona 
apenas com versões antigas do mesmo.  

Também avaliou-se a utilização do OntoGen8. Este é um editor 
semiautomático que combina técnicas de mineração com 
aprendizado de máquina. É capaz de realizar aprendizado 
supervisionado e não-supervisionado para sugerir conceitos e 
nomes de conceitos, bem como a visualização da ontologia e dos 
conceitos [33]. No entanto, ele apenas apóia a gestão de ontologias. 
Não é capaz de construí-la de forma automática mas apenas 
mediante ação humana. 

Por fim, utilizou-se a ferramenta Text2Onto. Também nesta foram 
encontradas dificuldades, ainda em fase de instalação. Existe uma 
série de incompatibilidades de versões com outros ferramentais, 
mas ela se mostrou capaz de extrair os construtos de forma 
totalmente automática. O seu uso será apresentado e avaliado no 
decorrer deste artigo. 
Assim, a abordagem segue, além deste passo de planejamento, 
outros quatro passos. No segundo passo, foi realizado o pré-
processameto da fonte de dados. No terceiro passo foi realizada a 
extração dos conceitos de forma automática. No quarto, foram 
avaliados os resultados comparando com a extração manual. No 
último passo, foram exibidos os conceitos extraídos numa 
ferramenta de edição de ontologia. A Figura 5 apresenta a 
abordagem. 

 
Figura 5 – Processo de trabalho proposto 

3.2 Fase 1 – Tratamento (Tradução) 
As extrações em português e em inglês das histórias estão 
disponíveis online9. Os processos já estavam agrupados em 
histórias diferentes (vide Figura 6, que exibe a tela da ferramenta). 
Cada processo foi, então, traduzido para o inglês e incluído num 
documento separado. O conjunto dos documentos, em inglês, 
compôs o corpus deste trabalho. A tradução foi realizada utilizando 
o Google Translate10. 

Figura 6 – Histórias disponíveis na Ferramenta Conti. 

3.3 Fase 2 – Extração de Conceitos 
Definiu-se, de antemão, os algoritmos a serem utilizados e que o 
trabalho seria apenas no nível de conceito (concept). O Text2Onto 
utiliza as anotações realizadas no GATE para os quais substantivos 
são “Conceitos” e nomes próprios (proper nouns) são “Instâncias”. 

                                                             
6 GATE – General Archictecture Text Engineering 
(https://gate.ac.uk/) 
7 http://nlp.stanford.edu/ 
8 Ontogen.ijs.si 

Como esta pesquisa é exploratória, foram avaliadas apenas as 
opções disponíveis por padrão na ferramenta. Para extração de 
conceitos e instâncias utilizou-se o algoritmo 
TFIDFConceptExtraction. As outras opções disponíveis eram o 
EntropyConceptExtraction; ExampleConceptExtraction; 
RTFConceptExtraction. A escolha é justificada pelo fato de que o 
ExampleConceptExtraction é um algoritmo de exemplo; Tanto o 
RTFConceptExtraction quanto o EntropyConceptExtraction 
avaliam a frequência do termo no documento, diferenciando-se 
apenas pelo método; já o TFIDFConceptExtraction utiliza o 
RTFConceptExtraction, mas faz a sua avaliação também com 
relação a um rol de documentos e não apenas em relação a um único 
documento [28]. 

Foi executada a extração de conceitos de apenas um documento. 
Antes da extração, no entanto, foram extraídos os conceitos 
manualmente para fins de comparação com o resultado final. 
Aleatoriamente optou-se pelo documento 
“DeclarationOfCompletionOfCourse”. Na próxima subseção serão 
apresentados e avaliados o resultado obtido. 

3.4 Fase 3 – Avaliação 
A Tabela 1 apresenta os conceitos extraídos manualmente e os 
conceitos extraídos automaticamente. A terceira coluna é a análise 
se foi realizada uma extração correta (sim) ou (não) quando 
comparadas as extrações automáticas e manuais. 

Tabela 1. Comparação da extração dos conceitos de forma 
automática e manual. 

Conceitos Extraídos 
Manualmente 

Conceitos Extraídos 
Automaticamente 

Análise resultado 
automático 

Application Application Sim 

application form application form Sim 

  Completion Não 

Course Course Sim 

Data Datum Sim 

Date Date Sim 

Declaration Declaration Sim 

Degree Degree Sim 

  department verify Não 

Department   Não 

Direction Direction Sim 

Document Document Sim 

  document delivery Não 

End End Sim 

  Order Não 

Request Request Sim 

Secretariat secretariat Sim 

Secretary Secretary Sim 

  Sign Não 

Stamp Stamp Sim 

Statement Statement Sim 

  statement verify Não 

Student Student Sim 

9https://www.dropbox.com/sh/0gpkqbo5tpggh38/AADGXaRDcfc
d6jMxAv8M5CdKa?dl=0 

10 https://translate.google.com/ 
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3.5 Fase 4 – Exibição 
Nesta fase o objetivo é a exibição dos conceitos extraídos utilizando 
ferramentas de gestão de ontologias. Apesar de a funcionalidade de 
exportação para OWL não funcionar, realizou-se a exportação para 
RDF. Em seguida houve a tentativa de exibição em duas 
ferramentas que são recorrentemente citadas em pesquisas no 
campo de ontologias: Protégé e NeonToolkit11. A exportação pode 
ser vista nas Figuras  7 e 8.  

Esta fase é importante para observar se há aderência entre o 
resultado obtido a partir das ferramentas de aprendizado e as 
ferramentas de construção e manutenção de ontologias. Conclui-se 
que não houve problemas em relação à exibição. Isto é, aquele que 
receber a ontologia gerada pelo processo poderá utilizar as 
ferramentas disponíveis para criticá-la ou evoluí-la. Provavelmente 
isto se deve à maturidade deste ferramental, incluindo questões de 
sedimentação dos padrões OWL e RDF.  

Estas etapas (construção de ontologias e sedimentação de padrões) 
precedem, tanto em termos de pesquisa quanto em termos práticos, 
a evolução da etapa de aprendizado de ontologia.  

4. PRÓXIMOS PASSOS E TRABALHOS 
RELACIONADOS 
O primeiro passo após a realização deste estudo exploratório é fazer 
sua expansão. Neste trabalho foi apresentado um passo a passo que 
possibilitou a extração de conceitos de uma das histórias 

                                                             
11 http://neon-toolkit.org/wiki/Main_Page 

disponíveis na ferramenta de group storytelling. É possível 
expandi-lo sob cinco aspectos.  

No primeiro aspecto, a expansão é em relação às histórias. Pode-se 
repetir a mesma abordagem para as demais histórias disponíveis, 
seja compondo uma ontologia para cada história ou compondo uma 
ontologia a partir de todas as histórias. Trabalhos de mineração a 
partir de group storytelling já foram realizados no contexto de 
mineração de processos [35].  

No segundo aspecto, a expansão é em relação aos elementos 
ontológicos. Foram avaliados apenas os conceitos (classes). A 
abordagem pode ser expandida para a obtenção de instâncias, 
relacionamentos e categorizações, lidando com outros tipos de 
desafios. A literatura é vasta neste sentido e já foram citados aqui 
alguns trabalhos [27] [19] [20].  

O terceiro aspecto é quanto à avaliação. A avaliação humana não é 
o único caminho para verificar os resultados. Técnicas de 
verificação de correspondência de ontologias pode ser um caminho. 
Diversos trabalhos buscam avaliar a similaridade com o objetivo de 
alinhar as ontologias. Como exemplo, é possível citar [36] que é 
um trabalho completo neste sentido. Nele é apresentado um sistema 
chamado BLOOMS que é capaz de realizar avaliação de 
alinhamento de ontologias. Outras abordagens de avaliação de 
alinhamento são S-Match [37], AROMA [38], RIMoM [39]. 

O quarto aspecto é em relação a sua comparação com outros 
idiomas. Existem trabalhos que estendem o aprendizado de 

Figura 7 – Conceitos exibidos no NeonToolkit. 

Figura 8 – Conceitos exibidos no Protégé. 
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ontologia para outros idiomas, como o chinês [40] ou o português 
[41], ou mesmo trabalhos cross-linguísticos [42] [43].  

O quinto aspecto é em relação a ontologias de fundamentação. 
Leão, Revoredo & Baião [34] buscam obter uma ontologia bem 
fundamentada utilizando o processamento de linguagem natural 
aliado aos elementos da Wordnet. Esta abordagem visa obter uma 
ontologia menos suscetível à ambiguidade de interpretações. 

5. CONCLUSÃO 
Conclui-se este trabalho pela ciência da importância e da relevância 
do tema. Este trabalho contribuiu para responder à questão de 
pesquisa: “Como especificar automaticamente uma ontologia a 
partir do conhecimento tácito dos envolvidos no domínio? ”. 
Contribuir para responder esta questão permitirá auxiliar a gestão e 
a qualidade da informação. 

Foi proposta uma primeira fase onde o conhecimento tácito dos 
envolvidos no domínio é capturado de forma colaborativa através 
da técnica de group storytelling. Na segunda fase da proposta, 
foram recuperados os conceitos necessários para confecção da 
ontologia de forma automática utilizando ferramentas referenciadas 
em outros trabalhos científicos. 

Em 2007, no trabalho de Bedini & Nguyen [31], é feita uma revisão 
do estado da arte da geração automática de ontologias e os autores 
concluíram que não havia sistema capaz de gerar automaticamente 
ontologias. No entanto, este estudo exploratório contribui 
apontando para a possibilidade em relação a este caminho. Foi 
verificado, também, que as ferramentas de aprendizado automático 
de ontologias a partir de textos, talvez pela forte dependência da 
anotação semântica, ainda não alcançaram o estado da arte que 
permita a fluência do uso.  

Dito isto, trabalhos futuros irão aprofundar a extração de elementos 
ontológicos. Esta pesquisa indica que, para isso, será necessário 
estender o estudo, inclusive através de atualização do código das 
ferramentas disponíveis. Esta percepção é fruto, principalmente, da 
verificação de descontinuidade das plataformas sobre as quais 
trabalham as ferramentas exploradas. Por exemplo, o Text2Onto 
utiliza, só e somente só, a versão 4 do GATE. O GATE, no entanto, 
está na versão 8.  

O presente trabalho evidenciou também a necessidade de, em 
trabalhos futuros, evoluir em relação à avaliação dos resultados de 
forma a subtrair a comparação manual. Para isso, é importante um 
maior aprofundamento no conhecimento em relação a alinhamento 
ontológico.  

Finalmente, outro ponto de melhoria é a comparação de ontologias 
geradas a partir de descritivos de domínios obtidos de forma 
individual e de forma colaborativa. As referências de group 
storytelling já apontam as vantagens de obtenção do conhecimento 
a partir de abordagens colaborativas. No entanto, não foram 
encontradas referências que façam, especificamente, uma 
comparação de ontologias extraídas de descritivos de domínio 
construídos de forma colaborativa de ontologias extraídas de 
descritivos de domínio de forma individualizada. Assim, concluiu-
se que, diante dos resultados obtidos, a tendência de evolução desta 
pesquisa é no sentido de obter, de forma experimental e não mais 
em estudo exploratório, os aprimoramentos aqui identificados, 
além de expandir a abordagem para outros elementos ontológicos.  

Encerramos este trabalho destacando, então, o escopo de nossa 
contribuição: um estudo exploratório que utiliza dados não 
estruturados obtidos a partir da técnica de group storytelling para a 
extração automática de conceitos de uma ontologia. O objetivo foi 
avaliar os resultados obtidos a partir da aplicação de um método 

para aprender de forma automática uma ontologia a partir das 
histórias e, assim, contribuir para a gestão e qualidade da 
informação. 
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ABSTRACT
Indoor location data are critical in emergency situations.
Command centers need to monitor their operational forces.
Rescuers need to find potential victims to carry proper care
and the building’s occupants need to find the way for fast
evacuation. Despite the growing body of research in indoor
location, no technique is considered appropriate for different
situations. Furthermore, few studies have analyzed the ap-
plicability of these techniques in an emergency setting, which
has particular characteristics. This survey reviews works
in indoor location applied to emergency scenarios, analyz-
ing their applicability in relation to existing requirements in
these types of situations.

Categories and Subject Descriptors
C.3 [Special-purpose and application-based sys-
tems]: Real-time and embedded systems; D.2.8
[Computer-CommunicationNetworks]: Distributed
Systems—client/server

General Terms
Theory

Keywords
indoor positioning, indoor navigation, emergency manage-
ment

1. INTRODUCTION
In emergency scenarios the fast conduction of victims to

exit (evacuation) and the precise monitoring of the rescuers1

position are both important to reducing deaths and injuries.

1We consider “rescuer” as any operational forces member,
comprising medical, police and fire brigade.
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not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies
bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, to
republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific
permission and/or a fee.
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Copyright SBC 2015.

To monitor rescuers command centers use radio communi-
cation, where the team member directly reports his/her po-
sition. In situations of stress, disorientation or unconscious-
ness the active reporting strategy may fail [11].

Location positioning systems can be used to automati-
cally gather the positioning of rescuers and victims. The
most usual location technique, the GPS, does not work well
indoor because of interferences generated by physical barri-
ers (such as walls and furniture) and sources of radio signal
[17]. Thus, many techniques have been developed to pro-
vide the location of mobile devices in indoor environments
with greater accuracy. However, emergency situations have
particular characteristics (e.g., smoke, blackout) that can
reduce visibility and make useless the current indoor posi-
tioning systems (IPS).

Most of existing surveys approaching location systems
focus on the adopted technique, without considering the
specifics of emergency scenarios [35, 19, 12, 14, 32, 39]. Only
one review of indoor positioning systems for emergency sit-
uations was identified [6]. However, it is from 2011 and does
not connect the characteristics of emergencies scenarios with
most modern techniques.

Besides, there is a lack to categorize the requirements of
emergency situations for indoor location systems. For ex-
ample, luminosity is essential for indoor location techniques
based on images. However, on emergency situation we can
experiment scenarios as lack of power or presence of smoke
that compromise the luminosity.

This work aims to present the state-of-the-art of solutions
for indoor location in emergency scenarios. Our research
questions are: “What are the requirements for using indoor
location systems in emergency situations?”; “Existent indoor
location systems support those requirements?”; “There are
unattended demands for a new indoor location solution for
this domain?”.

The paper is organized as follows. Section 2 discusses re-
lated work. Section 3 presents the survey protocol. Section
4 reviews and presents a taxonomy of main indoor location
techniques. Section 5 discusses the survey results, which
include: a requirements list of indoor location systems for
emergency scenarios, a summary and analysis of the main
works in indoor location for emergency scenarios. Section 6
presents our conclusions and future works.

2. RELATED WORK
We identified only one study that performed a review of

indoor positioning systems for emergencies scenarios [6]. It
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presents only radio and inertial-based systems. This study
does not list the characteristics of emergency situations and
does not address new techniques arisen since 2011.

Other studies performed surveys about location systems
in general scenarios [32] and related to specific techniques:
radio [35, 32], ultrasonic [14], optical [19] and inertial [12].

In [28] is presented a list of user requirements for location
systems in emergency scenarios, extracted from interviews
with firefighters, police and military personnel. This work
also analysis performance and limitations of GNSS (Global
Navigation satellite Systems), radio and inertial navigation
systems. In [29] authors present a continuation of the re-
search, bringing a more extensive list of requirements. How-
ever, this work does not consider the specifics of each type
of emergency scenarios.

3. A TAXONOMY FOR INDOOR LOCA-
TION TECHNIQUES

Since indoor location literature is vast, comprising differ-
ent techniques and disciplines, we conducted a preliminary
review2 before performing the actual survey. The results of
this review are presented in Table 1 classified according to:
signal type, measurement method and infrastructure needs.

The signal categorization is related to which type of sig-
nal is used as reference for the location system. Inertial
systems use the direction and acceleration of a moving body
to infer its current position. They need to know the body
starting position. Optical systems use photos, known
markers or lights as reference to positioning. Geomagnetic
techniques exploit disturbances on earth magnetic field in-
side buildings. The disturbances are caused by structural
steel elements and they are unique in each building position.
Radio techniques compute the radio wave travel time or use
the radio signal strength to resolve the tracking. Signals like
UWB, ZigBee or WiFi can be used. Similarly, ultrasonic
techniques use sound wave travel time as the location system
reference.

The measure method is related to how the signal is
used to obtain the tracked device position. In angulation
the object position is determined identifying the angle at
which the signal emitted by the object arrives two or more
reference points. The dead-reckoning method is based on
analysis of data provided by inertial sensors: knowing the
initial position, velocity and direction of the tracked object,
one can estimate its current location. In fingerprinting the
target area is divided on a grid and signals at each grid cell
are captured, forming a map of signals. This map is used to
perform tracking. Lateration identifies the object distance
to at least three reference points to determine the object po-
sition. Proximity determines the location by detecting the
presence of the tracked device in one or more sensors neigh-
borhood. Scene analysis involves analysis of the interest
location, looking for the tracked device or features that may
give a clue to where the viewer is.

Infrastructure categorization examines whether pre-
existing structure is needed to make the positioning system
work. The created category is related to systems that cre-
ate the location infrastructure on-the-fly. Within the exist-
ing category are systems depending on pre-installed infras-
trucutre. The no infrastructure category includes systems

2A more detailed overview about indoor location techniques
can be found in http://goo.gl/ULJRJG

that works with no infrastructure.

4. SURVEY PROTOCOL
This study focuses on indoor location of victims and res-

cuers inside commercial or residential environments, when
emergency situations arise. It seeks to answer the following
general research question: “Are there indoor location solu-
tions that meets the requirements of emergency scenarios in
indoor environments?”. Based on this general issue we seek
to answer the following derived questions:

• Q1 What are the requirements for indoor location sys-
tems in emergency scenarios?

• Q2 How indoor location systems are positioned to sup-
port emergency scenarios?

• Q3 Are there demands for new indoor location solu-
tions for use on emergency scenarios?

4.1 Search strategy
The search string used is presented in Table 2. The search

was performed in three major electronic databases: Scopus3,
Compendex4 and Web of Science5, which encompass the
main digital libraries (ACM, IEEE, Elsevier, Springer and
Wiley) and includes articles from journals and conferences.

Table 2: Survey search string.

.
(“indoor” OR “in door” OR “interior” OR “inside” OR

“personnel” OR “person” OR “personal” OR
“pedestrian” OR “in-building” OR “in building” OR

“room” OR “non-gps” OR “non gps”)
AND

(“positioning” OR “positioner” OR “position” OR
“localization” OR “location” OR “locator” OR “locality”

OR “geolocation” OR “tracking” OR “navigation” OR
“guide” OR “guider” OR “orientation”)

AND
(“emergency” OR “emergencies” OR “crisis” OR

“disaster” OR “disasters” OR “rescue” OR “firefighter”
OR “firefighters” OR “relief” OR “first responders” OR

“first responder” OR “escape” OR “evacuation” OR
“danger” OR “dangerous” OR “risk” OR “risky” OR

“hazard” OR “hazardous” OR “unsafe” OR “harmful”
OR “critical” OR “distress”)

.

4.2 Inclusion/exclusion criteria
The survey considers only primary and secondary studies

written in English or Portuguese. The study should present
a conceptual or practical implementation of an indoor track-
ing system facing emergency situations involving buildings
evacuation or indoor location of rescuers. The exclusion cri-
teria were applied in the following order:

1. Not a paper: tables, proceedings and non-scientific
studies were excluded.

2. Not written in Portuguese or English: used to
exclude studies outside the language domain of the
survey executors.

3http://www.scopus.com/home.url
4http://www.engineeringvillage.com/
5https://sub3.webofknowledge.com
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Table 1: Overview of the Taxonomy for Indoor Location Techniques with their advantages/disadvantages.

Category Advantages Disadvantages
Signal

Inertial No infrastructure need
Needs a reference system to reduce errors and deter-
mine initial position

Optical High accuracy
In most cases is unfeasible to unknown places; requires
high computational power

Geomagnetism
Requires only a magnetometer, being accessible for
many devices

Needs mapping the enviroment in a offline phase; Suf-
fers from holes

Radio
Can cover large areas; can take advantage of existing
infrastructure; requires small amount of landmarks

Suffers from interference caused by objetcts and walls

Ultrasonic High accuracy
Suffers from interference caused by humidity; requires
high amount of landmarks

Measure Method
Angulation Requires only two reference points Requires directional antennas

Dead-reckoning Infrastructure independent
Requires another system to make periodic corrections
and to provide initial position

Fingerprinting Robustness
Unfeasible to unknown places; mapping phase can be
expensive

Lateration Position can be estimated based on reference points Need at least three reference points
Proximity Robustness Requires high amount of landmarks
Scene Analysis High accuracy Requires high computional power

Infrastructure
Created Feasible to unknown places Needs setup phase
Existing No setup phase Unfeasible to unknow places
No infrastructure No setup phase; feasible to unknow places Currently unfeasible

3. Has no abstract: studies with no summary were ex-
cluded.

4. Duplicated study: studies that appear more than
once in the total search result were excluded.

5. It does not cover emergency scenarios in the
context of location of victims or rescuers: such
as work that deal with emergencies in hospitals, rebuke
protests, among others.

6. It does not address conceptual or practical ap-
plication of indoor location: such as studies focus-
ing on outdoor location systems to collect signals in
offline phases, hardware specification for location sen-
sors.

7. It does not address location of humans: works ex-
clusively addressed on robots location were excluded.

8. Unable to get the paper: works whose access was
restricted and that could not be obtained even getting
in contact with the authors were excluded.

4.3 Papers selection
In the first stage of selection (search string execution in

databases), 129 papers were obtained. 60 papers were re-
moved by duplicity and 38 papers were removed because
they did not fit the study focus, meeting exclusion criterias
5, 6, and 7. In total, 31 papers were analyzed. Next section
discusses results from analyzing those papers in the light of
the research questions.

5. SURVEY RESULTS
From the 31 papers selected for this survey, 27 papers have

functional indoor location systems, 3 papers only describe
architecture and do not specify what kind of signal would be
used and 1 paper presented a survey about indoor location
in emergency scenarios [6].

Furthermore, from 30 studies (architecture or practical
application), 23 aimed to support the location of rescuers,
4 instructed victims in an emergency and 1 supported both
(victims and rescuers). Two papers did not specify the tar-
get user.

Section 5.1 present the list of requirements extracted
from this survey (research question Q1). Section
[sec:ips-emergency] analyzes the solutions (research ques-
tions Q2 and Q3).

5.1 Emergency scenarios requirements
Many applications of indoor location systems exist, each

having its own set of requirements. Currently no technique
is suitable for all scenarios. The most common types of user
for these situations are the military, police, firefighters and
civilians [29].

Although different users have different location system re-
quirements, part of the requirements are common. In [29]
authors present a list of requirements common to military,
police and firefighters lifted from discussions and interviews
with members of these groups. We have identified some
gaps in this list of requirements: 1) the degree of impor-
tance of each requirement is not presented; 2) requirements
are not facing location systems that meet the victims of
emergencies. To fill this gap we performed two actions: re-
view the requirements list proposed by [29] with information
collected from the survey papers; and apply a questionnaire
with emergency experts to evaluate the new requirements
list.

To enhance the requirements list, we extracted the re-
quirements identified by the authors of each paper. Table 3
shows the new requirements list. We classified the require-
ments according to seven categories:

• Performance: accuracy, precision and speed require-
ments.

• Robustness: resistance to adverse conditions, bat-
tery time and availability.
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• Volume and weight: physical measurements of the
carried device(s).

• Usability: ease of use, learning and setup.

• Interface: requirements related to user interface as-
pects.

• Security: requirements related to security aspects.

• Others: requirements that do not fall into the previ-
ous categories.

From this table we can to observe conflicts with some re-
quirements, extracted from distinct works (P1, P2 and P4;
R8 and R9; V2, V3 and V4). Some requirements are pre-
cisely specified (P2, P3, P6, R8, R9, R15, V1, V2, V3, V4,
U8 and O6) while others abstract (P1, P5, R10, V5, V6 and
O7). Requirement R12 seems to be significant when consid-
ering an inertial based location system, given that only this
system category is sensitive to movement types. Similarly,
U1 is significant considering systems that use created infras-
tructure. I1, S1 and S2 are applicable to scenarios where
armed operational forces are tracked. Requirement U8 was
extracted from a paper that presents a system geared to
use in urban emergency in Korea. The author explains that
in this environment there are small gaps between buildings.
Only the front side and indoor environment of the building
can be used for the indoor positioning system, which limits
the number and position of base stations outside the build-
ing.

We decided to conduct a questionnaire directed to spe-
cialists in emergencies, with the aim of: revise/update the
list of requirements provided in [29]; identify the degree of
importance of each requirement of this list and of Table 3;
and produce also a list of requirements focused on evacua-
tion of victims of emergency situations. The complete list
consisting of the requirements of [29] plus the requirements
extracted from this survey papers (Table 3) was consolidated
and used to compose an online questionnaire, which asked
the participant to sort the list as the priority, considering
a indoor location system for victims and other one for res-
cuers.

5.2 Analyzing indoor location systems for
emergency scenarios

Table 4 presents an overview of the indoor location sys-
tems analyzed in this survey, sorted by year in descending
order. It shows that there is a predominance of work facing
rescuers and systems that use radio signals, especially for
the use of RFID. The most adopted measure method is lat-
eration. You may notice an increase in the volume of work
per year, demonstrating the interest of the community area,
and a larger amount of hybrid system in more recent studies.
Oddly, many studies do not report the accuracy obtained.
It is a crucial information for the analysis of the proposed
location system. Another important information omitted is
the precision, reported by only 2 works.

The main conclusions achieved from the analyzed works
are:

1. Most works use radio signals for indoor location
systems, with emphasis on Ultra Wide Band (UWB).
The main reason for adopting this technology is the

ability to create infrastructure at the time the emer-
gency occurs, using base stations present in cars or
carried by rescuers..

2. There is a predominant focus on rescuers as users
for the tracking systems, with space for proposals to
locate victims and provide escape routes, especially
using smartphones.

3. The majority of published studies present systems for
use by firefighters. Only one selected work had fo-
cused on military/police.

4. No analyzed work is being used in real situ-
ations, because all failed to meet a minimum set of
requirements to emergency situations.

5. The studies use different methodologies to evaluate the
accuracy/precision of the proposed systems, so that is
difficult to compare the performance (such as ac-
curacy and precision) between them. The papers do
not detail the experiments whereby the reported ac-
curacies were obtained (many even present precision
data). Researches to define test standard methodolo-
gies for tracking systems and results documentation
are needed.

6. Works using Bluetooth to provide indoor location in
emergency scenarios were not found. With the recent
emergence of Bluetooth Low Energy (BLE) [9],
and marketing of smartphones and tablets supporting
this protocol, there is a tendency that this technol-
ogy becomes common in providing context information
such as location.

7. Currently there is no location technology that is
best suited for all types of indoor environments.
There is a strong tendency for commercial and resi-
dential buildings incorporate different indoor location
systems to provide context-sensitive information. This
creates a heterogeneous scenario where definition of
protocols and services that enable both the res-
cuers and victims use different infrastructure or
location information becomes relevant.

6. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK
This work presented a survey of indoor location systems

focused on emergency situations. First related works were
presented, highlighting a similar survey [6]. Thus, we de-
tailed the research protocol. The main indoor location tech-
niques were presented, categorized by used signal, measure
method and infrastructure need. The contributions of this
survey are: a a list of requirements for indoor location sys-
tems in emergency scenarios; a list of indoor location sys-
tems, classified according to used signal, protocol, infras-
tructure exigency, analysis method, target user and reported
accuracy.

The requirements were used to compose a questionnaire
that will be applied to specialists in emergencies. Future
work includes finalize and report the results of experts ques-
tionnaire, analyze the requirements identified and relate
them with the works included in this survey.

As stated in Section 5.2, other interesting future works
possibilities are: the proposal for standardized test method-
ologies for indoor location system; the development of co-
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Table 3: Requirements for Indoor Positioning Systems applied to Emergency Situations. Legend: “User”
column: S=Rescuer, V=Victim; “From” column indicates the paper that presents the requirement.

N Requirement User From
Performance

P1 Horizontal accuracy of about 1m. S [27, 6, 2]
P2 Horizontal accuracy < 1m. S [11, 4]
P3 Vertical accuracy < 2m. S [11]
P4 Room level accuracy. S [18, 10]
P5 Speed of calculating and presenting location information. S [18]
P6 Speed of calculating and presenting location information > 1Hz. S [2]
P7 Location and tracking in 3 dimensions. S [4]

Robustness
R1 Resistance to heat. S [18, 25]
R2 Resistance to humidity. S [2]
R3 Resistance to smoke. S [18, 2]
R4 Resistance to fire. S [2]
R5 Resistance to water. S [18]
R6 Resistance to NLOS. S [2]
R7 Resistance to physical damages. S [18, 11]
R8 Battery should last for at least 4 hours. S [31]
R9 Battery should last for at least 24 hours. S [11]
R10Should be power efficient. S [27]
R11Constant accessibility for those who need the positioning data. S [11]
R12Should be adaptable to environment change (eg: walls colapse). S [6, 2]
R13Must work with different movement types (eg: climb, walk, crouch, etc.). S [27]
R14Should work on all building types. S [6]
R15Must be able to track at least 100 users simultaneously. S [4]
R16Automatic estimation of localization errors (uncertainty). S [11, 25]
R17Distance to reference nodes: 100-500m. S [2]

Volume and weight
V1 Carried device volume should be less then 107cm3. S [18]
V2 The weight of a node should not exceed 100g. S [31]
V3 The weight of the tracked device should not exceed 1000g. S [11]
V4 The weight of the tracked device should not exceed 1150g. S [18]
V5 Volume should be small. S [11, 27]
V6 Weight should be small. S [27]
V7 Should be fit into first responder backpacks. S [18]

Usability
U1 Should be easy and fast to setup (created infrastructure). S [18]
U2 Sould support a heterogeneous WSN with mobile nodes. S (firefighter) [31]
U3 Should be easy to use when wearing fireman gloves. S [31]
U4 Must be able to do SLAM. S [11]
U5 Should not require site-specif training. S [6]
U6 Should not require pre-installation. S [11, 27]
U7 Device should be exible and configurable. S (firefighter) [31]
U8 Should work with a maximum of 2 base stations, placed in front of the buiding. S (firefighter) [20]
U9 Should work in unknow buildings. S [2]
U10Should work in buildings with no communication infrastructure. S [2]

Interface
I1 Must display where the user is facing. S [11]
I2 Should notify users when a emergency occurs. V [16]
I3 Should provide emergency exit guidance. S [4]

Security
S1 Detection and warning in case of electronic attack. S [11]
S2 Encrypted voice communications and data transfer. S [11]

Others
O1 Must store information that allows assessment of the operation. S (firefighter) [31]
O2 Must store information that allows improvement of future operations. S (firefighter) [31]

O3
Data format compatible to and integrated with other information, in particular personal
health status.

S [11, 4]

O4 The system should be modular. S [11]
O5 Restricted to equipment that is brought on-site by the relief units themselves. S [6]
O6 Cost: <1000 [EUR]. S [11]
O7 Should not be expensive. S [27, 6]
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munication protocols for hybrid and ubiquitous location sys-
tems; and the research of indoor location systems based on
Bluetooth Low Energy.
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RESUMO 
Ao fazer julgamentos, as pessoas confiam em heurísticas ou 
"atalhos" mentais que podem levar a boas soluções. Em 
determinadas situações, no entanto, essas técnicas de 
simplificação podem causar inconsistências e promover vieses 
cognitivos. Em se tratando de iniciativas de melhoria de processos 
de software, é importante que as práticas, técnicas, métodos e 
ferramentas sugeridos no processo ofereçam mecanismos para 
apoiar a tomada de decisão, minimizando os efeitos negativos de 
tais vieses. Este artigo se propõe, apoiado em uma metodologia 
qualitativa aplicada em duas empresas de TI no Brasil e em 
Portugal, a analisar oito vieses, a saber: ancoragem, efeito da mera 
exposição, viés retrospectivo, efeito halo, falácia do planejamento, 
falácia do custo afundado, viés da disponibilidade, e efeito da lei 
de Parkinson. Através de entrevistas semi-estruturadas com 
gerentes de projeto (GPs), foram identificadas causas raízes para 
cada viés, assim como métodos e ferramentas utilizados para 
minimizar seus efeitos negativos, os quais foram consolidados em 
um mapa de conceitos. Práticas ágeis e atividades de gestão do 
conhecimento foram citados como essenciais em processos de 
software tendo em vista à tomada de melhores decisões.   

Palavras-Chave 
Melhoria de Processos de Software, Tomada de Decisão. 

ABSTRACT 
When making judgments, people rely on heuristics or "shortcuts" 

that can lead them to good solutions. In certain situations, 
however, these techniques can cause inconsistencies and promote 
cognitive biases. Referring to software processes improvement 
initiatives, it is important that the practices, techniques, methods 
and tools suggested for the processes provide mechanisms to 
support decision-making, thus minimizing the negative effects of 
such biases. This paper, based on a qualitative research applied in 
two IT companies in Brazil and Portugal, aims to examine eight 
biases: anchoring bias, exposure effect, hindsight bias, halo effect, 
planning fallacy, sunk-cost fallacy, availability-related bias, and 
Parkinson´s law effect. Through semi-structured interviews with 
project managers (PMs), roots causes were identified for each 
bias, as well as methods and tools used to minimize its negative 
effects, which were consolidated into a concepts map. Agile 
practices and knowledge management activities were cited as 
essential in software processes focusing on decision-making 
improvement. 

Categories and Subject Descriptors 
K.6.1 [Management of Computing and Information Systems]: 
Project and People Management - Life cycle, Management 
techniques (e.g., PERT/CPM); D.2.9 [Software Engineering]: 
Management - Software quality assurance (SQA). 

General Terms 
Management, Human Factors. 

Keywords 
Software Process Improvement, Decision-Making. 

1. INTRODUÇÃO 
O impacto e a rápida evolução ao longo dos últimos 40 anos das 
tecnologias relacionadas com os sistemas de informação têm 
colocado sucessivos desafios às organizações [1]. A dependência 
e demanda crescentes da sociedade em relação à Informática e, em 
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particular, ao software, têm ressaltado uma série de problemas 
relacionados ao processo de desenvolvimento de software: alto 
custo, alta complexidade, dificuldade de manutenção, e uma 
disparidade entre as necessidades dos usuários e o produto 
desenvolvido [2][3][4]. 

Esta situação é a principal motivação para que haja maior 
empenho no que diz respeito à melhoria dos processos de 
desenvolvimento de software, já que ela influenciará diretamente 
na construção de um produto de qualidade [5]. Um processo irá 
trazer para quem desenvolve o software o direcionamento 
necessário para realização de suas atividades. 

Todo direcionamento oferecido por um processo de 
desenvolvimento deve apoiar a tomada de decisão do gestor de 
projeto e sua equipe. De acordo com [6], decisão é um processo 
complexo que começa com a percepção da necessidade de 
mudança e tem seu fim na escolha e implementação de um curso 
de ação entre vários possíveis. Todos os projetos de software 
envolvem decisões, de modo que até mesmo o ato de não tomar 
uma decisão é uma decisão. Segundo [7], a mente humana 
funciona de duas maneiras: uma é rápida e intuitiva e a outra, 
mais lenta, mas mais lógica. Considerando que a primeira forma 
lida com a atividade cognitiva automática e involuntária, a 
segunda entra em jogo quando se tem que executar tarefas que 
exijam concentração e auto-controle. Esta organização permite o 
desenvolvimento de habilidades sofisticadas e a realização de 
tarefas complexas com relativa facilidade. No entanto, pode ser 
uma fonte de erros sistemáticos ou vieses cognitivos, quando a 
intuição é influenciada por estereótipos e outros fatores. 

Em geral, os estudos que investigam a melhoria de processos de 
software no contexto de organizações baseadas em projetos 
apresentam elementos de um pressuposto positivista [8][9][10]. 
De acordo com [11], uma abordagem positivista assume que a 
realidade é um fato objetivo e que pode ser descrito por 
propriedades mensuráveis que sejam independentes do 
observador.  

No entanto, apesar dos esforços para definição de padrões, 
processos e métodos para o desenvolvimento de software, há de se 
reconhecer que não estamos lidando com uma ciência exata com 
leis ou regras pré-estabelecidas, mas com um conjunto complexo 
de tarefas baseadas nas relações humanas e no conhecimento, 
experiência, caráter e formação cultural de cada indivíduo [12]. 

Nesse sentido, é importante que toda iniciativa de melhoria de 
processos de software considere métodos e técnicas nos processos 
propostos para facilitar a tomada de decisão, minimizando os 
efeitos negativos de vieses cognitivos e, além disso, que os 
mesmos emerjam dos próprios sujeitos baseado em seu 
conhecimento e experiências [13]. Diante de tal necessidade, este 
artigo tem por objetivo responder a seguinte pergunta: No 
contexto de iniciativas de melhoria de processos de software, 
quais métodos e ferramentas são utilizados para minimizar os 
efeitos negativos dos vieses cognitivos sob o ponto de vista de 
gestores de projeto de software? Para tanto, foram avaliados oito 
vieses: ancoragem, efeito da mera exposição, viés retrospectivo, 
efeito halo, falácia do planejamento, falácia do custo afundado, 
viés da disponibilidade, e efeito da lei de Parkinson. Para atender 
ao propósito da pesquisa, foi utilizada uma abordagem qualitativa 
baseada em entrevistas semi-estruturadas com gerentes de projetos 
de uma organização brasileira de TI de grande porte do setor 
público e de uma organização portuguesa de TI de pequeno porte 
do setor privado. 

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 
2 apresenta uma discussão sobre melhoria de processos de 
software e vieses cognitivos; a Seção 3 detalha a metodologia de 
pesquisa; a Seção 4 detalha os dados relacionados a cada viés 
cognitivo extraídos das entrevistas; a Seção 5 consolida os 
resultados; e, por fim, a Seção 6 apresenta as conclusões. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1 Melhoria de Processos de Software 
As principais abordagens de melhoria de processos seguem o 
modelo PDCA, proposto por Walter Shewart na década de 1920 e 
difundido amplamente na indústria japonesa após a Segunda 
Guerra por Deming [14], sendo composto pelas fases “Planejar”, 

“Realizar”, “Verificar” e “Agir”.  Diversos modelos foram 
definidos com o objetivo de estabelecer boas práticas para o 
desenvolvimento de software. Os modelos mais adotados 
atualmente neste contexto são o CMMI [15] e o MPS.BR [16].  

A primeira premissa necessária para melhorar processos de 
software é conhecer o estado corrente das práticas de 
desenvolvimento utilizadas na organização. O conhecimento 
destas práticas pode ser obtido através de um diagnóstico dos 
processos, que representa uma visão dos processos 
desempenhados por uma determinada empresa [15][16].  

Projetos podem ser vistos como formas adequadas de se estimular 
um ambiente de aprendizagem e criatividade tendo em vista o 
desenvolvimento de produtos complexos [17]. Abordagens 
instrumentais a projetos não são suficientes para um produto tão 
flexível, incerto, inovador e fracamente definido como software. 
A característica que permite ao software tornar-se “quase tudo” 

dificulta o planejamento, monitoramento e controle do seu 
desenvolvimento. Como os projetos de desenvolvimento de 
software devem se adaptar às novas circunstâncias, a gestão 
desses projetos bem como seus processos também o devem [18]. 

Nos últimos anos, verificou-se uma mudança do velho paradigma 
positivista para um novo ou mais equilibrado paradigma que 
combina o positivismo, o construtivismo e o subjetivismo, 
permitindo o gerenciamento da complexidade, da incerteza e da 
ambiguidade [19]. Segundo [20], há a necessidade de ir além dos 
modelos de gerenciamento de projetos, como o Guia PMBOK®, 
ao tentar compreender os projetos. Na mesma direção, há a 
necessidade de ir além dos modelos de melhoria de processos.  

A maioria dos artigos relacionadas à melhoria de processos de 
software discutem a implementação de melhorias nos processos e 
produtos de software segundo os principais modelos de qualidade 
e de maturidade. Os autores [21] e [22] apresentam uma 
abordagem para apoiar diferentes organizações de consultoria em 
melhoria de processos no estabelecimento de múltiplas estratégias 
de implementação para conduzir iniciativas de melhoria de 
processos. Os autores [23] refinaram as abordagens existentes, 
com foco nas caracteristicas de micro e pequenas empresas. Os 
autores [24] e [25] apresentam uma análise da aplicação de 
práticas ágeis em iniciativas de melhoria de processos.  

O sucesso de programas de melhoria de processos de software 
depende de diversas questões técnicas e sociais [26]. Apesar de 
haver diversos estudos abordando diversos fatores de influência 
em tais iniciativas, o número de pesquisas que visam analisar 
qualitativamente as influências nos programas de melhoria de 
processos de software ainda está aquém do necessário para 
permitir uma ampla compreensão desses fatores em diversos 
contextos [27]. Poucos autores têm adotado abordagens 
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qualitativas para avaliar iniciativas de melhoria de processos. O 
autor [28] apresenta uma abordagem qualitativa usando o método 
Grounded Theory para identificar os aspectos humanos que 
influenciam a melhoria de processos de software sob o ponto de 
vista dos colaboratores. O autor [29], por sua vez, utiliza a mesma 
abordagem para avaliar o ponto de vista dos consultores. Nesse 
sentido, há uma necessidade de estudos qualitativos em se 
tratando de iniciativas de melhoria de processos de software, de 
modo a explorar aspectos subjetivos e complexos que geralmente 
não são percebidos através de uma abordagem positivista. 

 

2.2 Vieses Cognitivos 
Os tomadores de decisão são conhecidos por confiar em algumas 
regras de julgamento, ou heurísticas, para simplificar situações 
complexas de decisão. Embora essas "regras de ouro" sejam 
muitas vezes úteis e necessárias, também introduzem vieses 
cognitivos que podem levar a graves erros sistemáticos na tomada 
de decisão [30]. Nesse sentido, os vieses cognitivos podem ser 
vistos como uma consequência negativa da adoção de heurísticas. 

Entre as chamadas habilidades “soft” [31], a capacidade de 
tomada de decisão é vista como uma das mais importantes. Em 
muitos casos, os problemas envolvem uma grande variedade de 
fatores a serem considerados quando uma decisão tem que ser 
feita. Quando as pessoas pensam de forma consciente, elas são 
capazes de se concentrar em apenas algumas coisas ao mesmo 
tempo [32]. 

Um número considerável de estudos empíricos sobre vieses 
cognitivos foram realizados no âmbito de tomada de decisões 
estratégicas [33][34]. No entanto, há uma carência de estudos 
empíricos no contexto de projetos de software. 

A tomada de decisão é uma habilidade que pode ser melhorada 
com experiência e formação [35] e, também através de processos 
que ofereçam mecanismos para suportar as decisões de projeto. 
Nesse sentido, é essecial que todo processo de desenvolvimento 
de software sugira métodos e ferramentas para apoiar a decisão de 
gestores e equipe de projeto, de modo a minimizar os efeitos 
negativos dos vieses cognitivos. A Tabela 1 apresenta a descrição 
dos oito vises avaliados neste artigo. 

Tabela 1. Vieses cognitivos considerados no estudo 

Viés Cognitivo Descrição 

Ancoragem 
Tendência humana de confiar intensamente 
em um traço ou um pedaço de informação 
sem a realização de ajustes suficientes. 

Efeito da mera 
exposição 

Tendência humana de gostar de algo 
simplesmente porque é familiar. 

Viés 
retrospectivo 

Tendência humana de ser incapaz de 
reconstruir estados passados de 
conhecimento ou crenças que mudaram 
posteriormente. 

Efeito halo 

Tendência humana de avaliar um item em 
particular de modo a interferir na avaliação 
dos demais, contaminando assim o 
resultado final. 

Falácia do 
planejamento 

Tendência humana de subestimar a 
duração das atividades do projeto. 

Falácia do custo 
afundado 

Tendência humana para manter uma ação 
em andamento, mesmo sabendo que os 
resultados esperados não serão mais 

atingidos e que o custo que já foi gasto não 
poderá ser recuperado. 

Viés da  
disponibilidade 

Tendência humana de confiar em eventos 
raros com base em quão fácil um exemplo 
pode ser lembrado. 

Efeito da lei de 
Parkinson 

Tendência humana de procrastinar a 
execução das atividades até a data de 
término inicialmente acordada. 

 

3. METODOLOGIA 
A fim de atingir os objetivos e responder à pergunta de pesquisa, 
foi adotada uma abordagem qualitativa [13][36]. O método de 
pesquisa da abordagem qualitativa foi baseado em entrevistas 
semi-estruturadas. Cada fase e respectivos resultados estão 
ilustrados na Figura 1. 

 

Figura 1. Metodologia de pesquisa.  

3.1 Planejamento 
Esta pesquisa foi conduzida em duas organizações. A primeira 
trata-se de uma organização de TI de grande porte do setor 
público do Brasil, que desenvolve sistemas para automatizar as 
políticas públicas do governo brasileiro. A segunda foi uma 
organização de TI de pequeno porte do setor privado de Portugal, 
que desenvolve portais e implementa integração entre sistemas 
utilizando as mais recentes tecnologias da Microsoft. 

A amostra do estudo de caso no Brasil foi composta por sete GPs 
experientes. Em média, a experiência de trabalho no 
gerenciamento de projetos foi de cinco anos. Outros três GPs, que 
não participaram das entrevistas, foram selecionados para a fase 
de triangulação. Um convite foi enviado a cada GP de modo a 
contextualizar o objetivo da pesquisa, o roteiro de entrevista e os 
vieses cognitivos a serem analisados com as respectivas 
descrições, a fim de fazê-los pensar de antemão e, assim, otimizar 
o tempo de entrevistas. A amostra do estudo de caso em Portugal 
foi constituída por três GPs, com seis anos de experiência em 
média, sendo um deles o CIO da organização. Os mesmos três 
funcionários participaram da fase de triangulação. 

3.2 Execução 
Durante as entrevistas, depois de apresentar a descrição do viés, 
foram questionadas a cada um dos participantes as seguintes 
perguntas: "Você já experimentou uma situação relacionada com 
este viés no contexto do gerenciamento de projetos?" e "Se sim, 
descreva a situação e ações que foram tomadas.". 

A fim de evitar respostas inconsistentes, foi enfatizado que as 
entrevistas seriam gravadas com o único propósito de serem 
transcritas para apoiar a análise, e que o anonimato de cada 
entrevistado seria garantido. A análise das transcrições foi 
realizada após cada entrevista, a fim de melhorar as entrevistas 
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seguintes. Em média, a duração de cada entrevista foi de 30 
minutos. 

3.3 Análise e Consolidação 
A análise de conteúdo das respostas individuais foi realizada por 
meio de duas técnicas complementares: (i) Análise e 
Desenvolvimento de Opções Estratégicas [37] para a criação e 
tratamento de mapas cognitivos, que inclui agregar e esclarecer os 
conceitos e suas relações, e (ii) técnica de triangulação, como 
forma de evitar a influência da análise individual com base em 
opinião pessoal do entrevistador-pesquisador [38]. Três GPs 
independentes participaram desta fase na organização brasileira. 
No caso da organização portuguesa, por ter três GPs em seu 
quadro de pessoas composto por 26 funcionários, os mesmos GPs 
entrevistados participaram desta fase. Para cada estudo de caso, a 
análise de entrevistas semi-estruturadas foi conduzida através das 
seguintes etapas:  

(i) agrupamento das respostas para cada questão: Como 
ponto de partida do pensamento criativo, todas as 
respostas de cada questão foram agrupadas para extrair 
informações sobre susceptibilidade, causas raízes, 
ferramentas e técnicas, tendo em vista a construção de 
um mapa com todos os conceitos.  

(ii) discussão do mapa de conceitos inicial: Durante o 
processo de triangulação, o mapa de conceitos foi 
discutido com os gerentes de projeto, a fim de, de forma 
interativa, revisá-lo através da inclusão, agregação ou 
desagregação dos conceitos, sendo tal processo 
facilitado por um dos pesquisadores.  

(iii) validação do mapa de conceitos consolidado: Após as 
interações realizadas na etapa anterior, obteve-se um 
mapa de conceitos atualizado com as contribuições de 
cada gerente de projeto. Através de uma reunião do 
grupo, também facilitada por um dos pesquisadores, eles 
discutiram, tendo em vista o consenso, o que resultou no 
mapa de conceitos consolidado.  

Após a elaboração do mapa de conceitos de cada organização, 
identificou-se as semelhanças e diferenças entre os mapas, a fim 
de elaborar um versão consolidada. A Tabela 2 apresenta o total 
de conceitos identificados para cada viés, incluindo as causas 
raízes e métodos/ferramentas; o total de conceitos identificados 
por ambas as organizações; o total de conceitos identificados 
apenas pelos GPs da organização brasileira e o total de conceitos 
identificados apenas pelos GPs da organização portuguesa. 

Tabela 2. Total de conceitos identificados 
Viés 

Cognitivo 
Total  

Ambas 
organizações 

Organização 
brasileira 

Organização 
portuguesa 

Ancoragem 10 8 1 1 
Efeito 

retrospective 6 2 2 2 

Efeito da 
mera 

exposição 
9 7 1 1 

Viés da 
disponibilidade 4 3 0 1 

Falácia do 
planejamento 12 5 4 3 

Efeito da lei 
de Parkinson 10 4 3 3 

Efeito halo 10 0 4 6 
Falácia do custo 

afundado 13 1 7 5 

A ancoragem, o efeito da mera exposição e a falácia do 
planejamento apresentaram a maior parte dos conceitos 
identificados por ambas as organizações. O viés retrospectivo, 
falácia do planejamento e o efeito da lei de Parkinson 
apresentaram um equilíbrio. O efeito halo e a falácia do custo 
afundado apresentaram poucos conceitos em comum. Enquanto o 
primeiro apresentou a maioria dos conceitos identificados pelos 
GPs da organização portuguesa, o segundo apresentou a maioria 
dos conceitos identificados pelos GPs da organização brasileira. 

4. DISCUSSÕES 
Esta seção apresenta a relação entre os vieses cognitivos, causas 
raízes, ferramentas e técnicas mencionadas pelos GPs através de 
um mapa de conceitos. Os conceitos relacionados aos vieses 
consistem em dois pólos: o pólo principal (primeiro período) e o 
oposto. Neste caso, o símbolo "..." é lido "em vez de". Um sinal 
positivo (+) no final da seta indica que a origem da seta conduz ao 
primeiro pólo, enquanto um sinal negativo (-) no final da seta 
indica que a origem da seta conduz ao segundo pólo. Em resumo, 
as ferramentas e técnicas estão relacionadas com o primeiro pólo 
(baixa ocorrência do viés) e as causas com o segundo pólo 
(elevada ocorrência do viés). A tag "[B, P]" indica que o conceito 
foi identificado por ambas as organizações; a tag "[B]" indica que 
o conceito foi identificado apenas pela organização brasileira; e a 
tag "[P]" indica que o conceito foi identificado apenas pela 
organização portuguesa. O mapa de conceitos foi dividido em 
quatro mapas, ilustrados nas Figuras 2, 3, 4 e 5. 

 
Figura 2. Mapa de conceitos referente à ancoragem e viés 

retrospectivo.  

Ao se referir à ancoragem, todos os GPs de ambas as organizações 
descreveram situações sobre estimativa de tempo. De acordo com 
eles, a incerteza sobre o que deve ser feito, incluindo as tarefas do 
processo de desenvolvimento e a ausência de uma base histórica 
colaboraram para a ancoragem da estimativa inicial. GPs 
brasileiros também mencionaram a falta de conhecimento no 
negócios e/ou tecnologia enquanto que os GPs portugueses 
enfatizaram a intransigência do cliente. A fim de minimizar os 
seus efeitos, uma alternativa apresentada foi o detalhamento das 
atividades do processo de desenvolvimento que levaram à 
estimativa, para que possa ser questionado e discutido. Outras 
técnicas apresentadas referem-se à estimativa das atividades mais 
críticas usando dados da própria equipe e de outros projetos, o 
que requer uma base histórica e cultura organizacional no 
processo de medição e análise [39]. Também foi mencionada a 
técnica da estimativa de três pontos [40], a qual minimiza as 
incertezas acerca da estimativa de atividades considerando as 
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visões pessimista, otimista, e realista. O julgamento de 
stakeholders através do compartilhamento do conhecimento entre 
as partes interessadas foi considerado importante. Tal processo de 
socialização é caracterizado pela iteração social através da qual o 
conhecimento tácito é transferido e compartilhado em reuniões 
presenciais [41]. 

Quanto ao viés retrospectivo, a falta de base histórica de lições 
aprendidas foi considerada como causa raiz pelos GPs de ambas 
as organizações. Esse problema é relatado por alguns autores, 
como a dificuldade em armazenar informações/dados que podem 
ser recuperados facilmente [42] e que sejam sistematicamente 
organizados [43]. Os GPs portugueses enfatizaram a concentração 
de membros da equipe apenas em suas próprias tarefas, sem uma 
visão holística do projeto, o que os levam a reclamar quando algo 
falha. Uma abordagem para controlar esse viés se dá em 
incentivar a participação da equipe em decisões importantes do 
projeto, fazendo com que se sintam responsáveis por todo o 
produto. Os GPs brasileiros também mencionaram a realização de 
várias atividades em paralelo, incluindo aqueles que já deveriam 
ter sido concluídas, o que gera confusão sobre o que deveria ter 
sido feito na época. Eles mencionaram a disciplina sobre a 
seqüência na condução das atividades do processo de 
desenvolvimento como uma abordagem para minimizar o efeito 
negativo deste viés cognitivo. Ambas as organizações também 
citaram o registro e uso de lições aprendidas. 

 

Figura 3. Mapa de conceitos referente ao efeito da mera 
exposição e viés da disponibilidade. 

Em se tratando do efeito da mera exposição, a zona de conforto, 
pessimismo sobre as consequências das mudanças e insegurança 
sobre o desempenho no novo papel no projeto, porque ele(a) já é 
reconhecido(a) em sua função atual, foram apontados como 
causas por GPs de ambas as organizações. Para superar esta 
limitação, a tentativa e erro por meio da execução de tarefas-
piloto ou elaboração de provas de conceito foi citada como uma 
alternativa para avaliar a nova abordagem, quer relacionada a 
mudanças de papel em equipes, ao uso de uma nova tecnologia ou 
a um novo método de desenvolvimento, com a possibilidade de 
voltar atrás, caso necessário. Ressaltou-se também a necessidade 
de se concentrar no objetivo final, tendo o GP um papel 
importante para a motivação da equipe, enfatizando os benefícios 
da mudança, com foco no processo de aprendizagem, e gerindo 
problemas potenciais decorrentes das mudanças na forma de 
riscos. De acordo com [40], risco de projeto é definido como um 
evento ou condição incerta que, caso se concretize, tem um 
impacto positivo ou negativo nos objetivos de um ou mais 
projeto, como escopo, prazo, custo e qualidade. Tal área de 
conhecimento é uma das dez áreas de conhecimento nas quais o 
gestor de projeto deve ser competente. O julgamento de 

stakeholders foi citado por proporcionar uma visão externa da 
equipe de projeto, o que aumenta a credibilidade de uma 
mudança. A capacitação de membros da equipe em novos 
métodos e ferramentas foi considerada importante pelos GPs 
brasileiros enquanto que a apresentação do processo de trabalho 
para os clientes, tornando-os confortáveis com o processo, foi 
mencionado pelos GPs portugueses. 

Em relação ao viés da disponibilidade, a falta de base histórica foi 
também referida como uma das causas por GPs de ambas as 
organizações. Assim, o registro regular de lições aprendidas 
durante o projeto foi considerado importante, não apenas no final 
do projeto. De acordo com [44], mais importante do que o 
armazenamento do conhecimento é como tal conhecimento é 
armazenado. O julgamento de stakeholders mais uma vez foi 
citado como importante. Os GPs portugueses destacaram também 
o elevado peso que geralmente é dado a situações negativas, 
mesmo que haja muito mais situações positivas que possam 
embasar as decisões. 

 

Figura 4. Mapa de conceitos referente à falácia do 
planejamento e efeito da lei de Parkinson. 

Quanto à falácia do planejamento, o excesso de otimismo para 
atender as expectativas dos stakeholders foi mencionado pelos 
GPs de ambas as organizações como um dos fatores causadores 
desse viés. A pressão externa das partes interessadas e a falta de 
conhecimento no negócio e/ou tecnologia também foram 
mencionadas pelos GPs brasileiros. Neste caso, foi mencionado 
por eles a utilização do gráfico burndown para acompanhamento 
diário das atividades planejadas e realizadas, o que facilita a 
identificação de possíveis desvios e na tomada de decisão em 
tempo. Tais práticas são comuns em processos ágeis [45]. Assim 
como em outros vieses, o gerenciamento de riscos mostrou-se 
essencial. Os GPs portugueses complementaram a lista de 
métodos para minimizar os efeitos negativos deste viés citando a 
participação ativa dos clientes desde as primeiras fases do 
processo de desenvolvimento, a flexibilidade para ajustes no 
plano de projeto e a padronização dos processos. Os GPs de 
ambas as organizações enfatizaram o julgamento de stakeholders, 
incluindo a participação dos mesmos no planejamento, garantindo 
a transparência e consenso, bem como o planejamento bottom-up 
a partir de atividades de curta duração e registro e uso de lições 
aprendidas. 

A falta de motivação foi sugerida como uma das causas do efeito 
da lei de Parkinson por GPs de ambas as organizações. Tarefas de 
longa duração e acompanhamento ineficiente foram citados como 
causas pelos GPs brasileiros enquanto que a preguiça e melhor 
eficiência com a proximidade do deadline foram citados pelos 
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GPs portugueses. Além do planejamento bottom-up a partir de 
atividades de curta duração, com duração entre um e três dias, os 
GPs das duas organizações indicaram a participação da equipe na 
estimativa de duração de tarefas, reuniões diárias e criação de um 
ambiente de confiança com a equipe como boas alternativas para 
minimizar os efeitos negativos deste viés. Tais práticas são 
referenciadas na literatura sobre metodologias ágeis [45]. Os GPs 
brasileiros também enfatizaram que as atividades de 
monitoramento devem ser realizadas de acordo com as 
necessidades individuais. 

 

Figura 5. Mapa de conceitos referente ao efeito halo e falácia 
do custo afundado. 

Quando questionados sobre o efeito halo, os GPs brasileiros 
citaram o uso de critérios subjetivos de avaliação como causa raiz, 
o que dá origem ao julgamento causado pela primeira impressão. 
Os GPs portugueses complementaram enfatizando problemas de 
comunicação, o foco em falhas pessoais, e a falta de transparência 
no compartilhamento de problemas pessoais. Este último se refere 
a quando a produtividade do funcionário é afetada por problemas 
pessoais, tais como divórcio ou a morte de um parente. A fim de 
minimizar os efeitos negativos deste viés, os GPs brasileiros 
sugeriram a avaliação de um membro de equipe ou artefato 
juntamente com outros profissionais com base em um checklist 
para que todos possam ter uma ideia clara dos itens a serem 
avaliados. A necessidade de considerar o julgamento de 
stakeholders internos e externos e o uso de métricas objetivas, 
sempre que possível, também foram indicados. A avaliação de um 
membro da equipe com base em mais de um projeto, o foco dos 
GPs na melhoria de pontos fracos pessoais e a transparência no 
compartilhamento de problemas pessoais com toda a equipe foram 
mencionados pelos GPs portugueses. 

Quanto à falácia do custo afundado, a visão de curto prazo, sem 
análise dos benefícios de longo prazo, foi citada pelos GPs de 
ambas as organizações como causa raiz. Neste caso, considerando 
cenários em que foram comprovadas as vantagens de uma 
mudança imediata, preferiu-se adiá-la, apesar do custo imediato e 
o tempo necessário para a mudança ser implementada. A zona de 
conforto e teimosia inerente a alguns GPs ou partes interessadas 
foram mencionadas pelos GPs brasileiros como causas raízes 
desse viés. Os GPs portugueses também mencionaram a 
dificuldade de cancelar um projeto como fornecedor, uma vez que 
que depende do cliente para tomar as decisões. Ser flexível para 
planos alternativos, o que requer experiência do GP, e julgamento 
de stakeholders, mais uma vez, foi considerado importante pelos 
GPs brasileiros para proporcionar uma visão externa do projeto. 
Ressaltaram, ainda, o gerenciamento de riscos e custos. Os GPs 

portugueses complementaram a lista citando reuniões diárias com 
a equipe e demonstrações do produto ao longo do projeto. 

5. RESULTADOS 
O mapa de conceitos consolidado com base nas entrevistas em 
ambas as organizações é composto por vinte e quatro causas 
raízes únicas e trinta e duas técnicas\ferramentas para minimizar 
os efeitos negativos dos vieses cognitivos estudados. Embora a 
organização brasileira utilize um processo mais formal baseado 
em práticas do PMBOK [40] e RUP [46], os GPs usam algumas 
técnicas ágeis, uma vez que as mesmas podem ser praticadas por 
qualquer tipo de organização, sem interferir nos procedimentos 
organizacionais. Na organização portuguesa, de pequeno porte e 
do setor privado, o processo é inteiramente baseado no SCRUM 
[45], cujas práticas também foram mencionadas pelos GPs. 

Algumas das técnicas mencionadas para minimizar os efeitos 
negativos dos vieses cognitivos relacionadas com práticas ágeis 
foram: uso do gráfico burndown para monitoramento diário das 
atividades planejadas e realizadas; planejamento bottom-up de 
atividades; reuniões diárias com a equipe; flexibilidade para 
ajustes no plano de projeto; ambiente de confiança com a equipe; 
e demonstrações do produto ao longo do projeto. 

O julgamento de stakeholders foi a prática mencionada para 
reduzir a maioria dos vieses. Embora a GP seja responsável pela 
tomada de decisões finais do projeto, isso mostra a preocupação 
de considerar opinião dos outros, como membros do Escritório de 
Gerenciamento de Projetos, outros GPs e a equipe do projeto com 
o objetivo de obter uma melhor fundamentação para as suas 
decisões, sem depositar toda a confiança na sua própria 
experiência. As causas raízes mais citadas foram relacionados com 
a ausência de uma base histórica. Nesse sentido, com base nas 
respostas dos entrevistados, pode-se concluir que as práticas 
ágeis, incluindo àquelas relacionadas com a gestão do 
conhecimento, demonstram ser eficientes na minimização dos 
efeitos negativos dos vieses cognitivos no processo de tomada de 
decisão. Sendo assim, devem ser enfatizadas em toda iniciativa de 
melhoria de processos de software. 

6. CONCLUSÕES 
Os fatores que afetam as decisões dos GPs e equipes de projeto, 
bem como as potenciais consequências de suas decisões, devem 
ser bem conhecidos, uma vez que os atrasos e falhas nos projetos 
são geralmente relacionados a uma série de más decisões. 

Este estudo teve como objetivo lançar luz sobre a susceptibilidade 
de GPs a vieses cognitivos, bem como as ferramentas e técnicas 
utilizadas por eles para minimizar os seus efeitos negativos. 
Práticas ágeis e atividades de gerenciamento do conhecimento, 
com ênfase no armazenamento do conhecimento em bases 
históricas e compartilhamento do conhecimento para obter o 
julgamento dos stakeholders, foram citados como soluções 
alternativas. 

Este estudo resultou em importantes resultados, contribuindo para 
os aspectos humanos da melhoria de processos de software. Com 
base nas causas raízes, métodos e ferramentas elencados, as 
organizações podem melhorar seus processos de software de 
modo a garantir um efetivo apoio à tomada de decisões. 
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RESUMO 
Organizações estão cada vez mais buscando dados íntegros e com 
qualidade para auxiliarem na tomada de decisões estratégicas e 
geração de valor. Neste contexto a Governança de Dados (GD) 
proporciona processos e práticas que auxiliam no gerenciamento 
e manutenção dos dados. Muitos são os frameworks para a 
implantação de processos de GD e os benefícios que estes podem 
proporcionar, entretanto poucas são as implantações relatadas na 
literatura. Este trabalho tem por objetivo identificar os processos 
e frameworks de GD implantados em organizações brasileiras e 
comparar os benefícios obtidos na implantação com os propostos 
pela literatura. Para isso serão realizados estudos de casos em 
organizações brasileiras que implantaram ou estão em processo 
de implantação dos frameworks de GD. 

Palavras-Chave 
Governança de Dados, Frameworks de Gestão, Sistemas de 
Informação. 

ABSTRACT 
Organizations are increasingly looking for data integrity and 
quality to assist in strategic making decision and value creation. 
In this context Data Governance (DG) provide processes and 
practices that assist in the management and maintenance data. 
There are many frameworks to implementation DG process and 
benefits they may provide, however there are few 
implementation reported in the literature. This study aims to 
identify the DG process and frameworks implemented in 
Brazilian organizations and compare the benefits in 
implementation with those proposed by literature. For this will 
be carried out case studies in Brazilian organizations that 
implemented or are implementing DG frameworks. 

Categories and Subject Descriptors 
K.6.1 [MANAGEMENT OF COMPUTING AND 
INFORMATION SYSTEMS]: Project and People Management 
– Management techniques, Strategic information systems 
planning, Systems analysis and design. 

General Terms 
Management. 

Keywords 
Data Governance, Management Frameworks, System 
Information. 

1. INTRODUÇÃO 
As organizações contemporâneas estão cada vez mais se 
movendo em direção a Governança de Dados (GD). Isso porque, 
elas estão reconhecendo os dados como um ativo da organização 
suportando a tomada de decisões no negócio. Dentro desse 
cenário, a GD se torna importante porque ela define políticas e 
procedimentos para assegurar uma gestão de dados proativa e 
eficiente.  

Diversos autores [4,10] que pesquisam sobre GD na literatura 
relatam sobre a importância de possuir uma GD com processos e 
práticas bem definidas e um framework estruturado gerando 
benefícios e melhorias para as organizações. Entretanto, a 
literatura não relata se os benefícios propostos com a 
implantação desses frameworks e processos de GD são realmente 
alcançados após a sua implantação. Além disso, os frameworks 
existentes na literatura não atendem as necessidades e demandas 
das pequenas e médias empresas. 

Verifica-se uma lacuna na literatura em identificar quais os reais 
benefícios alcançados com a implantação dos processos de GD e 
se os mesmos são os propostos pela literatura. Dentro desse 
contexto, o objetivo geral deste estudo consiste em identificar e 
descrever os processos de GD implantados em organizações 
brasileiras e comparar os benefícios obtidos com aqueles 
propostos pela literatura. A partir desse objetivo geral, foram 
definidos os seguintes objetivos específicos: (1) descrever os 
processos de GD implantados pelas organizações brasileiras e a 
razão da sua escolha; e (2) descrever os benefícios obtidos com a 
implantação dos processos de GD e compara-los com os relatados 
na literatura. 

2. TRABALHOS CORRELATOS 
Uma revisão sistemática sobre GD foi realizada a fim de obter 
trabalhos correlatos com o tema desta pesquisa. A seguinte 
estratégia foi utilizada: (1) busca em quatro bases de dados: 
IEEE, ACM, SCOPUS e PROQUEST; (2) as palavras-chave 
utilizadas foram “Data Governance” e “Frameworks”; (3) os 

critérios de inclusão consideraram os artigos a partir de 2004, 
disponíveis em versões eletrônicas e com o texto completo e 
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relacionados a processos e frameworks de GD, bem como 
implantação dos mesmos; (4) os critérios de exclusão 
consideraram artigos que não sejam estudos primários, que não 
estejam relacionados à GD e que não possuam o texto completo 
para leitura; e (5) os critérios de qualidade consideraram artigos 
publicados em periódicos, anais de eventos e revistas renomadas 
da área de sistemas de informação e com revisão por pares ou 
revisão por especialistas. 

Como resultados foram selecionados 17 artigos, os quais estão 
apresentados em dois grupos: 

a) Trabalhos sobre Frameworks e modelos para Governança 
de Dados. Foram encontrados dez artigos que tratam 
especificamente de frameworks ou modelos para GD: (1) Haider 
e Haider [10] analisaram os frameworks de GD e de avaliação de 
maturidade de GD; (2) Khatri e Brown [11] desenvolveram um 
framework para a GD baseado em domínios de decisões; (3) 
Begg e Caira [1] exploraram o dilema da GD em PME; (4) Otto 
[14] desenvolveu um modelo morfológico baseado na análise 
teórica da GD para as organizações; (5) Cheong e Chang [4] 
pesquisaram sobre o relacionamento entre Governança de TI e 
GD; (6) Soares, Deutsch, Hanna e Malik [19] descreveram o 
framework da IBM para análise da maturidade da Governança de 
Big Data; (7) Soares [18] descreveu um framework para 
governança de Big Data; (8) Weber, Otto e Osterle [21] 
relataram um estudo de caso de análise da GD em seis 
organizações internacionais; (9) Chapple [3] descreveu a 
importância de possuir uma GD estruturada, com boas práticas e 
processos de qualidade implantados e em funcionamento; (10) 
Olama et al. [13] descreveram uma metodologia baseada nas 
melhores práticas do mercado para mensurar o conjunto de dados 
das organizações. 

b) Trabalhos sobre processos e práticas para Governança de 
Dados. Foram encontrados sete artigos de práticas de GD: (1) 
Felici, Koulouris e Pearson [8] apresentaram um modelo 
conceitual para a prestação de contas pelas organizações que 
utilizam serviços em nuvem suportando a GD; (2) Freitas et al. 
[9], analisaram o processo de qualidade dos dados; (3) Tallon 
[20] analisou práticas e processos de GD que podem auxiliar na 
geração de valor e minimizar riscos no uso de aplicações de Big 
Data; (4) Bruening e Waterman [2] analisaram o uso de 
metadados (Data Tagging) para auxiliar os frameworks e 
modelos de GD; (5) Coleman, Hughes e Perry [5] analisaram a 
dificuldade de agências e departamentos de organizações em 
compartilhar informações e utilizar metadados de maneira 
eficiente; (6) Rosenbaum [16] descreveu sobre o significado do 
Data Steward e a GD para a área da saúde; (7) Otto [15] realizou 
um estudo de caso sobre como a GD está estruturada e 
organizada nas organizações. 

3. FRAMEWORKS DE GOVERNANÇA DE 
DADOS 
A partir da revisão sistemática da literatura verifica-se a 
existência de vários frameworks citados por diversos autores. 
Entretanto, a grande maioria deles consiste em modelos que são 
adaptados para atender as necessidades da pesquisa em questão, 
ou seja, os autores estudados buscam por frameworks na 
literatura e adaptam os processos destes a fim de atender as 
necessidades específicas da pesquisa que está sendo 

desenvolvida. Como conclusão da revisão da literatura, foram 
selecionados sete frameworks de GD para serem estudados e 
para tornarem a base desta pesquisa, os quais estão descritos a 
seguir. 

3.1 Dama Dmbok 
A DAMA (Data Management Association) é uma organização 
internacional sem fins lucrativos, constituída por profissionais e 
técnicos dedicados a promover os conceitos e melhores práticas 
da Gestão da informação e GD. A DAMA é responsável pelo 
DMBOK (Data Management Body of Knowledge) um “corpo de 

conhecimento” sobre gestão de dados que foi desenvolvido em 

2009 com a participação de mais de 120 profissionais de todo o 
mundo. Este proporciona uma visão geral sobre gerenciamento 
de dados, por meio da definição de padrões, terminologias e 
melhores práticas, entretanto sem o detalhe de técnicas e 
métodos específicos [6].  

Segundo Mosley et al. [12], existem dez processos-chave para o 
gerenciamento de dados: 

(1) Governança de Dados. A GD é o exercício da autoridade e 
controle (planejamento, monitoramento e cumprimento) sobre a 
gestão de ativos de dados. 

(2) Gerenciamento da Arquitetura de Dados. Consiste na 
definição do que os dados organizacionais precisam e 
desenvolver os desenhos técnicos para proporcionar a definição 
estruturada.  

(3) Desenvolvimento de Dados: Consiste em desenhar, 
implementar e manter soluções que atendam às necessidades dos 
dados da organização.  

 (4) Gerenciamento de Operações Database. Consiste em 
planejar, controlar e suportar as estruturas dos ativos de dados 
durante seu ciclo de vida, desde a criação e aquisição do dado até 
o arquivamento e eliminação do dado.  

(5) Gerenciamento de Segurança dos Dados. Consiste em 
planejar, desenvolver, e executar políticas e procedimento de 
segurança a fim de promover autenticação, autorização, acesso 
controlado e auditoria de dados e informações.  

(6) Gerenciamento de Dados Mestres e Referência. Consiste em 
planejar, implementar e controlar atividades a fim de garantir a 
consistência de dados mestres e referências (DMR).  

(7) Gerenciamento de Data Warehousing e Business Intelligence. 
Consiste em planejar, implementar e controlar processos para 
prover dados de suporte à tomada de decisões e apoio a 
colaboradores envolvidos na produção de relatórios de 
conhecimentos, consultas e analises.  

(8) Gerenciamento de Documentação e Conteúdo. Consiste em 
planejar, implementar, e controlar atividades para armazenar, 
proteger e acessar dados encontrados em arquivos eletrônicos e 
registros físicos.  

(9) Gerenciamento de Metadados. Consiste em planejar, 
implementar e controlar atividades para garantir um fácil acesso 
aos metadados integrados e de qualidade.  

(10) Gerenciamento da Qualidade dos Dados. Consiste em 
planejar, implementar e controlar atividades que apliquem 
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técnicas de gestão de qualidade de dados para medir, avaliar, 
melhorar e garantir a adequação dos dados ao seu uso. 

3.2 DataFlux 
O framework DataFlux consiste em um modelo para análise da 
maturidade da GD das organizações, auxiliando-as a entender o 
nível de gerenciamento de dados atual e proporcionar um 
caminho para o crescimento no futuro. O framework propõe um 
progresso por meio de quatro fases: Indisciplinado, Reativo, 
Proativo e Governado. Organizações precisam identificar em 
qual fase elas se encontram e o porquê elas estão nessa fase. O 
framework auxilia as organizações a avaliar qual a melhor fase 
para o negócio que elas atuam e como e quando elas devem 
avançar para a próxima fase [7]. 

No fim da implantação dos processos a organização terá 
implantado uma visão única da organização proporcionando um 
gerenciamento de dados mestres eficaz, bem como integração de 
dados de alta qualidade com a gestão dos processos de negócio. 
Neste nível a organização possuirá rotinas automáticas de 
controle da qualidade de dados, as quais não necessitarão da 
intervenção do ser humano [7]. Para cada fase do Dataflux, os 
seguintes componentes devem ser definidos e estruturados: 

(1) Pessoas. Envolvidos e suas contribuições. 

(2) Políticas. Atividades e regras de negócios para atingir a GD. 

(3) Tecnologias. Investimentos e tecnologia necessários. 

(4) Riscos e Recompensas. Riscos que a organização encontra na 
fase atual e o ganho obtido com o avanço par à próxima fase. 

(5) Avançando para a próxima fase. Ações necessárias para o 
avanço para a próxima fase. 

3.3 Enterprise Information Management 
O framework EIM foi elaborado pela Gartner ®, possui foco na 
análise da maturidade da GD e auxilia as organizações a 
aumentarem seu nível na cadeia do framework. Ele é formado 
por seis estágios: Inconsciente, Consciente, Reativo, Proativo, 
Gerenciado e Efetivo. O nível zero (Inconsciente) é quando as 
atividades do EIM estão se iniciando e o nível cinco (Efetivo) é 
quando o EIM tornou-se totalmente finalizado e estruturado. 

As principais características de cada nível desse framework e os 
passos necessários para que a organização alcance o próximo 
nível estão descritos a seguir: 

(0) Inconsciente (Nível 0). A organização corre risco significativo 
de informações sub geridas, tal como falhas de conformidade, 
mau serviço ao cliente e baixa produtividade. 

(1) Consciente (Nível 1). A organização alcança alguma 
consciência sobre a gestão da informação. 

(2) Reativo (Nível 2). Líderes do negócio e de TI reagem 
favoravelmente à demanda por consistência, acurácia e rápida 
informação entre as unidades de negócio. Eles tomam medidas 
corretivas para resolver necessidades imediatas. 

(3) Proativo (Nível 3). A organização percebe a necessidade de 
informações para melhorar o desempenho da empresa, e portanto 
move-se a gestão para o projeto EIM. Informações suportam 
otimizações de processos. 

(4) Gerenciado (Nível 4). A organização percebe que a 
informação é crucial para o negócio. A organização possui partes 
significativas implementadas do EIM, incluindo a infraestrutura 
de informações consistentes. 

(5) Efetivo (Nível 5). A organização explora as informações em 
toda a cadeia de suprimentos, com acordo de níveis de serviços 
bem definidos e constantemente revisados. 

3.4 Governança Big Data 
O framework de Governança Big Data foi elaborado pela IBM ® 
e possui três dimensões para a governança da Big Data [18]: 

(1) Tipo de Big Data. Big Data pode ser classificada em cinco 
tipos: dados web e de mídias sociais; dados máquina-para-
máquina; transações de grande quantidade de dados; dados 
biométricos; e dados gerados por humanos. 

(2) Disciplinas da GD. As tradicionais disciplinas da GD são 
Metadados, Qualidade dos Dados, Integração de Dados Mestres, 
Gestão do ciclo de vida da informação, Organização, Privacidade 
e Processo de Integração de Negócios. 

(3) Indústrias e Funções. A análise do Big Data é dirigida por 
meio de casos de uso específicos para indústria e funções, tais 
como, Marketing, Serviço ao Cliente, Segurança da Informação, 
ou TI. 

Para cada indústria e função existem estudos de casos 
específicos, os quais possuem um tipo de Big Data, disciplinas 
de GD e uma solução específica para a resolução do problema. 
Por exemplo, para a indústria de telecomunicações os tipos de 
Big Data são dados web e mídias sociais e as disciplinas de GD 
utilizada são privacidade e integração de dados mestres. Para a 
área de segurança da informação o tipo de Big Data é dado 
máquina-para-máquina e a disciplina utilizada é metadados. 
Portanto, para cada indústria e função especifica existem 
dimensões do framework que atendam às necessidades do 
negócio [18]. 

3.5 Maturidade da Governança Dados 
O framework de Maturidade da Governança Dados também foi 
elaborado pela IBM ® e possui onze categorias. Para cada 
categoria existe um bloco de questões que possibilitam a análise 
da maturidade de GD da organização baseada na categoria que 
está sendo analisada [19]. As principais questões por categorias 
podem ser observadas a seguir. 

(1) Resultados dos negócios: identificação dos stakeholders 
chaves no negócio para o programa de governança de Big Data; e 
quantificação dos benefícios financeiros da governança de Big 
Data. 

(2) Estrutura organizacional e Consciência: definição de escopo 
para a Big Data que será aplicado na organização; priorização 
dos tipos de Big Data que precisam ser governados; e 
comunicação clara e troca de informação entre o time que é 
responsável pelo repositório de Big Data e o time tradicional. 

(3) Stewardship: definição da matriz de papéis e 
responsabilidades para os elementos de dados críticos; e 
formalização dos papéis e responsabilidades dos Data 
Stewardship com os Recursos Humanos. 
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(4) Gestão de riscos de dados: determinação dos stakeholders 
chave para a governança de Big Data; estabelecimento da ligação 
entre Governança de Big Data e Gestão de Risco; e existência de 
um planejamento realista da continuidade do negócio. 

(5) Política: documentação sobre as políticas para Governança de 
Big Data; possibilidade de inspeção para execução; e tradução 
das políticas em um conjunto de controle operacionais. 

(6) Gestão da qualidade de dados: consenso sobre os problemas 
associados à qualidade de Big Data em que o valor do dado pode 
ou não pode ser alto ou obvio; qualidade de dados está sendo 
inspecionada de uma forma repetível e documentada; e 
identificação das dimensões da qualidade dos dados que podem 
ser menos aplicadas a Big Data. 

(7) Gestão do ciclo de vida da informação: determinação do 
volume de armazenamento para Big Data e a taxa anual de 
crescimento; determinação do custo do armazenamento do Big 
Data e da taxa anual de crescimento; e o programa de retenção 
deve incluir as citações legais que orientam a retenção de Big 
Data por país, estado e província. 

(8) Gestão da segurança e privacidade: deve existir um 
entendimento dos regulamentos de privacidade, dos termos de 
uso dos dados das mídias sociais e das políticas definidas para o 
uso aceitável dos dados pelos clientes; e deve existir criptografia 
nos ambientes de produção para qualquer Big Data sensível. 

(9) Arquitetura de dados: determinação das aplicações que 
devem ser movidas para as infraestruturas das plataformas de 
Big Data; determinação das aplicações que devem ficar de fora 
das infraestruturas das plataformas de Big Data; e considerar o 
impacto dos dados mestres e dados referenciais no Big Data. 

(10) Classificação e metadados: existência de uma terminologia 
para o negócio, incluindo termos chaves relacionados ao Big 
Data; identificação dos Data Stewards para gerenciar os termos 
chaves do Big Data; determinação da frequência com que os 
metadados são atualizados ou mantidos em sincronia com o 
negócio ou a TI; e verificação da existência de uma captura dos 
metadados chaves operacionais para identificar situações em que 
o Big Data não é carregado. 

(11) Auditoria de registro de informações e relatórios: 
verificação da existência de administradores de banco de dados, 
empreiteiros e outros terceiros que possuem acesso sem 
criptografia a Big Data sensíveis, tais como, dados de 
geolocalização, detalhes de chamadas telefônicas, medidores de 
leitura inteligentes e alegações de saúde. 

As organizações precisam governar a Big Data como qualquer 
outro dado organizacional e regras e políticas devem ser seguidas 
e implementadas para que resultados possam ser alcançados [19]. 

3.6 Gestão de Ativos 
A gestão de ativos nas organizações precisa de uma visão em 
longo prazo para gerar, processar e gerenciar os dados permitindo 
uma melhoria continua em soluções que suportem o ciclo de vida 
dos ativos. Portanto, para gerenciar o ciclo de vida do ativo existe 
a necessidade de um aprendizado de como planejar, executar e 
gerenciar os ativos de dados da organização. O ciclo de vida do 
ativo tem sete perspectivas: competitividade, desenho, operações, 
suporte, stakeholders, eficiência do ciclo de vida e perspectiva de 

aprendizagem. Este framework incorpora aspectos como 
qualidade de dados, integração, padronização, interoperabilidade 
e gerenciamento de risco, por meio de conexões entre diferentes 
perspectivas [10]. 

Este framework orienta como funções de GD devem ser 
implementadas e ao mesmo tempo pode avaliar a eficácia dos 
dados existentes nas funções de governança. Assim os dados 
tornam-se um facilitador estratégico na gestão do ciclo de vida 
dos ativos e permite a aprendizagem generativa. O framework 
também fornece uma análise da lacuna entre a maturidade da GD 
desejada e aquela na qual a organização se encontra [10]. 

3.7 Governança de Domínio de Decisões de 
Dados 
O framework de governança de domínios de decisões de dados é 
baseado em cinco domínios da GD que se relacionam entre si 
[11]:  

(1) Princípios de Dados. Clarificar o papel dos dados como um 
ativo. (Funções potenciais e responsabilidades: proprietário dos 
dados; responsável pela custódia, transporte e armazenamento 
dos dados); responsável pelo conteúdo associação e regras de 
negócios dos dados; fornecedores de dados; consumidores de 
dados; e principal departamento responsável pelas políticas de 
dados. 

(2) Qualidade de Dados. Estabelecer requisitos para a utilização 
dos dados. Funções potenciais e responsabilidades: proprietário 
dos dados; especialista no assunto; gerente de qualidade de 
dados; e analista de qualidade de dados. 

(3) Metadados. Estabelecer à semântica ou o “conteúdo” dos 

dados, de modo que ele seja interpretável pelos usuários. 
Funções potenciais e responsabilidades: arquiteto de dados 
corporativos; modelador de dados corporativos; engenheiro de 
modelagem de dados; arquiteto de dados; e comitê de arquitetura 
empresarial. 

(4) Acesso aos Dados. Especificar os requisitos para acesso aos 
dados. Funções potenciais e responsabilidades: proprietário dos 
dados; beneficiário dos dados; gestor de segurança de dados; 
agente de segurança de dados; analista técnico de segurança de 
dados; e comitê de arquitetura de desenvolvimento empresarial. 

(5) Ciclo de Vida do Dado. Determinar a definição, produção, 
retenção e a retirada dos dados. Funções potenciais e 
responsabilidades: arquiteto de dados corporativos; e gestor da 
cadeia de informação. 

3.8 Framework de Notre Dame 
O framework de GD da universidade de Notre Dame baseia-se 
em duas bases principais: acesso aos dados e tecnologias, que 
proporcionam a sustentação do framework. Possui também cinco 
pilares – qualidade e consistência, políticas e padrões, segurança 
e privacidade, compliance e retenção e arquivamento – que 
interligam as duas bases.  

Segundo Chapple [3], cada pilar desse framework desenvolve as 
seguintes metas e objetivos: 

(1) Acesso aos Dados. Tem o objetivo promover aos usuários a 
habilidade de acesso aos dados que eles precisam para o negócio 
e um tempo hábil para o gerenciamento destes dados. 
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(2) Tecnologias. Proporcionam as ferramentas de suporte para o 
desenvolvimento de práticas de dados juntamente com os 
processos do negócio. 

(3) Qualidade e Consistência. Garante que os dados utilizados 
pelos stakeholders da organização vieram de fontes confiáveis e 
integras e que todos os envolvidos possam interpretar os dados 
da mesma forma. 

(4) Políticas e Padrões. Proporciona a política de GD bem 
definida para a organização a fim de suportar as práticas e os 
padrões a serem desenvolvidos nos outros pilares do framework. 

(5) Segurança e Privacidade. Controles e práticas são 
desenvolvidos e implementados a fim de garantir a segurança e a 
privacidade adequada aos dados que são utilizados pela 
organização. 

(6) Compliance. Proporciona a garantia que os dados sensíveis 
estão seguindo leis e normas e regulamentações impostas pelo 
governo. 

(7) Retenção e Arquivamento. Proporciona práticas eficazes e 
eficientes a fim de garantir a preservação dos dados e 
informações para futuras gerações. 

4. MÉTODO DE PESQUISA 
Esta pesquisa é do tipo exploratório e qualitativo, pois tem a 
finalidade de obter uma imersão inicial sobre o assunto sem a 
utilização de medições numéricas [17]. 

Como estratégia de pesquisa foi utilizada o estudo de caso para 
avaliar a implantação dos processos de GD. Um estudo de caso 
pode ser único ou múltiplo, de acordo com a abordagem e o 
direcionamento utilizado. No contexto desta pesquisa, a 
estratégia do estudo de caso múltiplo foi utilizada. Baseado nessa 
estratégia, os estudos foram realizados em duas organizações que 
implantaram processos ou frameworks de GD [22]. 

Foram selecionadas duas organizações de diferentes ramos de 
atuação e que implantaram a GD. A organização A é do ramo 
automobilístico e está implantando processos de GD para 
estruturar seus dados mestres de clientes, fornecedores, materiais 
e serviços. A organização B é do ramo portuário e logístico e 
também implantou processos de GD para estruturar os dados 
mestres de clientes, fornecedores, materiais e serviços. 

Para cada organização foram entrevistadas duas pessoas que 
estiveram diretamente envolvidas na implantação dos processos 
de GD: (1) Gerente do projeto da consultoria, responsável pela 
implantação do framework na organização; e (2) Analista de 
dados da consultoria, que possui conhecimentos em GD e que 
participou da implantação do framework. As entrevistas foram 
realizadas no segundo semestre de 2014. 

A partir dessas entrevistas foi possível comparar diferentes 
pontos de vista em níveis e organizações distintas, em relação à 
implantação de um mesmo processo de GD. 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Foi desenvolvido um instrumento para a realização do estudo de 
caso e as entrevistas com os envolvidos. O instrumento avalia os 
11 processos mais relevantes encontrados na literatura, ou seja, 
os processos mais utilizados e pesquisados pelos autores, bem 

como os benefícios que a implantação desses processos traz. 
Foram questionados aos entrevistados os processos implantados 
na organização e a porcentagem de implantação atingida, bem 
como os benefícios atingidos. 

5.1 Processos Implantados 
A Tabela 1 apresenta os 11 processos mais relevantes na 
literatura, bem como a porcentagem de implantação de cada 
processo nas organizações estudadas, segundo a visão dos 
entrevistados. 

Tabela 1. Processos de GD implantados nas organizações 

N° Processos de GD da 
literatura 

% de implantação 

A(*) B (*) 

1 Políticas e Padrões de Dados 65 75 

2 Gerenciamento da 
Arquitetura de Dados 

25 63 

3 Desenvolvimento de Dados 7 66 

4 Gerenciamento de Operações 
Database 

0 0 

5 Gerenciamento de Segurança 
dos Dados 

75 22 

6 Gerenciamento de Dados 
Mestres e Referência 

57 100 

7 Gerenciamento de Data 
Warehousing (DW) e 
Business Intelligence (BI) 

15 0 

8 Gerenciamento de 
Documentação e Conteúdo 

0 50 

9 Gerenciamento de Metadados 0 0 

10 Gerenciamento da Qualidade 
dos Dados 

78 69 

11 Compliance e Auditoria de 
Dados 

65 0 

Legenda: A= empresa do setor automobilístico; B = empresa do 
setor portuário e logístico 
 

A porcentagem de implantação para cada organização foi 
calculada através da média entre a porcentagem de implantação 
do processo na visão do gerente de dados da consultoria com a 
porcentagem de implantação do processo na visão do analista de 
dados da consultoria. O máximo aceitável de divergência entre a 
porcentagem de implantação do gerente com a porcentagem de 
implantação do analista foi de 25%, nos casos em que a 
divergência foi superior a 25%, buscou-se uma fonte adicional de 
informação para se chegar à média. 

Pode-se observar que dois processos não foram implantados em 
nenhuma das duas organizações: Gerenciamento de Operações 
Database (4); e Gerenciamento de Metadados (9). Segundo os 
entrevistados esses dois processos estavam fora do escopo do 
projeto de implantação. O processo 4, responsável por definições 
de tecnologias e banco de dados, muitas vezes, já está 
implantado nas organizações ou até existem outros projetos 
específicos para esse processo. O processo 9 exige um nível de 
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271



maturidade em GD muito elevado para as organizações que 
desejam implanta-lo, condição que as organizações estudadas 
não se encontravam, pelo contrário, elas não possuíam nenhum 
processo ou procedimento de GD implantado, ou seja, não existia 
nível de maturidade em GD. 

Observa-se que a organização A implantou oito processos de um 
total de 11, entretanto nenhum deles obteve 100% de 
implantação. Se considerar um nível de implantação adequado 
como 50%, o número de implantados diminui para cinco 
processos, ou seja, dos processos mais relevantes relatados na 
literatura, apenas 45% foi efetivamente implantado. A 
organização B implantou sete processos de um total de 11, 
entretanto o processo Gerenciamento de Dados Mestres e 
Referência atingiu 100% de implantação e considerando o 
mesmo nível de 50% de implantação, o número de implantados 
diminui para seis processos, ou seja, 55% dos processos foram 
efetivamente implantados. Comprando as duas organizações a 
média fica em 50% de implantação dos processos relatados na 
literatura. 

As duas organizações possuem semelhança no escopo de 
implantação da GD, ou seja, o foco das duas são os dados 
mestres de clientes, fornecedores e materiais, entretanto a 
motivação para a implantação da GD foi diferente. A principal 
motivação da organização A foi evitar a perdas tributárias que 
são causadas pelo cadastro indevido de dados mestres e 
possibilitar uma recuperação dos créditos de impostos. Já a 
principal motivação para a organização B foi reestruturação dos 
dados mestres que estavam distribuídos em diversos sistemas e a 
implantação de um novo ERP, o SAP. As duas organizações 
também se assemelham no tamanho, por serem grande 
organizações com número de funcionários e área de TI bem 
estruturada, além disto, o projeto de implantação da GD possui 
escopo parecido com o tempo de implantação de 
aproximadamente um ano para as duas organizações. 

Em relação às dificuldades e limitações encontradas na 
implantação da GD, as duas organizações possuem convergência, 
tais como: dificuldade na realização da mudança cultural das 
organizações, dificuldade de comunicação entre áreas internas da 
organização que utilizam de um mesmo dado, grande quantidade 
de processos, envolvidos no cadastro de dados mestres, falta de 
alinhamento entre os diferentes stakeholders envolvidos no 
projeto, centralização dos conhecimentos em poucos usuários 
dificultando a passagem desse conhecimento. 

As lições aprendidas nos projetos de ambas às organizações 
também convergem para: envolvimento de pessoas que são os 
pontos focais e que possibilitarão melhorias na implantação dos 
processos, mapeamento minucioso de todos os stakeholders 
envolvidos no projeto, bem como explicitar os benéficos que 
serão proporcionados após a implantação da GD, detalhar a 
importância do projeto para toda a organização e divulga-lo 
amplamente nos meios de comunicação da organização. 

5.2 Benefícios Obtidos 
A Tabela 2 apresenta os benefícios obtidos pelas duas 
organizações, separados pelos 11 processos. 

Tabela 2. Benefícios obtidos pelas organizações 

N° Processos de GD da % benefícios obtidos 

literatura A(*) B (*) 

1 Políticas e Padrões de Dados 100 100 

2 Gerenciamento da 
Arquitetura de Dados 

100 100 

3 Desenvolvimento de Dados 33 100 

4 Gerenciamento de Operações 
Database 

0 0 

5 Gerenciamento de Segurança 
dos Dados 

83 100 

6 Gerenciamento de Dados 
Mestres e Referência 

100 100 

7 Gerenciamento de Data 
Warehousing (DW) e 
Business Intelligence (BI) 

50 0 

8 Gerenciamento de 
Documentação e Conteúdo 

0 67 

9 Gerenciamento de Metadados 0 0 

10 Gerenciamento da Qualidade 
dos Dados 

83 83 

11 Compliance e Auditoria de 
Dados 

83 0 

Legenda: A= empresa do setor automobilístico; B = empresa do 
setor portuário e logístico 

Cada processo possui de dois a três benefícios relatados na 
literatura, os quais foram questionados aos entrevistados a 
obtenção desses benefícios na implantação do processo. Para o 
cálculo das porcentagens de benefícios atingidos utilizou-se a 
seguinte regra: 

% Benefícios obtidos = [N° benefícios atingidos] / [N° de 
benefícios totais] 

Por exemplo, para o processo Gerenciamento de Segurança de 
Dados existem três benefícios relatados na literatura, para a 
empresa A um entrevistado confirmou a obtenção de todos os 
benéficos, já o outro entrevistado confirmou a obtenção apenas 
de dois objetivos, portanto temos cinco confirmações de 
benéficos de seis possíveis, ou seja, 83%. Para a empresa B os 
dois entrevistados confirmaram a obtenção de todos os benefícios 
propostos pela literatura. 

Pode-se observar que existem alguns processos que tiveram 0% 
de benéficos atingidos, isto porque não ocorreu implantação do 
processo. Para Gerenciamento de Operações Database e 
Gerenciamento de Metadados não existiu implantação desses 
processos para nenhuma das duas organizações, portanto não 
existiram benefícios atingidos. Para Gerenciamento de Data 
Warehousing (DW) e Business Intelligence (BI) e Compliance e 
Auditoria de Dados existiu implantação e benéficos relatados 
apenas na organização A, já para Gerenciamento de 
Documentação e Conteúdo existiu implantação e benefícios 
relatados apenas na organização B. 

Pode-se observar, e também foi percebido durante as entrevistas, 
que quanto maior a porcentagem de implantação de um processo, 
maior é a porcentagem de benefícios atingidos. Na maioria dos 
processos que tiveram acima de 60% de implantação também 
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obtiveram 60% ou mais de benefícios atingidos, ou seja, eles são 
diretamente proporcionais. 

Além dos benéficos relatados na literatura e atingidos na 
implantação dos processos, os entrevistados relataram mais oito 
benéficos, entre estes três foram relatados para a organização A, 
quatro foram relatados para a organização B e um foi relatado 
por ambas às organizações. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A GD é um modelo de governança recentemente difundido na 
literatura e com poucos casos de implantação, porém vem 
ganhando importância no meio acadêmico e nas organizações. 
Organizações desejam possuir dados de qualidade que 
proporcionem tomadas de decisões eficazes e eficientes e que 
gerem valor, entretanto buscar por processos que se adequem a 
realidade brasileira e que gerem esses benefícios é o grande 
desafio encontrado pelas organizações na atualidade. 

Este trabalho identificou os benefícios obtidos por duas 
organizações brasileiras que implantaram a GD e comparou estes 
benefícios com os relatados na literatura, bem como identificou 
dificuldades e lições aprendidas na implantação dos processos de 
GD. Pode-se observar que dos processos relatados na literatura, 
em média 50% foram realmente implantados, e estes muitas 
vezes não atingiram o 100% de implantação.  

Em relação aos benefícios atingidos, pode-se observar que 
existem alguns benefícios que não foram relatados na literatura, 
entretanto a grande maioria dos relatados foram atingidos com a 
implantação. Outro ponto interessante é a necessidade da 
maturidade da implantação da GD, ou seja, realizar uma nova 
análise dos benefícios atingidos após seis meses ou até um ano 
de implantação, coletando a percepção dos principais afetados 
por esses benefícios. 

Outro ponto importante a se ressaltar são as dificuldades 
encontradas e lições aprendidas. Entre as dificuldades, a mais 
relevante consiste na falta de alinhamento da visão dos 
stakeholders do projeto, principalmente aqueles de 
departamentos diferentes que utilizam da mesma informação. 
Também como a principal lição aprendida para um projeto de 
implantação da GD consiste no mapeamento minucioso de todas 
as áreas envolvidas e beneficiadas com o projeto, e explicitar a 
importância do benefício que a GD irá proporcionar para a 
organização, bem como a importância da participação de todos os 
impactados com o projeto. 

Como trabalho futuro será realizado mais um estudo de caso em 
uma terceira organização a fim de verificar e validar o 
instrumento desenvolvido, bem como realizar a triangulação de 
informações entre três diferentes organizações que implantaram 
a GD, coletando percepções de diferentes pontos de vistas e 
focos de atuação. Também serão entrevistados os envolvidos por 
parte da organização contratante da consultoria, a fim de captar 
as percepções e os benefícios que eles alcançaram com a 
implantação dos processos de GD. 
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RESUMO
O desempenho de um programa de pós-graduação é aferido
pela CAPES, em parte pelo seu ńıvel de publicação, para
tanto, faz-se necessário que a gestão do programa seja feita
de forma a maximizar a qualidade das publicações que são
realizadas pelos pesquisadores associados. No contexto dos
relacionamentos de coautoria em publicações, a análise de
rede de colaboração cient́ıfica se mostra uma ferramenta ade-
quada para avaliar as parcerias já formadas, bem como para
estimular a formação de novas parcerias. Neste artigo é apre-
sentada uma ferramenta de análise de rede aplicada à gestão
de um programa de pós-graduação de uma Universidade Fe-
deral. Os dados coletados do programa foram modelados em
um banco NoSQL orientado a grafo, incluindo todas as pu-
blicações dos docentes vinculados. Ressaltamos a utilidade
ao gestor do programa, bem como aos demais pesquisado-
res, do módulo de recomendação de parcerias. O desenvol-
vimento da pesquisa utilizou a metodologia Design Science
Research para guiar tanto a construção do artefato quanto
para elaborar a documentação associada. Preliminarmente,
utilizando dados de um programa de pós-graduação, pode-se
perceber o potencial de recomendação de novas parcerias de
co-autoria na rede de colaboração previamente formada.

Palavras-Chave
Sistemas de Recomendação, NoSQL

ABSTRACT
The performance of a graduate program is assessed by
CAPES partly by their level of publication. Therefore, it is
necessary that the program chair has instruments to analyze
the quality of publication produced by the associated re-

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are
not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies
bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, to
republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific
permission and/or a fee.
SBSI 2015, May 26th-29th, 2015, Goiânia, Goiás, Brazil
Copyright SBC 2015.

searchers. In the context of co-authoring relationships in
publications, network analysis has been proved to be an ap-
propriate tool to evaluate the relationships already formed,
and to stimulate the formation of new relationships. This
paper presents a network analysis tool applied to real data
of a graduate program from a Brazilian Federal University.
The data was modeled in a NoSQL graph oriented data-
base including all associated researchers’ publication. We
emphasize the usefulness of the partners’ recomendation mo-
dule to the program chair, as well as associated researchers.
The development of this research work used the Design Sci-
ence Research methodology to guide both the construction
of the artefact and the associated documentation. Prelimi-
nary, using data from a graduate program, we can note the
recomendation potential to integrate new partners to the
scientific network already formed.

Categories and Subject Descriptors
H.2.8 [Database Applications]: Scientific databases; H.4.2
[Types of Systems]: Decision support; J.1 [ADMI
NISTRATIVE DATA PROCESSING]: Education

General Terms
Social Network Analysis, Design Science Research

Keywords
Recommending Systems, NoSQL

1. INTRODUÇÃO
Um dos fundamentos da gestão de um programa de pós-

graduação baseia-se na maximização dos indicadores de pro-
dução acadêmica, especialmente a publicações em periódicos
bem qualificados com abrangência internacional. Os indi-
cadores de produção cient́ıfica e acadêmica são elementos
fundamentais nas avaliações realizadas pela CAPES1, fun-
dação vinculada ao Ministério da Educação responsável por
avaliar os programas de pós-graduação em todos os estados
da Federação. Nesse sentido, faz-se necessário que os gesto-
res desses programas disponham de uma ferramenta que os

1http://www.capes.org.br
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permita visualizar a distribuição das publicações que foram
realizadas pelos pesquisadores. O objetivo de tal ferramenta
é auxiliar no direcionamento de ações objetivando a melhoria
dos indicadores de produção cient́ıfica e acadêmica.

Este trabalho objetiva apresentar uma ferramenta de au-
x́ılio à gestão dos indicadores de produção acadêmica de um
programa de pós-graduação. A abordagem utilizada para
construção dessa ferramenta foi baseada na análise da rede
de colaboração cient́ıfica formada pelos pesquisadores vincu-
lados ao programa. Também é objetivo deste trabalho de-
talhar a implementação da funcionalidade de recomendação
de parcerias nas futuras publicações a serem desenvolvidas
pelos pesquisadores vinculados ao programa.

As demais seções desse trabalho estão distribúıdas da se-
guinte forma: na Seção 2 são apresentados os trabalhos que
de alguma forma contribúıram para o desenvolvimento desse
trabalho de pesquisa; na Seção 3 são apresentados os funda-
mentos teóricos que deram base para a pesquisa; na Seção
4 a proposta de solução é descrita; na Seção 5 é realizada
uma análise dos dados da publicações presentes nos cur-
ŕıculos Lattes2 dos pesquisadores vinculados ao programa,
limitando-se as publicações realizadas nos últimos dez anos;
na Seção 6, a ferramenta de recomendação de parcerias em
publicações é detalhada; e finalmente, na Seção 7 são apre-
sentadas as conclusões e os trabalhos futuros.

2. TRABALHOS RELACIONADOS
Como trabalhos correlatos destacamos o realizado em [1],

o qual apresenta uma ferramenta para análise das informa-
ções de publicação dos pesquisadores vinculados ao Instituto
Nacional de Ciência e Tecnologia para Controle do Câncer
(INCTCC). Neste trabalho foi desenvolvido um ambiente no
qual seja posśıvel a análise de produção cient́ıfica através de
métricas orientadas a grafos como grau médio, betweenness
e closeness, no entanto, não implementa a funcionalidade de
recomendação de parcerias, o que a diferencia do presente
trabalho. No desenvolvimento de tal ferramenta foi utili-
zada a abordagem de Business Intelligence, com os dados
persistidos em um banco de dados relacional Microsoft SQL
Server e as consultas no grafo de relacionamentos extráıdas
pela ferramenta Gephi[2]. Na implementação realizada no
presente trabalho, as consultas ao modelo de dados são ge-
radas diretamente no banco de dados orientado a grafo, o
que evita a tradução das consultas entre o modelo orientado
a grafo e o modelo relacional diminuindo assim a operacio-
nalidade das consultas.

O trabalho realizado em [3] propõe uma modificação na
plataforma de rede de colaboração utilizada pelo C.E.S.A.R.
de forma a dota-la de um componente de recomendação de
conteúdo/pessoas. Foi desenvolvida uma ferramenta cha-
mada SWEETS 1.0 que serviu como motivação inicial para
a implementação do módulo de recomendação apresentado
no presente trabalho. Embora o SWEETS 1.0 seja a im-
plementação de um sistemas de recomendação, a estratégia
de filtragem baseada em conteúdo usada por ele difere da
estratégia de filtragem colaborativa baseada em vizinhança
empregada no presente trabalho.

O trabalho realizado em [4] aplica a metodologia Design
Science Research, assim como neste trabalho, porém com
uma finalidade distinta pois concentrou-se na construção de

2Plataforma Lattes do CNPQ. Dispońıvel em: http://
lattes.cnpq.br

um artefato para calcular o tamanho ideal de participan-
tes de um bate-papo no contexto de educação a distância.
Sua contribuição para este trabalho se dá pela aplicação do
Design Science Research em uma pesquisa em Sistemas de
Informação, uma vez que o uso do Design Science Research
guiou a produção de um modelo matemático em [4], já no
presente trabalho o objetivo é a construção de um artefato
de software.

Destacamos também o trabalho realizado por [5], o qual
introduz várias métricas para a análise de redes de colabora-
ção cient́ıfica buscando identificar grupos de pesquisadores
com interesses em comum no desenvolvimento de suas pes-
quisas. Para tanto, foi constrúıda uma rede de colaboração
cient́ıfica multi-camada, onde cada camada representa um
tipo de relacionamento – coautoria, participação em pro-
jeto, orientação e produção técnica são os relacionamentos
abordados. É através dessa rede que são realizadas análi-
ses como a aplicação de algoritmos de clustering para bus-
car os grupos de pesquisadores. No trabalho é apresentada
ainda a métrica de quantidade de relacionamentos em co-
mum, ponderadas temporalmente, que serviu de motivação
para o cálculo do fator de recomendação apresentado neste
trabalho.

3. MÉTODOS E TECNOLOGIAS
Alguns métodos e tecnologias foram utilizados nesta pes-

quisa. Nesta seção será descrito brevemente cada um deles
para que seja posśıvel relacioná-los na proposta de solução
apresentada na Seção 4.

3.1 Redes sociais e de colaboração científica
Segundo [5], uma rede é um conjunto de objetos conec-

tados entre si. Pode-se representar uma rede por um grafo,
onde os nós ou vértices estão relacionados/conectados por
arestas. Uma rede social reflete uma estrutura social, a
qual pode ser representada por indiv́ıduos ou organizações
e suas relações. Em geral, as relações representam um ou
mais tipos de interdependência – como ideias ou religiões,
ou relacionamentos mais espećıficos – como troca de conhe-
cimento/informação ou amizade. Através dessa estrutura
social é posśıvel estudar a troca de informação entre indiv́ı-
duos e organizações[5].

Redes de colaboração cient́ıfica são redes sociais cujos rela-
cionamentos representam algum tipo de interação cient́ıfica.
Segundo [6], uma rede social pode ser representada por um
grafo G = (V,E), onde V denota um conjunto de indiv́ı-
duos em consideração e E um conjunto de relacionamentos
existentes entre esses indiv́ıduos. Uma rede social pode su-
portar um ou mais tipos de relacionamentos, como amizade,
paternidade ou colaboração profissional. Intuitivamente, re-
lacionamentos possuem diferentes intensidades que refletem
a força das ligações sociais. A intensidade de um relaciona-
mento é usualmente representada por uma função w(e) com
e ∈ E, que associa um peso para aresta na rede.

3.2 Design Science Research
O paradigma Design Science Research é adotado nessa

pesquisa por possibilitar a construção de um artefato que
materialize as conjecturas teóricas e cuja avaliação permita
refutar ou comprovar as teorias iniciais estabelecidas na pes-
quisa. De acordo com [7], Design Science Research constitui
uma outra “lente”, um conjunto de técnicas com perspecti-
vas anaĺıticas e sintéticas, para realização de pesquisa em
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sistemas de informação.
Nesse contexto, Design Science Research envolve a gera-

ção de conhecimento novo através do desenvolvimento de
artefatos inovadores e da análise do uso e/ou do desem-
penho de tais artefatos por meio de reflexão e abstração.
Tais artefatos incluem, mas não se limitam a, interfaces ho-
mem/maquina, algoritmos, metodologias de projeto de sis-
temas e linguagens. Esta pesquisa tem o objetivo de cons-
trução de um artefato que modele as parcerias entre pes-
quisadores através de relações de coautoria em publicações
cient́ıficas.

Uma conjectura teórica adotada neste trabalho é funda-
mentada na hipótese de que pesquisadores com uma boa
rede de colaboração, seja em tamanho ou em qualidade, es-
tejam aptos a ter uma boa produção cient́ıfica qualificada.
Buscando validar ou refutar essa conjectura, foi constrúıdo
um grafo de relacionamento baseado na coautoria entre pes-
quisadores.

Para a construção do grafo de relacionamento, construto
inicial do Design Science, foram adotados dois tipos de nós,
o nó pesquisador e o nó publicação. Também foi definido
um tipo de aresta, o qual representa a relação de autoria
de uma publicação. O ponto de partida para compreender
a relação de parceria entre pesquisadores foi realizado atra-
vés da coleta de dados dos curŕıculos Lattes dos professores
vinculados ao Departamento de Ciência da Computação da
Universidade de Braśılia e atuantes no programa de pós-
graduação em Informática, os quais se relacionam através
de autoria em artigos completos publicados em periódicos.

Embora as publicações em conferências nacionais e inter-
nacionais também estejam presentes nos curŕıculos Lattes
dos pesquisadores, optou-se por não usar esse item pela
baixa confiabilidade dos dados inserido. Todavia, é posśı-
vel ainda a inclusão desses dados com a configuração da
ferramenta de extração.

As relações de colaboração foram extráıdas através dos
autores dos artigos cadastrados na plataforma Lattes. Foi
utilizado como chave de acesso no banco de dados os nomes
dos autores dos artigo e os nomes utilizados para referên-
cia de cada autor na Seção Identificação do curŕıculo Lattes.
Assim, com os nomes dos autores dos artigo e os nomes uti-
lizados para referência de cada autor, foi posśıvel a geração
das arestas, representando as autorias do grafo permitindo
então a visualização das parcerias já realizadas.

3.3 Bancos de dados NoSQL
Com o desenvolvimento de tecnologias de armazenamento

de dados NoSQL, as quais buscam formas alternativas à
abordagem relacional para problemas espećıficos, surgiu o
interesse em não apenas modelar uma rede social como um
grafo, mas também em armazená-la dessa forma[8].

Neste trabalho, foram estudadas diversas soluções de banco
de dados NoSQL e optou-se por empregar o Banco de dados
em Grafo Neo4j[9]. O Neo4j possui licença GPL, com ex-
tensa documentação dispońıvel on-line, ao contrário de solu-
ções como OrienteDB[10], AragoDB[11], VelocityGraph[11].
Essas implementações de NoSQL orientado a grafo utilizam
armazenamento baseado em documento ou Resource Des-
cription Framework, RDF[12] (metamodelo para armazena-
mento de informações implementado em recursos web pelo
consórcio W3C). Foram estudados ainda os bancos de dados
relacionais Oracle, com sua biblioteca Spatial[13], e Post-
greSQL, com a extensão PostGIS [14], porém usando o para-

digma relacional para armazenamento dos dados em tabelas
essas alternativas apenas simulam o modelo em grafo por
meio de stored procedures. Essa abordagem aumenta opera-
cionalidade, uma vez que é necessário realizar uma tradução
da consulta no grafo para uma consulta relacional.

3.4 Sistemas de Recomendação
Sistemas de recomendação diferem quanto a forma que

eles analisam os dados para desenvolver noção de afinidade
entre usuários e itens que pode ser usada para identificar
o casamento de pares usuário-item. Existem duas formas
mais difundidas de sistemas de recomendação, a filtragem
colaborativa, a qual analisa apenas interações históricas e a
filtragem baseada em conteúdo, que usa os dados dispońıveis
nos perfis de usuários e nos atributos dos itens. Há ainda
técnicas hibridas que combinam caracteŕısticas de ambas as
abordagens [15].

Conforme [5], recomendação de parcerias, ou predição de
link no contexto de um grafo social, pode ser realizada de
duas diference formas, porém complementares. A primeira
examina um sociograma desbalanceado de estruturas sociais
buscando transformá-lo em uma estrutura social balanceada.
Como exemplo, se duas pessoas possuem muitos amigos em
comum então essas duas pessoas devem se conhecer, em uma
abordagem usando filtragem colaborativa. A segunda abor-
dagem analisa o conteúdo da comunicação entre os indiv́ı-
duos, buscando por indiv́ıduos que compartilham o mesmo
interesse. Como exemplo, se dois pesquisadores publicam
sobre um mesmo assunto então eles deveriam se encontrar,
nesse caso o método mais adequado para o sistema de reco-
mendação é a filtragem baseada em conteúdo.

Segundo [15], o objetivo de um sistema de recomenda-
ção é gerar recomendações significativas a um conjunto de
usuários para itens ou produtos que que lhe possa interes-
sar. Sugestões de livros na Amazon, amigos no Facebook
ou filmes no Netflix são exemplos reais do uso de sistemas
de recomendação na indústria. O projeto de um sistema de
recomendação depende do domı́nio de caracteŕısticas parti-
culares dos dados dispońıveis. Tais dados podem armazenar
a relevância de um determinado item para um usuário, tal
quando se classifica um item com estrelas em uma loja vir-
tual ou quando se aponta o gostar de um comentário em
uma rede social. Adicionalmente, o sistema pode ter acesso
a atributos espećıficos de usuários ou itens como informações
demográficas e descrição do item respectivamente.

Nesse trabalho, foi adotada uma abordagem h́ıbrida com-
binando a filtragem colaborativa baseada em vizinhança atra-
vés da similaridade entre os pesquisadores e a filtragem base-
ada em conteúdo usando os dados históricos das publicações.

4. PROPOSTA DE SOLUÇÃO
A proposta de um artefato para análise da rede de co-

laboração cient́ıfica foi iniciada com a modelagem das in-
formações contidas nos curŕıculos Lattes dos pesquisadores,
mais especificamente dos dados referentes às publicações em
periódicos. Em seguida, foi definido o fluxo de tratamento
desses dados desde a extração na plataforma Lattes até a
visualização da informação.

4.1 Modelo de dados
O modelo de dados utilizado na solução é apresentado na

Figura 1, a qual destaca as entidades e seus atributos arma-
zenados no grafo da rede de colaboração cient́ıfica modelada.

XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.
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Figura 1: Diagrama de classes representando o
modelo de dados

4.2 Processo metodológico da solução
A Figura 2 apresenta o processo metodológico da pro-

posta, incluindo desde a coleta dos nomes dos professores
até a visualização do grafo. Note que o primeiro elemento
é o sub-processo de pré-processamento, o qual inclui três
atividades:

• busca lattes – realiza a busca do curŕıculo Lattes do
autor;

• trata identificação de autoria- - extrai do curŕıculo Lat-
tes os nomes usados pelo autor em citações;

• captura artigos completos publicados em periódicos –
extrai as publicações que serão usadas posteriormente
para construção da rede de colaboração.

Figura 2: Processo de carga e visualização

Figura 3: Sub processo de pré processamento

Após o sub-processo de pre-processamento, detalhado na
Figura 3, a tarefa de carga no Neo4j é iniciada, quando será
realizado o matching dos atributos de autoria para criação
da rede de colaboração. Na sequencia, ocorrem a geração da
visualização, quando são constrúıdos os gráficos. Posterior-
mente é apresentado o grafo para o usuário.

4.3 Arquitetura da solução
A implementação do artefato iniciou com a construção de

um script para realizar uma busca dos dados do curŕıculo
Lattes de cada pesquisador vinculado ao programa de pós-
graduação, salvando os dados da carga em arquivos de texto
para possibilitar um pre-processamento antes da carga no
banco Neo4j. Durante essa fase, algumas medidas corretivas
precisaram ser adotadas, como o tratamento de homônimos,
abreviações e inconsistências léxicas nos dados de origem.
Com o resultado da busca de curŕıculos, foram obtidos os
dados de identificação dos pesquisadores, assim como, as
publicações deixando essas entidades, autores e publicações,
ainda sem definição de relacionamento.

Procedeu-se a carga do grafo com os dados de autores e
de publicações obtidos na etapa anterior para então realizar
o casamento entre as informações de identificação de cada
autor como as informações de autoria de cada publicação.
Na sequência, foi constrúıdo um artefato de visualização, o
qual foi implementado utilizando o padrão de projeto MVC
– M odel-View-Controller[16] . Os elementos foram imple-
mentados da seguinte forma:

• View – desenvolvido na linguagem Javascript utili-
zando a biblioteca D3[17], adequada para visualização
de dados;

• Controller – responsável por manipular os objetos do
grafo para serem apresentados ao elemento de visuali-
zação, utilizando o framework web2py[18], escrito na
linguagem Python;

• Model – implementado através do banco de dados em
grafo Neo4j, o qual define a forma de persistência dos
objetos de dados.

Uma das vantagens em utilizar um banco de dados orien-
tado a grafo nesse contexto é a facilidade em realizar consul-
tas no banco, como se estas estivessem sendo realizadas no
próprio modelo conceitual. Os experimentos realizados uti-
lizaram uma massa de teste com 401 vértices (entre autores
e publicações) e 376 arestas, o que não apresentou problema
de desempenho no grafo gerado.

Uma limitação identificada no decorrer do desenvolvimento
do artefato foi a atualização dos dados de publicação nos
curŕıculos dos pesquisadores. Bem como, o campo de nomes
usados em citações para que haja a correta análise das in-
formações, uma vez que citações constituem a base para o
relacionamento entre autores e publicações. A presença de
homônimos na base dos curŕıculos Lattes também foi uma
dificuldade, a qual foi superada inicialmente através de in-
tervenções manuais através da inclusão dos curŕıculos que a
ferramenta não conseguiu carregar. Claro que estas inter-
venções foram viáveis tendo em vista a pequena quantidade
de curŕıculos processados, 48 no total. Houve também difi-
culdade no processamento de caracteres latinos, como letras
acentuadas, o que gera a necessidade de uma maior aten-
ção na codificação de caracteres utilizados, para tanto foi
necessário realizar uma normalização dos caracteres acentu-
ados reduzindo-os aos caracteres presentes no conjunto de
caracteres ASCII3.

3Sigla em inglês para American Standard Code for Informa-
tion Interchange (Código Padrão Americano para o Inter-
câmbio de Informação)
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Um outro aspecto que deve ser considerado é que embora
já existam ferramentas para auxiliar a realização de análise
de redes sociais, como Pajek[19], NVIVO[20] e UCINET[21],
optou-se pela não utilização dessas ferramentas uma vez que
nenhuma delas possui a capacidade de consultar diretamente
o banco de dados em grafo, no qual os dados são persistidos.
O uso destas ferramentas traz a necessidade de desenvolver
um artefato para organizar os dados de forma que as ferra-
mentas pudessem tratar. Dessa forma, o esforço necessário
foi direcionado para a exploração da capacidade de realizar
a análise de um modelo de rede de colaboração já persistido
em um grafo. Salienta-se que os construtos implementados
representam o ponto de partida para o desenvolvimento da
pesquisa cujo objetivo é a construção de um modelo de re-
comendação que utilizará os dados persistidos no banco de
dados em grafo já implementado.

5. ANÁLISE DOS DADOS DE PUBLICAÇÃO
Utilizando os dados do pesquisadores vinculados ao pro-

grama de Pós-Graduação em Informática da universidade
XXXX, bem como as métricas definidas em [5], foi obtido
o conjunto de valores que caracterizam a rede de colabora-
ção cient́ıfica. Desta forma, é posśıvel a utilização de técni-
cas de filtragem de informação que viabilizem a construção
de um modelo para realização de recomendações de novas
parcerias. Nos últimos dez anos as publicações seguiram o
padrão demonstrado na Figura 4, que exibe graficamente as
informações da Tabela 1.

Na Tabela 1, é detalhada a evolução na quantidade de pu-
blicações como também a quantidade de coautorias internas,
ou seja entre autores do mesmo programa de pós-graduação,
e coautorias externas, na qual a relação de coautoria é re-
alizada com um autor não vinculado ao programa de pós-
graduação. É posśıvel verificar na coluna Fator de coautoria
a relação entre os relacionamentos de coautoria internos e
externo, o qual foi calculado usando a Equação 1, para cada
ano:

FCi =

∑
a∈A(numAutIntera − numAutExta)∑

numPublicacoesi
(1)

onde numAutInter representa a quantidade de autorias in-
ternas, numAutExt a quantidade de autorias externas, num-
Publicacoes a quantidade total de publicações em um deter-
minado ano e A é o conjunto de autores de uma determinada
publicação. Note que quanto mais negativo for o valor de
FC, mais coautores externos existem nas publicações, de-
monstrando maior interação com grupos de pesquisa exter-
nos ao programa.

Na Figura 4, o tracejado representa o total de publica-
ções realizadas, os triângulos as autorias entre os pesquisa-
dores do departamento, os ćırculos as autorias externas e
a linha cont́ınua o fator de coautoria que para melhorar a
visualização foi multiplicado por dez. Na mesma figura é
posśıvel identificar que nos anos de 2005 e 2013 houve um
aumento das publicações com um expressivo incremento na
participação de autores externos. Se em 2013 houver uma
maior quantidade absoluta de publicações, por outro lado,
no ano de 2005 houve uma maior participação relativa de
autores externos, o que gerou uma minimização no Fator de
coautoria. Por outro lado, no ano de 2007, percebe-se uma
baixa interação com coautores externos, o que reflete a baixa
quantidade de publicações realizadas, 15, número esse que

Tabela 1: Quantidade de publicações
Ano Publicações Coautorias

internas
Coautorias
externas

Fator de
coautoria

2004 15 17 38 -1.4
2005 26 27 81 -2.0769
2006 19 22 45 -1.2105
2007 15 22 24 -0.1333
2008 26 29 62 -1.2692
2009 20 23 48 -1.25
2010 20 26 43 -0.85
2011 19 23 48 -1.3157
2012 21 27 51 -1.1428
2013 36 39 99 -1.6666
2014 25 29 56 -1.08

também ocorre em 2004 porém neste ano a quantidade de
coautorias externas é aproximadamente 50 % maior que em
2007, o que eleva o FC em 10 vezes em 2004 na comparação
com 2007.

Figura 4: Publicações por ano

6. RECOMENDAÇÃO DE PARCERIAS NA
AUTORIA DE PUBLICAÇÕES

Um aspecto identificado na análise dos dados é que a for-
mação de parceria na coautoria de publicações melhora os
indicadores de produção, o que corrobora com a conjectura
teórica definida na Seção 3.2, a qual defende que pesquisado-
res com uma boa rede de colaboração, seja em maturidade
ou em qualidade, estejam aptos a ter uma boa produção ci-
ent́ıfica qualificada. Nesse sentido, foi desenvolvido um mó-
dulo de recomendação para auxiliar a identificar posśıveis
parcerias na realização de pesquisas.

Em virtude da modelagem dos dados utilizada neste tra-
balho ser centrada no relacionamento entre pesquisadores
e publicações em periódicos, conforme Seção 4.1, a meto-
dologia de filtragem colaborativa baseada em vizinhança se
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mostrou adequada, uma vez que nela um subgrupo de usuá-
rios são escolhidos baseado na similaridade desses usuários
com um usuário ativo previamente selecionado. Já a com-
binação ponderada das relações usuário/item – pesquisa-
dor/publicação –, utilizando a abordagem baseada em con-
teúdo, compõem técnicas usadas para inferir predições para
o usuário ativo, dessa forma caracterizando uma abordagem
h́ıbrida em sistemas de recomendação.

No contexto desse trabalho, os itens a serem considerados
são os periódicos indexados, enquanto a ponderação dos pa-
res pesquisador/periódico será baseada no decurso de tempo
entre o ano da publicação e o ano atual em uma abordagem
similar à utilizada por [5]. Assim, quanto mais publicações
dois pesquisadores possúırem em um mesmo periódico maior
será a similaridade entre eles, mesmo que eles nunca tenham
realizado uma publicação em conjunto. O Fator de influên-
cia para cada publicação é dado pela Equação 2:

ρi =
1

eBY−PY
(2)

onde BY é o ano no qual a análise foi realizada, no caso
2014 e PY é o ano de publicação do trabalho no periódico.
Dessa forma é posśıvel calcular as recomendações conforme
o somatório da Equação 3:

Rec =

n∑

i=1

ρi (3)

onde n representa o número de publicações do autor ativo.
Escolhendo aleatoriamente como usuário ativo aquele com

código de identificação 3251, foi gerado um ranking com os
nove autores cujas probabilidades do usuário ativo formar
parceria são maiores, conforme apresentado na Tabela 2,
em ordem decrescente do ı́ndice de recomendação. Foram
exibidas apenas nove recomendações uma vez que a partir
da décima o ı́ndice é igual a zero.

Tabela 2: Recomendações de parcerias para o pes-
quisador 3251

# Id Rec
1 *3281 0.4193727265647525
2 *3270 0.36787944117144233
3 *3260 0.36787944117144233
4 3271 0.050122530995766454
5 *3295 0.049787068367863944
6 *3287 0.001292744523219513
7 3275 0.00033546262790251185
8 3284 0.00033546262790251185
9 3293 0.00033546262790251185

O ranking de recomendações apresentado na Tabela 2
contempla apenas pesquisadores vinculados ao programa de
pós-graduação objeto dessa análise, uma vez que apenas es-
tes tiveram seus curŕıculos Lattes carregados no grafo de co-
autorias. Ressalta-se no entanto que a mesma abordagem
pode ser utilizada com pesquisadores de outros programas
de diversas universidade, ou mesmo de fora do páıs. Ainda
com relação a Tabela 2, os pesquisadores cujas identificações
foram marcadas com asterisco já realizaram pelo menos uma
publicação em conjunto com o usuário ativo, o que pode ser
observado através da Figura 5 que apresenta a rede de cola-
boração já formada pelo usuário ativo. Nela, os ćırculos em
lilás representam os pesquisadores identificados pelo ı́ndice

do nó no grafo, já os ćırculos em azul representam os perió-
dico usados pelos pesquisadores identificados pelo ISSN.

Figura 5: Rede de colaboração centrada um usuário
aleatório

Analisando os dados da Tabela 2 em conjunto com a Fi-
gura 5 percebe-se que o usuário 3281, por possuir a maior
quantidade de publicações realizadas em conjunto com o
usuário ativo, aparece em primeiro no ranking. No entanto,
como a quantidade de publicações é ponderada pela antigui-
dade de cada publicação no cálculo do ı́ndice de recomenda-
ção, o usuário 3287, que possui a segunda maior quantidade
de publicações em conjunto com o usuário ativo aparece em
sexto lugar no ranking. Assim, dentre as nove recomenda-
ções realizadas pelo módulo de recomendação, cinco delas
são no sentido de reforçar parcerias já existentes e as ou-
tras quatro são criação de novas. Inclusive, com uma parce-
ria nova (usuário 3271) possuindo ı́ndice de recomendação
maior que duas outras parcerias já existentes.

Nas três últimas linhas da Tabela 2 verifica-se um empate
entre os pesquisadores recomendados, isso se deve ao fato dos
três últimos pesquisadores terem realizado uma publicação
em conjunto em algum periódico também utilizado pelo pes-
quisador 3251. Entre a segunda e terceira linha da tabela
também se verifica um empate no fator de recomendação,
porém nesse caso não há publicação em conjunta entre os
pesquisadores 3260 e 3270 apenas entre eles e o pesquisador
3251.

7. CONCLUSÃO
O artefato mostrado nesse trabalho pode assumir um pa-

pel importante no aux́ılio a gestão de um programa de pós-
graduação, principalmente considerando a avaliação da CA-
PES, por sugerir aos gestores e demais pesquisadores possi-
bilidades de realização de parcerias baseadas nas publicações
já realizadas pelos pesquisadores. Tal sugestão é viabilizada
por meio da recomendação de parcerias empregada como
ferramenta de melhoria nos ı́ndices de publicações acadêmi-
cas, se mostrando, uma solução viável para ser utilizada em
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diversos cenários nos quais haja necessidade de melhoria dos
indicadores de produção através do aumento das relações de
coautoria entre os pesquisadores.

A ferramenta aqui apresentada é facilmente aplicada a
outros programas de pós-graduação no páıs, uma vez que
foi utilizado como fonte os dados presentes nos curŕıculos
Lattes dos pesquisadores vinculados aos programas. Além
disso, caso sejam realizadas as devidas adaptações, diver-
sas bases de dados podem ser utilizadas ampliando ainda
mais as potencialidades de recomendação da ferramenta. A
ferramenta está publicamente disponibilizada através do en-
dereço http://scicoll-academicmetrics.rhcloud.com/.

Como trabalhos futuros pretende-se validar as recomenda-
ções realizadas pelo módulo, assim como expandir a base de
dados utilizada de forma a abranger pesquisadores de diver-
sos programas nacionais e internacionais. Pretende-se ainda
experimentar outras abordagens no modelo de recomenda-
ção, principalmente a adoção de sistemas multiagentes em
um modelo multi-camadas, no qual cada camada representa
uma forma de interação entre pesquisadores como coautoria,
participação em projeto, participação em banca apenas para
citar algumas possibilidades.
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RESUMO 
O advento das organizações virtuais e dispersas aumenta a 
demanda por sistemas colaborativos e incentiva pesquisas na área 
de Computer Supported Cooperative Work (CSCW). Os conflitos 
são inerentes ao trabalho colaborativo e podem motivar a reflexão 
e interação entre os envolvidos. Entretanto, as abordagens atuais 
de gerenciamento de conflito não proveem mecanismos para 
estimular tais processos. Além disso, poucos utilizam o contexto 
no apoio à resolução do conflito. O objetivo desse trabalho é 
apresentar uma abordagem de Gerenciamento de Conflitos 
Metacognitivos Sensível a Contexto (GCSC) para sistemas de 
planejamento colaborativo que promova a reflexão e interação 
entre os envolvidos com a finalidade de melhorar a colaboração. 
A avaliação da abordagem foi realizada através da implementação 
de um protótipo utilizando ontologia e de um estudo experimental.   

Palavras-Chave 
Trabalho Colaborativo Apoiado por Computador. Gerenciamento 
de Conflito. Contexto Computacional. Planejamento Colaborativo. 

ABSTRACT 
The advent of virtual and dispersed organizations increases the 
demand for collaborative systems and encourages research in the 
area of Computer Supported Cooperative Work (CSCW). 
Conflicts are inherent to collaborative work and can motivate 
reflection and interaction among stakeholders. However, current 
approaches to conflict management does not provide mechanisms 
to stimulate these processes. Moreover, only few use the context 
in supporting the resolution of the conflict. The aim of this work 
is to present a Context Sensitive Metacognitive Conflict 
Management (GCSC) approach for collaborative planning 
systems that promote reflection and interaction among 
stakeholders in order to improve collaboration. The approach 
evaluation was performed by using a prototype implementation of 
an ontology and an experimental study.   

Categories and Subject Descriptors 
H.5.3 [Information Interfaces and Presentation]: Group and 
Organization Interfaces – Collaborative computing, Computer-
supported cooperative work. 

General Terms 
Human Factors; Management; Design. 

Keywords 
Collaborative Work Supported by Computer. Conflict 
Management. Computational Context. Collaborative Planning. 

1. INTRODUÇÃO 
Com o advento das organizações virtuais e dispersas, cresce a 
demanda de trabalho colaborativo, aumentando a complexidade 
das tarefas, pois requer a integração de diferentes habilidades para 
trabalhar conjuntamente em diversas fases de um projeto [21]. 
Isso tem gerado demandas por sistemas colaborativos e 
incentivado pesquisas na área de CSCW [8][10]. Os conflitos são 
inerentes ao trabalho colaborativo [6]. Quando ocorrem em 
situações de planejamento colaborativo são oportunidades de 
aprendizado e colaboração [28] e como tal podem ser gerenciados 
[6][24] para motivar a reflexão e interação entre envolvidos [28].  

Entretanto, as abordagens atuais de gerenciamento de conflitos 
estão voltadas para sua resolução [32] e não proveem mecanismos 
para mediá-los, de forma a estimular a reflexão e interação entre 
os envolvidos [28]. Muito embora utilizados como sinônimos, os 
termos “gerenciamento de conflitos” e a “resolução de conflitos” 
não o são. A resolução envolve a redução ou eliminação de 
conflitos. Normalmente, as estratégias de resolução de conflito 
são voltadas para processos de negociação, mediação ou 
arbitragem [24]. O gerenciamento é mais amplo e envolve a 
concepção de estratégias para minimizar as disfunções e melhorar 
as funções construtivas do conflito com o objetivo de melhorar a 
aprendizagem e a cooperação. O gerenciamento de conflitos não 
implica necessariamente na sua resolução [23]. 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma abordagem de 
gerenciamento de conflitos metacognitivos sensível a contexto 
(GCSC), para sistemas de planejamento colaborativo, que 
incentive a reflexão e interação entre os envolvidos, motivando o 
processo de colaboração. No planejamento de um projeto, uma 
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das principais ferramentas administrativas utilizadas para definir 
as tarefas necessárias ao projeto é a técnica 5W2H [17]. O 5W2H 
é uma ferramenta simples com capacidade de definir o conteúdo 
de tarefas, em um plano, respondendo as seguintes questões: O 
que? (What?) deverá ser feito; Por quê? (Why) deverá ser feito; 
Onde? (Where) será feito; Quando? (When) será feito; Quem? 
(Who?) será o responsável; Como? (How) será feito e Quanto 
Custa? (How Much?) as tarefas a serem realizadas. 

No planejamento colaborativo uma mudança, realizada por um 
usuário em uma tarefa, pode significar uma alternativa de solução 
(conflito metacognitivo) e deve ser objeto de reflexão e interação 
entre os envolvidos na definição da tarefa. Uma mudança em uma 
tarefa significa mudar algum conteúdo do modelo 5W2H, que 
determina as informações necessárias na definição de uma tarefa.  

Na Abordagem de GCSC utilizamos como base os fundamentos 
relacionados ao conflito metacognitivo definido em [28]. De 
acordo com [28], o conflito metacognitivo é o conflito relacionado 
a como construir alternativas para resolver um determinado 
problema e como escolher entre essas alternativas. Segundo [28], 
esses conflitos são oportunidades de aprendizado e colaboração e 
devem ser gerenciados para motivar a reflexão e interação entre os 
envolvidos no planejamento colaborativo. O conflito 
metacognitivo representa a diferença de ponto de vista dos 
usuários com relação às alternativas de solução para a definição 
de uma tarefa. Esses conflitos podem ser detectados pela mudança 
em algum conteúdo da tarefa realizada pelo usuário. 

Os fundamentos relacionados ao contexto utilizados nessa 
abordagem são os definidos por [3] e utilizados por [30]. Para 
[30], o contexto é um conjunto de informações que pode ser 
utilizado para caracterizar uma situação em que ocorra interação 
entre um usuário e uma aplicação. Estes autores fazem uma 
distinção clara entre dois conceitos: contexto e elemento 
contextual (EC). Segundo estes autores, “Um elemento contextual 
(EC) é qualquer dado, informação ou conhecimento que permite 
caracterizar uma entidade em um domínio. O contexto da 
interação entre um agente e uma aplicação, para executar alguma 
tarefa, é o conjunto de elementos contextuais instanciados que são 
necessários para apoiar a tarefa atual. Um EC é um tipo de 
informação que pode ser conhecida, codificada e representada 
antecipadamente; ela é estável e pode ser definida em tempo de 
projeto. O contexto é dinâmico, depende da tarefa atual do agente 
e deve ser construído em tempo de execução, quando uma 
interação ocorre”. Neste trabalho o contexto será utilizado para 
melhorar a percepção e a assistência no gerenciamento de 
conflitos metacognitivos, ajudando na definição das estratégias de 
gerenciamento de conflitos. 

A metodologia de desenvolvimento deste trabalho pode ser 
detalhada em quatro etapas. Na primeira etapa realizamos um 
levantamento do referencial teórico relacionados à Colaboração, 
Conflitos e Contexto. Em uma segunda etapa executamos a 
Revisão Sistemática da Literatura de Gerenciamento de Conflitos 
em Sistemas Colaborativos em CSCW. Na terceira etapa 
desenvolvemos a Abordagem de GCSC. Por fim, implementamos 
o protótipo e experimentação para avaliação da abordagem. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Esta seção discute os principais resultados da Revisão Sistemática 
da Literatura (RSL) para identificar os trabalhos relacionados ao 
gerenciamento de conflitos em sistemas colaborativos na última 
década. A RSL foi realizada conforme processo definido por [14], 
seguindo o protocolo descrito em [2]. 

Um dos principais resultados observados na RSL foi que, 17% 
dos estudos selecionados tem como foco a “detecção do conflito”, 
e os 83% restantes utilizam uma abordagem voltada para o 
processo de “resolução de conflito”, conforme definido na Seção 
1 por [24] e [23]. Apesar dos trabalhos de [12], [16] e [20] 
utilizarem o termo “processo de gerenciamento de conflito”, todos 
têm como foco o processo de resolução de conflito. Nesses 
estudos as estratégias de resolução de conflitos utilizadas estão 
voltadas para o que acontece após a ocorrência do conflito. 

Uma segunda observação importante é que menos de 10% dos 
estudos selecionados utilizam algum tipo de contexto 
computacional nas estratégias de “resolução”. O trabalho [9] 
fundamenta suas estratégias de resolução de conflito na Teoria da 
Atividade, utilizando o contexto computacional do ambiente, da 
interação e da atividade. O estudo [26] propõe um sistema de 
resolução de conflito que combina a resolução automática (sem 
intervenção de agente) com a mediada (com intervenção de 
agente), explorando informações contextuais da aplicação e dos 
usuários em sistemas para ambientes inteligentes. 

No que diz respeito às intervenções permitidas aos usuários, 70% 
dos estudos selecionados possibilitam algum tipo de intervenção 
do usuário na estratégia de “resolução” adotada. Normalmente 
essa intervenção está relacionada ao feedback ou à escolha de 
opções na negociação da resolução dos conflitos. Observamos 
ainda que os trabalhos de [1], [7] e [26], além de permitirem a 
intervenção do usuário, também utilizam recomendações no apoio 
ao processo de resolução do conflito. Os estudos restantes 
utilizam uma abordagem de resolução automática, não 
possibilitando a intervenção do usuário na resolução dos conflitos. 

Em análise comparativa dos trabalhos relacionados com nossa 
abordagem, consideramos que o principal diferencial entre eles é 
que, com relação às estratégias de gestão, nossa proposta utiliza 
uma abordagem voltada para o gerenciamento do conflito, e não 
para sua resolução. Nosso foco é gerenciar o conflito para que, ao 
invés de dificultarem o trabalho colaborativo, se tornem 
oportunidades de aprendizado e refinamento das soluções 
produzidas, melhorando a colaboração. Para isto definimos o 
Modelo de Estratégias de GCSC (Seção 3.3). 

Um segundo aspecto que diferencia nosso trabalho é a definição 
do Modelo de Conflito Metacognitivo (Seção 3.1), que categoriza 
os conflitos relacionados a diferenças de ponto de vista na 
construção de soluções para um problema. Nos trabalhos [12] e 
[20], apesar de referenciarem o conflito de ponto de vista, as 
soluções são voltadas para o conflito de informação. 

Com relação à utilização do contexto, fica claro o diferencial de 
nossa proposta, pois apenas os trabalhos [9] e [26] utilizam o 
contexto no apoio à resolução do conflito. Em nossa abordagem o 
contexto é utilizado para melhorar a percepção e assistência no 
gerenciamento do conflito. Para isto foi definido, na Seção 3.2, o 
Modelo de Contexto de Gerenciamento de Conflito Metacognitivo 
que detalha o contexto relevante neste gerenciamento. 

Assim como nos trabalhos de [1], [7] e [26], nossa abordagem 
permite a intervenção dos usuários na escolha das estratégias, bem 
como apresenta recomendações que melhoram a percepção do 
conflito e dos envolvidos, dando apoio ao seu gerenciamento. 

Por fim, diferentemente do restante dos trabalhos nossa proposta 
tem como finalidade suprir a ausência de mecanismos para o 
gerenciamento de conflitos, para promover a reflexão e interação 
entre os envolvidos, motivando o processo de colaboração. 
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3. VISÃO GERAL 
Uma visão geral da Abordagem de GCSC é apresentada na Figura 
3-1. Os usuários interagem (1) com o ambiente de planejamento 
colaborativo para definir as tarefas em um projeto. Na definição 
de uma tarefa, especificamente nos eventos de mudança em algum 
conteúdo 5W2H da tarefa, o módulo de detecção da Abordagem 
de GCSC detecta essa mudança e captura essas interações (2) e 
envia as informações relevantes do contexto do conflito para o 
módulo de análise. No módulo de análise, as informações do 
contexto do conflito e seus envolvidos são avaliadas e, com base 
nelas, o módulo de intervenção dispara ações junto aos usuários, 
apresentando estratégias de gerenciamento (3) de conflito sensível 
ao contexto. Os usuários decidem que estratégias utilizar, podendo 
ainda fornecer Feedback (4) das estratégias apresentadas. 

A Abordagem de GCSC, mostrado na Figura 3-1, é composto por 
três módulos principais: Detecção, Análise e Intervenção. Esses 
módulos utilizam os Modelos de Conflito, Contexto e Estratégias 
para identificar e categorizar o conflito e respectivo contexto, bem 
como selecionar as estratégias de gerenciamento de conflitos, 
adaptando o comportamento da Abordagem de GCSC de acordo 
com o contexto. Estes elementos estão detalhados a seguir. 

3.1 Modelo de Conflito Metacognitivo 
A Abordagem de GCSC utiliza o Modelo de Conflito 
Metacognitivo definido nesta seção para categorizar o conflito 
detectado de acordo com a mudança realizada no conteúdo 5W2H 
de uma tarefa. [28] classificou os conflitos metacognitivos em 
conflitos de reflexão, intenção, ordenação e de objetivos. Em 
análise comparativa do modelo de conflito de [28] com o modelo 
5W2H utilizado para representar o conteúdo de uma tarefa, 
observou-se uma lacuna com relação aos elementos “Onde?”, 
“Quem?” e “Quanto custa?” do modelo 5W2H. Para 
preenchermos esta lacuna, adaptamos o Modelo de Conflito 
Metacognitivo de [28], incluindo respectivamente os novos 
conceitos de conflitos metacognitivos de espaço, responsabilidade 
e custo. Os conflitos metacognitivos são subdivididos nos 
seguintes tipos de conflito (conflictType): 

• Reflector Conflict (conflictType=what) – o conflito de 
reflexão está relacionado com a diferença de ponto de vista de 
como definir as melhores alternativas de solução para um 
problema e como escolher entre elas. Essas alternativas dizem 
respeito à reflexão na definição de “O que” a tarefa deve realizar. 
Ex.: Título da tarefa, categoria (requisito de domínio/contexto). 

• Intention Conflict (conflictType=how) – o conflito de 
intenção refere-se à diferença de ponto de vista quanto aos passos 
que compõem a alternativa de solução. Ocorrem quando existe 
diferença na definição de “Como” uma tarefa deve ser realizada, 
quais os passos necessários à tarefa. Ex.: Qual o processo 
(clássico/ágil). Como modelar (UML/SPEM).  

• Ordering Conflict (conflictType=when) – o conflito de 
ordenação é aquele que acontece quando existe diferença de ponto 
de vista na forma de organizar a sequência dos passos definidos 
para a tarefa. Está relacionado à definição do “Quando” a tarefa 
deve ser realizada. Ex.: data de início/fim, dias/semanas. 

• Goal Conflict (conflictType=why) – o conflito de objetivo 
refere-se à diferença de ponto de vista nos objetivos do grupo e 
podem ser subdivididos em: diferenças na definição e no 
atendimento dos objetivos. Acontecem na reflexão da definição 
do “Porque” uma tarefa deve ser realizada. Ex.: Atividade 
Superior/Estrutura Analítica do Projeto (EAP). 

• Space Conflict (conflictType=where) – o conflito de 
espaço (local/tempo) ocorre quando existe diferença de ponto de 
vista quanto ao espaço “onde” a tarefa deve ser realizada. Ex.: 
Presencial/Virtual, Síncrono/Assíncrono, Ferramenta. 

• Responsibility Conflict (conflictType=who) – o conflito de 
responsabilidade ocorre quando existe diferença de ponto de vista 
com relação à definição do responsável pela tarefa. Refere-se à 
definição de “Quem” deverá executar a tarefa. Ex.: 
Desenvolvedor/Design Gráfico, João/Maria. 

• Cost Conflict (conflictType=howMuch) – o conflito de 
custo acontece quando existe diferença de ponto de vista na 
definição do componente de custo da tarefa. Está relacionado ao 
“Quanto” deve ser o custo para a realização da tarefa. Ex.: 
hora/tarefa/diária, estimativa análoga/paramétrica, valor x/y. 

3.2 Modelo de Contexto de Conflito 
Para definir o Modelo de Contexto de Conflito foi utilizado como 
referência o Metamodelo de Contexto apresentado em [30]. O 
Modelo de Contexto de Conflito, mostrado na Figura 3-2, 
descreve as entidades contextuais e os respectivos elementos 
contextuais (EC), que têm como objetivo caracterizar o contexto 
relevante do conflito e dos envolvidos no conflito, a serem 
utilizados pela Abordagem de GCSC.  

Tomando como base a visão geral da Abordagem de GCSC, visto 
na Figura 3-1, a principal atividade realizada pelo usuário no 
planejamento colaborativo é a definição de tarefas.  

 
Figura 3-1: Visão Geral da Abordagem de GCSC (Autoras). 
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Considerando as mudanças (Change) realizadas pelo usuário em 
uma tarefa como foco (Focus) principal do contexto relevante 
para o GCSC, as principais entidades contextuais consideradas 
são: Conflito (Conflict), Usuários (User) e Tarefa (Task). Essas 
entidades e respectivos EC definem o Modelo de Contexto de 
Conflito mostrado na Figura 3-2 e descritos a seguir. 

Alguns dos EC relevantes utilizados para caracterizar a entidade 
contextual Conflito (Conflict) são: 

• hasConflictType – caracteriza “o que” está em conflito e 
indica qual o conteúdo 5W2H da tarefa que foi modificado. 
Permite categorizar o tipo de conflito (conflictType) com base no 
Modelo de Conflito Metacognitivo. Ex. Conflito de Custo, quando 
o conteúdo custo (How Much) foi mudado na definição da tarefa. 

• hasEnvolved – identifica quem são os usuários que fazem 
parte do grupo (Group) de envolvidos no conflito. Isto permite 
utilizar seus EC para motivar a reflexão e interação. Estes 
usuários serão listados nas notificações e recomendações. 

Para caracterizar a entidade contextual Usuário (User), alguns dos 
EC relevantes utilizados são: 

• isAvailable – define a disponibilidade do usuário e indica 
se o usuário está ocupado, ausente ou disponível no ambiente 
colaborativo. Este EC poderá ser usado para priorizar a lista de 
envolvidos. Ex. usuários disponíveis online no ambiente são 
priorizados quando mostrados os envolvidos no conflito. 

• isLocatedIn – indica a localização física do usuário. 
Usuários mais próximos ou no mesmo local podem interagir face 
a face, facilitando a reflexão. Ex. Se usuários no escritório, então 
recomendar reunião presencial.  

• hasContactInfo - informa como um usuário pode ser 
contatado (email, skype, sms, whatsapp, telefone). Permite 
escolher a melhor forma de entrar em contato, imediatamente 
(comunicação síncrona) ou em outro momento (assíncrona). 

• hasExpertise - indica a expertise de um usuário em um 
assunto relacionado ao objeto em conflito na tarefa (5W2H). 
Utilizado para priorizar a relação dos envolvidos no conflito. 

Alguns dos EC relevantes utilizados para caracterizar a entidade 
contextual Tarefa (Task) são: 

• hasStatus – identifica o status de uma tarefa e identifica o 
período em que uma tarefa está em fase de planejamento. Os 
conflitos metacognitivos serão gerenciados apenas nesta fase. 

• hasCreator – define quem é o usuário que criou a tarefa. 
Esse usuário pode fazer parte do grupo de envolvidos no conflito. 

3.3 Modelo de Estratégias de GCSC 
Na Abordagem de GCSC, o contexto é utilizado para determinar 
as estratégias de gerenciamento do conflito, que tem como 
objetivo motivar a reflexão e interação dos envolvidos no 
planejamento colaborativo. Portanto, o Modelo de Estratégias de 
GCSC é representado pelo conjunto de estratégias que consideram 
o contexto e determinam o comportamento da Abordagem de 
GCSC, melhorando a percepção e assistência no apoio ao 
gerenciamento do conflito no planejamento colaborativo. 

Descrevemos a seguir um subconjunto de estratégias do Modelo 
de Estratégias de GCSC, que consideram o contexto e determinam 
o comportamento da abordagem de GCSC: 

• NotifyConflict – Quando ocorre um conflito, notificar o 
conflito aos envolvidos no planejamento, informando “o que” foi 
mudado na tarefa e o tipo de conflito (hasConflictType), “quem” 
mudou (hasAgent), “quando” (hasWhen) e “por que” (hasWhy). 
Ex. “Ocorreu um conflito de custo na tarefa X. João mudou o 
custo da tarefa de A para B, em 25/07/14 15hs, sugerindo como 
alternativa considerar o valor hora/trabalho do responsável. 

• ExplainImpact – Quando ocorre um conflito, solicitar ao 
envolvido que mudou (hasAgent) a tarefa para explicar o impacto 
de sua sugestão. A explicação do impacto será categorizada como 
alto, médio e baixo impacto. 

• ShowEnvolved – Ao notificar um conflito, mostrar a lista 
de envolvidos (hasEnvolved) com respectivas disponibilidades 
(isAvailable) (presente ou ausente no ambiente) e expertises 
(hasExpertise) relacionadas ao tipo de conflito (expert em custo).

 
Figura 3-2: Modelo de Contexto de Conflito (Autoras).
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Desta forma, os envolvidos decidem com quem e como interagir, 
de acordo com seu perfil e dos demais. Ex. Lista de envolvidos: 1) 
Paulo, online, alta expertise em custo; 2) Lucia, online, baixa 
expertise em custo; 3) Maria, offline, média expertise em tempo. 

• FaceMeeting – Se os envolvidos no planejamento 
estiverem (isLocatedIn) fisicamente no mesmo local, recomendar 
uma reunião presencial para refletirem sobre os conflitos 
notificados e categorizados como de alto impacto. 

• VirtualMeeting – Se os envolvidos no planejamento 
estiverem virtualmente disponíveis (isAvailable) no ambiente de 
gerenciamento do projeto, recomendar reunião virtual para 
refletirem sobre os conflitos notificados como de alto impacto. 

• CheckPortfolio – Se o conflito for categorizado como de 
alto impacto, recomendar aos envolvidos checar o portfólio 
(baseline, padrões) relacionado ao tipo de conflito notificado. 

• MultipleConflicts – Se em uma única tarefa ocorrerem 
vários conflitos, fazer a seguinte recomendação aos envolvidos no 
planejamento: “Atenção, esta tarefa tem vários conflitos, 
sugerimos uma reunião para reflexão e discussão sobre eles!”. 

• ConsultExpert – Se um mesmo tipo de conflito se repete 
várias vezes, na mesma tarefa ou em tarefas diferentes, 
recomendar ao grupo consultar um expert no assunto relacionado 
ao tipo de conflito, para ajudar na reflexão ou treinamento. 

Este conjunto de estratégias é representado por um conjunto de 
regras contextuais, que são regras de produção que utilizam os 
elementos contextuais (EC), e que serão processadas utilizando 
um motor de inferência. Uma regra de produção é uma declaração 
lógica de programação que especifica a execução de uma ou mais 
ações no caso em que as condições definidas forem satisfeitas 
[25]. Um exemplo de uma regra é apresentada na Seção 3.7. 

3.4 Módulo de Detecção do Conflito 
A detecção do conflito é realizada a partir dos eventos de 
mudança em algum conteúdo da tarefa (5W2H), efetuada por um 
usuário na atividade de definição de uma tarefa. Por exemplo, um 
usuário na definição de uma tarefa muda o custo que o próprio 
usuário ou outro havia definido para a tarefa. Esses eventos de 
mudança devem ser motivo para reflexão e interação entre os 
envolvidos no conflito, a fim de entender os diferentes pontos de 
vista na definição da tarefa, possibilitando uma solução mais 
elaborada. Após a detecção, o conflito é categorizado de acordo 
com o Modelo de Conflito Metacognitivo, definido na Seção 3.1, 
para que então seja realizada a aquisição do contexto. 

Para a aquisição do contexto, foram identificadas duas fontes de 
contexto: (1) a base de dados do ambiente de planejamento 
colaborativo para detecção dos eventos de mudanças (5W2H) nas 
tarefas; (2) as bases de dados da nossa abordagem com respectivas 
bases históricas que representam os Modelos de Conflito, 
Contexto e Estratégias da Abordagem de GCSC, definidas nas 
seções anteriores. Nessas fontes serão adquiridos os EC, como 
definidos no Modelo de Contexto do Conflito. Essas informações 
são enviadas para o módulo de análise do conflito. 

3.5 Módulo de Análise do Conflito 
O módulo de análise tem como entrada o contexto do conflito e 
dos envolvidos. Esse módulo é responsável pela análise do 
contexto e pelo processamento das regras contextuais, com base 
nos contextos do conflito e dos envolvidos recebidos do módulo 
de detecção. O processamento das regras contextuais é realizado 
para identificar as estratégias de gerenciamento do conflito que 
serão enviadas para o módulo de intervenção. Essas estratégias 
determinam o comportamento do GCSC. Para esse processamento 

é utilizado o Modelo de Contexto do Conflito, detalhado na 
Figura 3-2, e o Modelo de Estratégias, mostrado na Seção 3.3.  

No processamento das regras contextuais são avaliadas as 
condições de cada regra, considerando o contexto, e são 
identificadas as respectivas ações de cada regra que são as 
estratégias de gerenciamento do conflito selecionadas. Estas 
estratégias são enviadas para o módulo de intervenção.  

3.6 Módulo de Intervenção no Conflito 
Esse módulo é responsável pela apresentação das estratégias de 
GCSC provendo os serviços sensíveis ao contexto, como 
assistência e melhoria na percepção do conflito e no seu 
gerenciamento. Os serviços de assistência no GCSC são 
disseminados por meio das recomendações disparadas pelas 
estratégias de gerenciamento que incentivam a reflexão e 
interação no conflito. Essas recomendações são apresentadas 
como mensagens temporárias na interface dos envolvidos e serão 
anexadas ao histórico do conflito na tarefa. 

Os serviços de melhoria na percepção no GCSC são disseminados 
mediante notificação do conflito (interface dos envolvidos, tarefa, 
email). No histórico do conflito na tarefa, sempre que um conflito 
for acessado, os elementos contextuais do conflito e dos 
envolvidos serão apresentados em detalhe, ampliando-se a 
percepção e permitindo aos envolvidos decidir a melhor forma de 
interagir de acordo com o contexto. O módulo de intervenção tem 
como saída a apresentação das estratégias de gerenciamento do 
conflito no ambiente de planejamento colaborativo, adaptando o 
comportamento do GCSC de acordo com o contexto. 

3.7 Cenário de Conflito 
Para exemplificar a aplicação da Abordagem de GCSC 
descrevemos a seguir um cenário de conflito metacognitivo no 
planejamento colaborativo. João, gerente de custo de um projeto 
colaborativo, está no escritório do projeto acessando o ambiente 
de planejamento colaborativo e muda o custo de uma tarefa, que 
foi criada por Maria, gerente de tempo do projeto.  

Sem considerar a aplicação da Abordagem de GCSC para este 
cenário, o que normalmente aconteceria é que os demais 
envolvidos no planejamento colaborativo, incluindo Maria, não 
perceberiam esta mudança e nem teriam a oportunidade de 
entender o porquê João a realizou. Provavelmente, esta mudança 
só seria percebida em um momento posterior, talvez até depois da 
fase de planejamento, acarretando retrabalho ou um mal estar 
entre os envolvidos, por não terem participado da mudança. 

Considerando o cenário apresentado anteriormente, mostramos a 
seguir a aplicação da Abordagem de GCSC. Inicialmente, o 
Módulo de Detecção identifica o evento de mudança no custo da 
tarefa e identifica o tipo de conflito de acordo com o Modelo de 
Conflito detalhado na Seção 3.1. Como a mudança na tarefa foi 
realizada no conteúdo de custo da tarefa (howMuch do 5W2H), 
este evento será categorizado como um conflito de custo 
(CostConflict). Os envolvidos no conflito são: João, que está 
definindo a tarefa e mudou seu custo; Maria, que criou a tarefa; 
Lucia, que é membro do grupo de planejamento juntamente com 
João e Maria; Paulo, que é consultor de custos do projeto.  

O Quadro 3-1 detalha as instâncias da entidade contextual 
Usuários (User) envolvidos no conflito. O contexto identificado 
no Módulo de Detecção é enviado para o Módulo de Análise para 
processamento das regras contextuais, de acordo com o Modelo 
de Estratégias de GCSC. Vários outros cenários foram definidos e 
utilizados na avaliação da abordagem. 
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Quadro 3-1: Exemplo de instâncias da classe User. 

Elementos 
Contextuais João Maria Lucia Paulo 

isAvailable Sim Não Sim Sim 
performsRole Ger. Custo Ger. Tempo Ger. Escopo Consultor 

isLocatedIn Escritório Escritório Escritório Escritório 
hasContactInfo Email Email Email Email 
hasInterest Custo Tempo Escopo Custo 
hasExpertise Médio Médio Baixo Alto 
isMemberOf Planejamento Planejamento Planejamento Execução 

Para ilustrar o uso do Modelo de Estratégias de GCSC, 
apresentamos a regra contextual e respectivas estratégias de 
GCSC considerando o cenário apresentado: 

Rule: CostConflict 
Conditions 

Conflict.hasConflictType = “CostConflict” 
User.isLocatedIn = “Office” 

Actions 
CallBehavior(“NotifyConflict”)  
CallBehavior(“ShowEnvolved”) 
CallBehavior(“Recommend FeceMeeting”) 
CallBehavior(“Recommend 
CheckCostPortfolio”) 

Percebendo essas informações, os envolvidos podem decidir com 
quem, quando e como interagir, de acordo com o próprio contexto 
do conflito e dos demais envolvidos. 

4. AVALIAÇÃO 
A avaliação da Abordagem de GCSC foi realizada em duas 
etapas. Na primeira foi implementado um protótipo da abordagem 
utilizando ontologia como prova de conceitos [4]. Na segunda foi 
realizado um estudo experimental [29] para avaliar, do ponto de 
vista de usuários com experiência no planejamento colaborativo, 
se as estratégias de gerenciamento de conflitos definidas na 
abordagem, incentivam a reflexão e interação entre os envolvidos. 

4.1 Protótipo da Abordagem de GCSC 
O processo de construção da ontologia de GCSC é o descrito em 
[11] e [18] para o Protégé [22]. Para implementar os conceitos da 
ontologia utilizamos a linguagem axiomática OWL-DL (OWL–
Description Logics) [31]. Para a validação dos conceitos 
utilizamos o motor de inferência Pellet [27], instalado como 
plugin no Protégé. Na Figura 4-1 foram omitidas relações para 
facilitar a visualização no OntoGraf [22].  

Como mostra a Figura 4-1, os conceitos que fazem parte da 
Abordagem de GCSC estão relacionados ao conceito principal de 
GCSC. Inicialmente, foram implementados os conceitos de 
conflito (Conflict) e de usuários (User) envolvidos no conflito, 
que possuem (has) elementos contextuais que caracterizam o 
contexto relevante para seu gerenciamento. A descrição detalhada 
de cada conceito pode ser revista na Seção 3, que define os 
principais elementos da Abordagerm de GCSC.  

Na validação da ontologia vários cenários instanciados foram 
executados e validados de acordo com os conceitos 
implementados na ontologia. Utilizamos como exemplo o cenário 
de conflito descrito na Seção 3.7, e instânciado na Figura 4-1, que 
mostra o conflito (Conflit1) sinalizado pela mudança no custo 
(cost) de uma tarefa (Task) realizado por John (User). Os 
envolvidos (User) no conflito que fazem parte do grupo (Group) 
de planejamento são: Lucy, Mary, Paul e John. 

Para implementar e validar as estratégias na ontologia utilizamos 
ainda os seguintes recursos: o Plugin SWRLDroolsTab e o Rule 
Engine Drools, ambos registrados no SWRLTab [19] do Protégé. 
A SWRL (Semantic Web Rule Language) [12] estende a OWL e é 
uma linguagem para descrição de regras usando RuleML e OWL. 
O SWRLDroolsTab faz o mapeamento de axiomas OWL2 
estendido com SWRL para regras Drools [19]. O objetivo do 
mapeamento é executar as regras e garantir a consistência da 
ontologia.

 
Figura 4-1: Visão das estratégias (Strategy) disparadas (Autoras). 
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Foram implementadas as estratégias definidas na Seção 3.3. O 
Quadro 4-1 mostra uma visão das estratégias disparadas de acordo 
com o contexto do conflito e dos envolvidos, no cenário 
considerado. Utilizamos a notação do Editor de Regras SWRL 
Rules do Protégé, de fácil leitura por humanos. 

Quadro 4-1: Visão das estratégias ativadas conforme cenário. 

Identificação 
das Estratégias 

Estratégias	  
(para cada contexto do usuário envolvido)	  

NotifyConflict 
Conflict(?x) → activateStrategy(?x, 
notify_Conflict) 

ShowEnvolved 
Conflict(?x) → activateStrategy(?x, 
show_Envolved) 

RecCostPortfolio 
Conflict(?x) ∧ hasConflictType(?x, cost) 
→activateStrategy(?x, recomCheckCostPortfolio) 

FaceMeeting 
Conflict(?x) ∧ User(?y) ∧ isLocatedIn(?y, 
?z)→activateStrategy(?x, recommendFaceMeeting) 

Para a validação das estratégias, na segunda fase da validação, 
utilizamos o motor de regras Drools, onde foram instanciados os 
cenários e inferidas as regras que implementam as estratégias de 
gerenciamento de conflitos de acordo com o contexto dos 
cenários. Como pode ser observado na Figura 4-1, as estratégias 
“NotifyConflict”, “ShowEnvolved”, “RecommendFaceMeeting” e 
“RecommendVerifyCostPortfolio”, são disparadas considerando o 
contexto do conflito e dos envolvidos no planejamento. 

Para cada novo conceito ou estratégia implementada na ontologia 
de GCSC foram realizados todos os procedimentos para validação 
da ontologia e os resultados foram positivos, ou seja, a verificação 
da consistência, a classificação da taxonomia, a inferência de tipos 
e a execução de testes da ontologia não apresentaram erros com a 
inclusão de novos conceitos e estratégias. 

4.2 Estudo Experimental 
Para a experimentação foi utilizado o trabalho de [29] que define 
o processo para a organização de estudos experimentais. O 
objetivo é verificar se a abordagem oferece estratégias de 
gerenciamento de conflitos que incentivam a reflexão e interação 
entre os envolvidos, do ponto de vista de usuário com experiência 
no planejamento colaborativo. 

Foram considerados 51 (cinquenta e um) indivíduos que 
participaram do experimento de forma voluntária e aleatória, 
respondendo a um questionário enviado por email, para listas de 
alunos e profissionais, de universidade e empresas, com 
experiência no planejamento colaborativo em projetos de 
desenvolvimento de software colaborativos e distribuídos. O perfil 
dos participantes foi identificado como sendo: 60% com mais de 
30 (trinta) anos, 75% com formação na área de Ciência da 
Computação, 67% com pós-graduação, 61% com mais de 2 (dois) 
anos de experiência e 18% com mais de 10 (dez) anos de 
experiência. 

As questões avaliadas dizem respeito às 12 (doze) estratégias de 
gerenciamento de conflito definidas no Modelo de Estratégias de 
GCSC. Estas questões foram detalhadas no questionário aplicado 
no experimento. Para cada questão os participantes avaliaram as 
estratégias, escolhendo entre as respostas: Concordo Plenamente 
(CP), Concordo (C), Neutro (N), Discordo (D) e Discordo 
Plenamente (DP).  

A métrica definida para medir os resultados da avaliação dos 
participantes é o Índice de Concordância por participante ( ), 
uma medida para identificar o grau de concordância dos 
participantes com relação às estratégias apresentadas. Este índice 

foi definido com base no índice de concordância Kappa [5], e 
mede o grau de concordância além do que seria esperado tão 
somente pelo acaso. Com os IC por participantes, calculamos o 
valor médio do Índice de Concordância Geral . 

Para avaliar se a medida obtida no nosso indicador de 
concordância é satisfatória ou não, utilizamos como base o 
trabalho de [15], sugerindo a seguinte interpretação: se o Índice de 
Concordância Geral ) for maior ou igual a 0.8, consideramos 
que a medida é satisfatória. A coleta dos dados foi realizada 
através do envio de email com o questionário de avaliação para os 
participantes, de maneira que não causasse nenhum efeito 
significativo ao objeto (estratégias) que está sendo estudado. 

Utilizando as métricas definidas anteriormente, para cada 
conjunto de respostas de um participante foi calculado o  e o 
Índice de Concordância Geral ), tendo como resultado final o 

 = 0.92. Os resultados dos  por participante e do  podem 
ser observados na Figura 4-2. Como o  é uma medida de 
tendência central, esta média foi calculada considerando o 
intervalo de confiança entre [0.87, 0.97], para um nível de 
confiança de 95%. 

Figura 4-2: Os resultados dos ICi e do IC ̅ 

Considerando os resultados e as métricas definidas, podemos 
realizar a seguinte verificação: o  = 0.92 está dentro do intervalo 
de [0.8, 1]. Podemos então afirmar que, considerando o cenário 
avaliado e o resultado da métrica utilizada, temos indícios que as 
estratégias de gerenciamento de conflito incentivam a reflexão e 
interação entre os envolvidos no planejamento colaborativo. 

5. CONCLUSÃO 
Nosso trabalho de pesquisa tem como foco os conflitos 
metacognitivos, que estão relacionados ao confronto de ideias no 
trabalho colaborativo. Estes conflitos podem ser gerenciado de 
forma criativa para motivar a colaboração. O uso de contexto é 
essencial no gerenciamento de atividades colaborativas, pois o 
entendimento compartilhado das divergências e soluções resulta 
na sensação de que todos podem contribuir e sair ganhando. 

A análise dos resultados da avaliação da abordagem indicam que, 
considerando os cenários e métricas utilizadas, temos indícios de 
que a Abordagem de GCSC é viável computacionalmente e que 
suas estratégias de gerenciamento de conflito incentivam a 
reflexão e interação entre os envolvidos no planejamento 
colaborativo, motivando a colaboração. 

As principais contribuições deste trabalho são: a Revisão 
Sistemática da Literatura; a Especificação da Abordagem de 
GCSC com seus conceitos, modelos e estratégias; o Protótipo da 
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Abordagem de GCSC e o Estudo Experimental. Estas 
contribuições compõem uma visão geral do gerenciamento de 
conflito em sistemas colaborativos e podem ser utilizados por 
pesquisadores e profissionais de áreas como CSCW, IHC, 
Contexto e Inteligência Computacional. 

As contribuições e limitações deste trabalho abrem perspectivas 
de trabalhos futuros, tais como: estender o Modelo de Estratégias 
de GCSC, ampliar os testes do protótipo com cenário mais 
complexos e desenvolver um plugin da Abordagem de GCSC. 
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RESUMO
Neste artigo é discutida uma metodologia para apoio auto-
matizado ao planejamento de Sprints em projetos baseados
em Scrum. A metodologia permite determinar o conjunto
ótimo de tarefas de um Sprint, bem como a ordem de reali-
zação destas, considerando-se a informação a priori corres-
pondente ao estado atual do projeto, à dificuldade e à im-
portância das tarefas envolvidas, e relações entre tarefas. A
solução proposta baseia-se na representação do espaço de de-
cisão do projeto, definido por meio desta informação, como
modelos de workflow. Para avaliar a abordagem, um protó-
tipo foi desenvolvido e está sendo testado no contexto de um
projeto de desenvolvimento real. Os resultados sugerem que
o uso da abordagem provê um maior determinismo para o
processo de planejamento de Sprints, maior facilidade para
visualização e avaliação dos posśıveis cenários do projeto e
diminuição no tempo para determinação dos Sprints.

Palavras-Chave
Otimização da Ordem de Processos, Re-sequenciamento,
Scrum, Gerenciamento de Workflow

ABSTRACT
In this paper an approach to support Sprint Planning in
Scrum projects is discussed. This approach allows the auto-
matic determination of the optimal set of tasks for a given
sprint, as well as its execution flow, considering the a pri-
ori information concerning the current state of the project,
tasks’s difficulty and importance, and the relations between
tasks. The proposed solution is based on the representation
of the project decision space, defined by this information,
as workflow models. To evaluate the approach, a prototype

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are
not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies
bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, to
republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific
permission and/or a fee.
SBSI 2015, May 26th-29th, 2015, Goiânia, Goiás, Brazil
Copyright SBC 2015.

has been developed and is being assessed in the context of
the Cornea Notification and Collecting Information System
(Sincap) project. The results suggest that the use of the
approach provides greater determinism for the sprint plan-
ning process, easies the viewing and evaluation of project
scenarios and decreases planning time.

Categories and Subject Descriptors
H.4.1 [Information Systems Applications]: Office Auto-
mation—Workflow management ; K.6.1 [Management of
computing and information systems]: Project and pe-
ople management—System Analysis and Design

General Terms
Management

Keywords
Process Order Optimization, Resequencing, Scrum, Work-
flow Management

1. INTRODUÇÃO
O Desenvolvimento de Software tem se tornado cada dia

mais complexo. Os ambientes organizacionais em seu en-
torno têm condicionado esta atividade a uma dinâmica
severa na qual aspectos como agilidade, equipes auto-
organizáveis e gerenciamento permanente de contingências
têm se tornado fatores cŕıticos de sucesso. Para se incorpo-
rar estes fatores, um número ainda crescente de organizações
desenvolvedoras de software tem feito a opção por Métodos
Ágeis [5].

Um dos principais métodos de gerenciamento ágil de pro-
jetos de software é o Scrum [9]. O gerenciamento com Scrum
implica na utilização de um framework de procedimentos e
artefatos que conduzam aos objetivos da auto-organização
das equipes de desenvolvimento e da agilidade na produção
de código executável. Sendo assim, projetos que utilizam
Scrum abandonam práticas documentais e de planejamento
centralizado, em favor de um conjunto de prinćıpios que ga-
rantam a integração entre planejamento e implementação.
Em decorrência dessa opção de gerenciamento, surgem de-
safios para se garantir a qualidade da tomada de decisão
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que, como regra geral, depende, fundamentalmente, da ex-
periência e do conhecimento das equipes envolvidas.

Uma alternativa para se tratar estes desafios é a adoção,
junto ao framework Scrum, de elementos provenientes de
modelos t́ıpicos de desenvolvimento de software, por exem-
plo, de elementos que contemplem áreas chave do modelo
CMMI [6]. Outra alternativa está no aprimoramento dos
procedimentos adotados no ciclo de desenvolvimento padrão
do Scrum. Considerando-se essa alternativa, foi desenvol-
vida, neste trabalho, uma metodologia de apoio à tomada
de decisão que permite definir, de forma automática, o sub-
conjunto de atividades a ser realizado no próximo ciclo do
projeto, bem como a ordem em que estas atividades deverão
ser realizadas (Sprints). A metodologia proposta permite
gerar o espaço de decisão referente ao estado atual de um
projeto por meio de um modelo de workflow que descreve re-
lações de fluxo entre as atividades, por exemplo, relações de
dependência de execução, e também relações quantitativas
entre essas atividades. Por fim, o método permite determi-
nar sprints por meio da avaliação desse modelo e busca das
sequências de atividades ótimas.

Um protótipo para a avaliação da abordagem foi desen-
volvido e está sendo correntemente avaliado no contexto do
Projeto Sincap - Sistema de Informação de Notificação e
Captação de Córnea. Partes desse projeto são usadas como
exemplo ilustrativo. O restante do artigo está organizado da
seguinte maneira: na Seção 2, aspectos do planejamento de
sprints são discutidos. Na Seção 3, os passos da metodologia
são apresentados. A Seção 4 apresenta os principais meca-
nismos utilizados na construção da metodologia. Na Seção
5, um exemplo de aplicação é apresentado. Na Seção 6, o
artigo é conclúıdo e trabalhos futuros são apresentados.

2. PLANEJAMENTO DE SPRINTS
Scrum é uma maneira ágil para organizar e gerenciar um

projeto, geralmente de desenvolvimento de software. Se-
gundo Schwaber [9], Scrum não é uma metodologia mas sim
um framework para o gerenciamento, o qual pode e deve
ser adaptado à realidade de cada situação. As informações
sobre as atividades a serem desenvolvidas em um projeto
Scrum são organizadas, decompostas e armazenadas como
uma lista de funcionalidades (requisitos) e tarefas de apoio a
serem realizadas. Esta lista é denominada de Product Bac-
klog ou simplesmente Backlog1. Um backlog pode sofrer vá-
rias alterações durante o processo de execução do projeto,
devido a novas questões que vão, aos poucos, sendo obser-
vadas.

A partir de um backlog inicial, o desenvolvimento do pro-
jeto ocorre em ciclos curtos de atividades denominados de
sprint, que duram, normalmente, um peŕıodo de tempo entre
2 e 4 semanas. Um sprint é definido em uma reunião de Pla-
nejamento com a presença de todos os envolvidos no projeto.
O objetivo desta reunião é definir um subconjunto de funci-
onalidades do backlog que devem ser executadas no próximo
ciclo. Cabe à equipe de desenvolvimento determinar quantos
itens eles podem se comprometer a implementar. Os itens
escolhidos são definidos pela equipe com base na importân-
cia de cada tarefa e na estimativa de tempo necessária para

1Dado que, para efeito no planejamento, uma funcionalidade
ou uma tarefa tem o mesmo significado. Para simplificação
do texto consideraremos doravante, um backlog, como sendo
formado por uma lista de tarefas.

realizá-las, bem como na capacidade a ser alocada para o
sprint. Essa estimativa é estipulada com base na percepção
da equipe.

O Scrum conta com a habilidade da equipe para maximi-
zar o uso de sua capacidade de trabalho, a fim de entregar
no prazo as tarefas do sprint e responder rapidamente às
necessidades emergentes. Por isso o sprint precisa ser muito
bem definido, com alguma garantia de que tudo o que foi
selecionado seja implementado no tempo previsto. Normal-
mente, espera-se que a equipe de desenvolvimento se auto-
organize para determinar a melhor maneira de realizar o
trabalho para atingir a meta estabelecida pelo Product Ow-
ner. Ou seja, a equipe é responsável por analisar o backlog
e definir, baseando-se no autoconhecimento e experiência,
qual poderia ser o melhor conjunto de funcionalidades a ser
implementado em cada sprint. Dessa forma, esta decisão é
crucial para garantir cumprimento dos objetivos.

A ideia do apoio automatizado ao planejamento de proje-
tos não é recente e está registrada na literatura em inúmeros
trabalhos, em particular nas áreas de Pesquisa Operacional
e Apoio à Decisão. O apoio a projetos Scrum surge em ini-
ciativas recentes, estimulados pelo fato de que projetos de
maior escala ou que apresentem natureza particular como,
por exemplo, projetos globais e descentralizados, vêm ado-
tando esta metodologia com maior frequência [3, 11]. Um
método em particular com o objetivo de melhorar a quali-
dade na execução de sprints é discutido por Biasoli e Fon-
toura [1]. Nestes modelos são utilizados redes de Petri co-
loridas para modelar os cenários que estão por trás de cada
item de um backlog e assim, avaliar melhor a natureza das
atividades que estes itens representam.

Um aspecto notado em diversos trabalhos no contexto do
apoio ao planejamento de projetos, por exemplo em Maurer
et Al [7], foi a ênfase ao comprometimento das atividades
com os recursos dispońıveis. De forma geral, o planeja-
mento de projetos tem sido associado a modelos de work-
flow, visando o balanceamento entre o fluxo de trabalho e
os recursos dispońıveis. Diferentemente, neste trabalho não
são considerados os recursos alocados às tarefas, supondo-
se que esta relação entre tarefas e recursos é impĺıcita. A
partir desta consideração, o problema do re-sequenciamento
de atividades (activities resequencing ou process order opti-
mization) [8], levando-se em conta apenas as relações entre
tarefas que impactam na realização das mesmas, foi conside-
rado de forma particular e consiste no foco dessa pesquisa.

3. METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO
AUTOMÁTICA DE SPRINTS

A metodologia proposta neste trabalho prevê a determina-
ção de todas as alternativas de planejamento posśıveis dado
um conjunto de restrições identificado no backlog do projeto,
e a determinação, dentre estas alternativas, daquele mais
eficiente, com relação aos parâmetros de avaliação conside-
rados. Para a determinação dessas alternativas, o modelo
de backlog foi modificado a fim de conter toda a informa-
ção a priori referente ao estado atual do projeto. Com base
no modelo de backlog proposto é posśıvel obter os diferentes
modelos de fluxos de trabalho que podem ser seguidos no
projeto a fim de atingir um estado a frente do estado atual.
Por fim, estes fluxos podem ser inspecionados para se iden-
tificar melhores opções de sprints. Os conceitos de Backlog
Estendido, Matriz de Restrições, Sistema de Transições e
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Grafo de Estados são discutidos a seguir.

3.1 Modelo de Backlog Estendido
Um backlog t́ıpico lista, para cada tarefa, os valores de difi-

culdade e importância. Ambos os valores são estimativas. A
dificuldade é uma estimativa, em termos de esforço da equipe
ou tempo, do quão dif́ıcil será a realização de uma tarefa.
Estimativas podem se basear, por exemplo, na avaliação de
dados históricos de desempenho da equipe. A importân-
cia, por sua vez, reflete a prioridade de uma funcionalidade
dentro da estratégia do desenvolvimento ou a urgência da
mesma considerando o ponto de vista do cliente. Tanto a
dificuldade quanto a importância de uma funcionalidade po-
dem variar no decorrer do projeto.

Além da importância e dificuldade, outras informações po-
dem ser consideradas no planejamento. Dentre estas estão as
relações de dependência e de benef́ıcio relativo. Relações de
dependência indicam restrições na realização de uma tarefa.
Relações de benef́ıcio relativo indicam o impacto ou efeito
da realização de uma tarefa sobre a dificuldade de realiza-
ção de outra tarefa. Tais informações têm sido utilizadas em
projetos Scrum, não necessariamente de forma sistemática.
No contexto do Projeto Sincap discutido na Seção 5, essas
relações são obtidas em uma etapa chamada mapeamento
de User Stories. Para a metodologia proposta, elas devem
ser registradas no backlog, derivando uma estrutura que de-
nominamos de Backlog Estendido. A estrutura completa do
backlog estendido possui os seguintes itens de informação:

1. Identificador de Tarefa: Compreende nome da tarefa e
deve ser único. Em adição a convenção adotada para o
identificador de uma tarefa permite também identificar
diferentes alternativas de uma mesma tarefa.

2. Dependência: Expressa uma restrição de execução de
uma tarefa causada por outras tarefas presentes no
backlog. Para uma tarefa t e um subconjunto do backlog
t, r, s, alguns posśıveis valores para a dependência de
t podem ser observados a seguir:

(a) N/A: A tarefa t não depende da execução de ne-
nhuma outra tarefa;

(b) r: A tarefa t só pode ser realizada se a tarefa r já
se encontra executada;

(c) r,s: A tarefa t só pode ser realizada se as tarefas
r e s já se encontram executadas;

(d) r;s: A tarefa t só pode ser realizada se as tarefas
r ou s já se encontram executadas.

3. Importância: É uma medida que expressa o quão ne-
cessário é a realização da tarefa em questão. A impor-
tância é expressa em valores inteiros positivos.

4. Estimativa: É uma ordem de grandeza, expressa em
valores inteiros positivos, que expressa o esforço esti-
mado para a execução de uma tarefa, ou seja, o quão
dif́ıcil é a realização de uma tarefa.

5. Status: Indica o estado da tarefa atual conforme re-
gistrado no backlog. O estado de um tarefa é conside-
rado binário. Assim, uma tarefa possuirá o status “S”
quando já realizada e o status “N” caso contrário.

6. Benef́ıcio Relativo: Valor que indica o impacto ou
efeito da realização de uma tarefa sobre a dificuldade
de realização das demais tarefas do backlog. Para cada
par ordenado de tarefas do backlog é estabelecido um
valor percentual de redução da estimativa de outra ta-
refa.

A Figura 1 apresenta um exemplo do modelo de backlog
estendido. Nesse exemplo, podem ser observadas 6 tarefas
(A, B, C, D1, D2, E) bem como suas respectivas relações de
dependência, importância, estimativa, status e benef́ıcio re-
lativo (representado pelas colunas “A”, “B”, “C”, “D1”, “D2”
e “E”).

Figura 1: Exemplo de Backlog Estendido.

3.2 Modelo de Workflow Equivalente
Os valores atuais de um backlog estendido refletem o es-

tado de um projeto e, com o andamento do projeto, as mu-
danças de estado do mesmo são registradas por meio de
alterações neste backlog. A evolução de um projeto pode
seguir diferentes percursos, com relação aos seus estados al-
cançáveis, os quais podem ser determinados em função da
informação a priori dispońıvel no backlog. O agrupamento
desses diferentes percursos, em um único modelo, leva a um
modelo de workflow que pode ser usado para representar o
espaço de decisão do projeto. A Figura 2 ilustra o modelo
de Workflow derivado do backlog da Figura 1 como um grafo
de estados e transições. Cada estado do grafo é resultante
dos estados individuais de cada tarefa. O estado inicial é o
estado em que nenhuma tarefa foi realizada. Novos estados
são inseridos de acordo com as regras de dependência pre-
sentes no backlog. As transições representam as mudanças
de estado posśıveis a partir de um estado origem.

Figura 2: Modelo de Workflow derivado da Tabela
da Figura 1.

3.3 Representação do modelo de Workflow
como um Sistema de Transições

A Figura 2 apresenta uma representação de um modelo de
Workflow como um sistema de transições. Genericamente,
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um sistema de transições é uma estrutura contendo um con-
junto de estados e um conjunto de transições entre estes
estados. Esta estrutura pode conter ainda elementos adi-
cionais, tais como estados iniciais, estados finais, relações
causais para as transições e durações associadas às transi-
ções [10]. Em prinćıpio, o número de estados de um sistema
de transições pode ser infinito. Contudo, para a maioria das
aplicações práticas este número é finito.

Um sistema de transições de um modelo de Workflow pode
ser definido por um conjunto de tarefas, estados e transições.
Uma tarefa é uma atividade atômica que quando realizada
promove uma transição do sistema para um novo estado.
Um estado representa um determinado momento do sistema
modelado, representado por valores de variáveis de estado.
A partir da representação de um modelo de workflow por
meio de um sistema de transições, pode-se inferir o seu com-
portamento. Para atingir cada estado do sistema, um deter-
minado percurso de tarefas necessita ser realizado. O estado
atingido irá, portanto, refletir os resultados obtidos por este
percurso. Sendo assim, um sistema de transições possibilita
demonstrar não só a estrutura de um workflow, mas também
o seu comportamento.

3.3.1 Matriz de Transições
Uma Matriz de Transições é uma forma simples e poderosa

de se representar um sistema de transições. Considerando-se
um modelo de tarefas com estado binário (realizada ou não
realizada), uma matriz de transições é uma matriz [2n× 2n]
tal que n corresponde ao número de tarefas do modelo. Cada
linha e coluna da matriz de transições corresponde a um es-
tado. Um estado é representado por uma cadeia binária de
tamanho n, em que cada bit representa o estado de cada
tarefa individualmente. Sendo assim, para um modelo com-
posto pelo conjunto de tarefas t1, t2, ..., tn, um estado ex com
ti = 0 significa que a tarefa i não foi realizada no percurso
até o estado ex. Por sua vez, ti = 1 indica que a tarefa
i foi realizada no percurso até o estado ex. A matriz será
composta de 0’s e 1’s, sendo que posições que possuam o va-
lor 0 corresponderão a ausência de uma transição do estado
referente a linha para o estado referente a coluna. Uma po-
sição contendo o valor 1, por sua vez, corresponderá a uma
transição entre os estados em questão.

A Figura 3 apresenta um exemplo de matriz de transições
para um modelo com duas tarefas. Este modelo permite
duas transições: 00→ 10 e 10→ 11.




00 01 10 11

00 0 0 1 0
01 0 0 0 0
10 0 0 0 1
11 0 0 0 0




Figura 3: Matriz de Transições.

Uma limitação para Sistemas de Transições é relativa ao
crescimento exponencial do número de estados [10]. Porém,
conforme discutido previamente em [2], na modelagem de
workflow, quando esta é exercida de forma pragmática, o
número de estados válidos e de transições entre esses esta-
dos tende a reduzir significativamente. Por meio desta re-
presentação, o espaço de decisão de modelagem é obtido de
maneira precisa e soluções espećıficas podem ser obtidas por
métodos de busca neste espaço. Tomando como exemplo a

Figura 2, supondo que se deseja um sprint que execute as
tarefas A, B e C, temos dois percursos diferentes que podem
ser tomados. Como estes dois percursos possuem transições
com custos diferentes, uma solução para o problema está em
encontrar o menor caminho entre o estado inicial do sistema
e o estado onde as três tarefas encontram-se realizadas.

3.3.2 Representação de valores de Importância, Di-
ficuldade e Benefício Relativo

Para se obter uma representação completa do backlog es-
tendido como um modelo de Workflow, é necessário agregar
ao sistema de transição, um modelo de representação dos pa-
râmetros de interesse do problema em questão. Neste caso,
esses valores correspondem à Importância, Dificuldade e Be-
nef́ıcio Relativo das tarefas do backlog. O modelo utilizado
foi denominado de matriz de custo. Uma matriz de custo é
uma matriz [2n × 2n] tal que n corresponde ao número de
tarefas do modelo e as células [i, j] indicam o custo relativo à
realização da tarefa que provoca a transição entre os estados
i e j. Uma matriz de custos será então capaz de representar
o custo de realização das transições. Ou seja, ela indica o
custo de execução de uma tarefa levando em conta o estado
a partir do qual ela será executada. Um exemplo de matriz
de custos pode ser observado na Figura 4.




00 01 10 11

00 0 7.5 5.5 −
01 − 0 − 2.6
10 − − 0 0.9
11 − − − 0




Figura 4: Matriz de Custos.

No exemplo da Figura 4, temos que o custo de realização
da tarefa 1 dado que nenhuma tarefa se encontra realizada
é 5,5. Por sua vez, o custo de realização da mesma tarefa
levando em consideração que a tarefa 2 se encontra realizada
é 2.6. O custo de uma transição pode ser determinado de di-
ferentes formas, dependendo do problema em questão. Para
a determinação de sprints, este custo, conforme será visto na
seção 4, é função dos valores de Importância e Estimativa.
Pode-se notar ainda que, por meio dessa representação, o
custo de execução de uma tarefa não é fixo, podendo va-
riar em função, por exemplo, do histórico de atividades que
precedem a mesma. Assim, o modelo permite também in-
corporar no valor do custo o benef́ıcio que cada tarefa, previ-
amente realizada, exerce na realização da tarefa responsável
pela transição. O modelo para se determinar o custo em
função desse benef́ıcio relativo é visto também na Seção 4.

Um aspecto adicional a ser considerado na representação
do sistema de transições é o estado atual das tarefas con-
forme o backlog. Inicialmente um backlog pode possuir um
conjunto de tarefas já conclúıdas. Dessa forma, um estado
do sistema de transições, em que todas as tarefas já se en-
contram conclúıdas, vai ser marcado como inativo. Esta
marcação permite a inclusão desse estado em percursos sem
contabilizar os custos de alcançá-lo.

3.4 Determinação de Sprints
Para a determinação de sprints, foram consideradas duas

abordagens utilizadas em projetos Scrum e que vêm sendo
aplicadas no Projeto Sincap. A Abordagem de Estimativa
baseia-se no esforço da equipe que será alocado para o sprint.
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Com base nesse esforço a abordagem determina uma sequên-
cia de tarefas com estimativa total equivalente e que maxi-
mize o fator importância. A outra abordagem, denominada
Abordagem de Subconjunto, permite à equipe do projeto in-
dicar um subconjunto de tarefas que deve ser conclúıda no
sprint. As sugestões de sprint nesse caso são sequências de
tarefas de melhor relação entre os fatores importância e es-
timativa. Estas sequências incluem o subconjunto indicado,
bem como as tarefas das quais este subconjunto depende
para ser realizado.

3.4.1 Abordagem de Estimativa
A Abordagem de Estimativa busca encontrar a menor re-

lação de estimativa e importância, tendo como fator de li-
mitação um esforço previamente estabelecido representado
como uma unidade denominada tempo limiar. Essa variá-
vel é fornecida pelo usuário no momento em que consulta
o sistema para o planejamento do sprint. Para um dado
tempo limiar, é estabelecido um limite inferior que deverá
ser considerado. Esse limite, também fornecido pelo usuá-
rio, se trata de uma porcentagem a ser considerada abaixo
do tempo limiar. A estratégia adotada busca encontrar to-
dos os percursos cuja soma das estimativas de cada transição
do fluxo não ultrapasse o tempo limiar dado como entrada.
Isso é posśıvel a partir da análise da Matriz de Transições
e de uma Matriz de Estimativas correspondente ao backlog.
Lembrando que no cálculo do custo dos percursos são consi-
derados apenas os nós ativos do grafo. Ou seja, a transição
associada a uma tarefa com status “S” no backlog, não terá
seu custo computado no percurso.

À medida que os posśıveis percursos vão sendo determi-
nados, se a estimativa total do mesmo estiver entre o tempo
limiar e a margem válida, ele é armazenado como percurso
candidato. Caso não haja nenhum percurso que alcance o
tempo limiar, uma nova estratégia é formulada. Nesta es-
tratégia todos os percursos de estimativa total sub limiar
encontrados são determinados. A maior estimativa total en-
contrada é agora definida como tempo limiar. Com base
nesse novo tempo, os percursos que se encontram dentro da
margem do novo tempo limiar são considerados como per-
cursos candidatos.

Caso mais de um percurso candidato seja determinado, é
aplicada uma nova avaliação, agora em relação a uma mé-
trica resultante da combinação entre a importância e a esti-
mativa de cada transição. Esse peso já se encontra definido
na Matriz de Custos. O percurso que possuir menor peso
total será recomendado como caminho ótimo.

3.4.2 Abordagem de Subconjunto
A Abordagem de Subconjunto possui como entrada um

subconjunto de tarefas mandatório para um dado sprint.
A estratégia adotada determina os posśıveis subconjuntos
de tarefas que podem ser realizados e que incluem o sub-
conjunto pré-definido, determina os percursos mı́nimos para
cada um desses subconjuntos e, por fim, elege dentre estes
percursos a solução com melhor benef́ıcio em termos de im-
portância e estimativa.

Nesta abordagem, temos a opção de considerar dois tipos
de comportamento:

1. Se o projeto analisado possuir um backlog dinâmico,
que sofra alterações constantes, pode-se então optar
por uma poĺıtica de eficiência de sprints que preze por
uma visão de curto prazo. Neste caso, a estratégia

adotada consiste em determinar como sprints candi-
datos as sequências mı́nimas que contenham o subcon-
junto de tarefas de entrada. Os sprints indicados serão
então os percursos de custo mı́nimo correspondentes
a uma destas sequências. Percebe-se então que, por
meio desta estratégia, será obtida forma ótima de rea-
lizar as tarefas do subconjunto considerando apenas a
situação presente do projeto no momento do planeja-
mento do sprint, sem considerar a consequência futura
da realização da sequência de tarefas com relação ao
desempenho global do projeto.

2. Se uma organização possui um backlog com maior es-
tabilidade, pode-se adotar uma poĺıtica de eficiência a
longo prazo. Neste caso, a estratégia determinará o
percurso contendo os subconjuntos, mas incluirá nesse
percurso os caminhos que conduzirão até o fim do pro-
jeto ou até um estado futuro que indique um marco im-
portante para o projeto. Encontrados estes percursos
completos, uma análise será feita para verificar quais
possuem o subconjunto pré-definido e destes, qual pos-
sui a melhor eficiência - menor relação estimativa ×
importância. Dessa forma, a estratégia permite a se-
leção de um sprint que busca a eficiência no escopo
global do projeto.

4. ASPECTOS DE CONSTRUÇÃO DA ME-
TODOLOGIA

Nessa seção, a metodologia proposta é discutida em deta-
lhes. O backlog estendido apresentado na Figura 1 é utilizado
como exemplo ilustrativo.

4.1 Obtenção do Sistema de Transições
Conforme discutido na Seção 3, a aplicação da metodolo-

gia requer, primeiramente, descrever o espaço de decisão do
planejamento de sprints por meio de um modelo de Work-
flow, que, no nosso caso, será descrito por meio de um Sis-
tema de Transições. O sistema de transições para um backlog
é obtido por meio da análise e combinação das dependências
definidas no backlog.

Para serem processadas, as dependências definidas no bac-
klog são representadas na forma de uma matriz de restrições.
Uma matriz de restrições é uma matriz n × n, onde n cor-
responde ao número de tarefas considerado. Os valores as-
sumidos pelas posições i, j da matriz são 0, indicando que a
tarefa i não depende da tarefa j para ser realizada, 1 indi-
cando que a tarefa i depende da tarefa j para ser realizada
e 2 indicando que a tarefa i não participa do contexto repre-
sentado pela matriz. Com base na definição, um exemplo
de matriz de restrições que contenha 3 tarefas (T1, T2 e T3),
onde a tarefa T1 depende da execução da tarefa T2 e a ta-
refa T3 não participa do fluxo, pode vir a ser observado na
Figura 5.




T1 T2 T3
T1 0 1 0
T2 0 0 0
T3 2 2 2




Figura 5: Matriz de Restrições.

As relações de dependência de um backlog criam restri-
ções relativas a um determinado contexto de realização de
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tarefas. Isto é, dependendo do contexto, uma dependência
vai gerar uma restrição de execução, ao passo que podem
existir outros contextos em que a dependência não vai gerar
a restrição ou poderá gerar restrições distintas. Por exem-
plo, se uma tarefa (C) depende de duas tarefas alternativas
(A ou B). Neste caso, C depende de A é uma restrição vá-
lida num contexto. Já em outro contexto a restrição válida
é C depende de B. Pode-se dizer então que o contexto glo-
bal de um backlog é formado pela combinação de diversos
contextos. Em adição, observa-se que uma única matriz de
restrições é muitas vezes incapaz de representar todo este
contexto global. Isso se dá pelo fato de que, existindo so-
mente uma matriz de restrições, uma tarefa ao ser exclúıda
da matriz de restrições significaria que a mesma jamais de-
veria vir a aparecer no contexto em questão. Além disso,
incluir as restrições de todos os contextos em uma única
matriz irá criar inconsistências. A solução encontrada foi
utilizar várias matrizes de restrições que buscam represen-
tar todos os posśıveis contextos de realização das tarefas de
um backlog.

O processo de descoberta das matrizes de restrições de
um backlog ocorre por meio da geração de uma árvore de
matrizes de restrições denominada Árvore de Restrições [2].
A árvore de restrições busca representar todas as tarefas,
dependências e exclusividades existentes em um backlog es-
tendido. A árvore de restrições da Figura 6 corresponde ao
backlog estendido da Figura 1.

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

2 2 2 2 2 2

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 1 0

Figura 6: Árvore de Restrições.

4.1.1 Obtenção da Matriz de Transições baseado na
Árvore de Restrições

Finalmente, a matriz de transições equivalente ao backlog
pode ser obtida a partir da árvore de restrições. Este pro-
cesso consiste em percorrer cada nó folha da árvore de restri-
ções e gerar, para todos os estados, as transições permitidas
pelas matrizes de restrições correspondentes a estes nós. A
matriz de transições da Figura 7 corresponde à árvore de
matrizes de restrições da Figura 6.




010 100 110 111 111 111 111 111

000 000 000 000 010 011 100 101
000000 1 1 0 0 0 0 0 0
010000 0 0 1 0 0 0 0 0
100000 0 0 1 0 0 0 0 0
110000 0 0 0 1 0 0 0 0
111000 0 0 0 0 1 0 1 0
111010 0 0 0 0 0 1 0 0
111100 0 0 0 0 0 0 0 1




Figura 7: Matriz de Transições.

4.2 Obtenção da Matriz de Custos
A matriz de custos permite definir o custo da execução das

tarefas levando em consideração o estado em que se encontra.
Para a geração da matriz de custos são considerados o grau
de importância, de estimativa e os benef́ıcios relativos das
tarefas presentes no backlog estendido.

Suponha uma tarefa tx, que possua importância Itx , num
domı́nio contendo n tarefas (t1..tn), cuja estimativa da ta-
refa tx seja Eftx e o benef́ıcio variável de cada tarefa seja,
respectivamente, (Bt1 ..Btn). Sendo assim, o custo de exe-
cução da tarefa tx será:

(1) Ctx = (Ef − (Ef ·
n∑

k=1

(Btk · f(tk))))÷ Itx

Na equação 1 f(tk) é 0 se a tarefa tk já foi executada e
1 caso contrário. Por exemplo, suponha que na Figura 1
somente a tarefa A já tenha sido executada (100000) e se
deseja executar a tarefa B (110000). Nesse caso, o custo
para a transição 100000→ 110000 será dado por:

C100000×110000 = (24− (24 · (1 · 0.4 + 0 · 0.0 + 0 · 0.0 + 0 ·
0.0 + 0 · 0.0 + 0 · 0.0)))÷ 40 = 0.36

Com a obtenção das matrizes de transições e de custos
pode-se representar todos os elementos, de maneira sucinta,
como um grafo de estados. A Figura 8 representa o grafo de
estados do backlog estendido da Figura 1.

110000 111000

111010 111011

111100 111101
0.9

2.366

5.6

0.384

0.432

Figura 8: Grafo de Estados correspondente ao bac-
klog da Figura 1.

4.3 Algoritmo de Planejamento de Sprints
Conforme discutidas na Seção 3, o planejamento de sprints

poderá seguir as abordagens de Estimativa e de Subcon-
junto. Nesta seção, são discutidos os algoritmos que im-
plementam estas abordagens tendo o espaço de decisão dos
projetos representado como um sistema de transições.

4.3.1 Abordagem de Estimativa
A Abordagem de Estimativa requer encontrar, dentre to-

dos os percursos com estimativa total dentro de uma mar-
gem, aquele com melhor relação entre importância e estima-
tiva. O Algoritmo 1 apresenta uma solução para determinar
este percurso, por meio de uma adaptação do algoritmo de
busca em profundidade em grafos. No algoritmo, a busca
por percursos válidos é iniciada a partir de um estado ini-
cial do sistema de transições. O algoritmo percorre recur-
sivamente, a partir deste estado, todos os percursos válidos
que atendam a restrição definida para a estimativa. Para
efeito de simplificação, no algoritmo foi considerado apenas
a métrica de esforço como parâmetro de avaliação dos per-
cursos. Na implementação do protótipo, entretanto, uma
outra métrica, obtida pela combinação da estimativa e im-
portância, também é considerada. Tendo os percursos que
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atendem a restrição de estimativa, é avaliado o custo total
desses percursos, que pode ser encontrado a partir da análise
da Matriz de Custos. O percurso com menor custo total é
retornado, sendo gerado como uma sequência de estados do
sistema de transições. O sprint é então determinado pelas
tarefas que determinam esta sequência.

Algoritmo 1: Planejamento por Estimativa

Funcao determinaPercursos(S : SistemaDeTransicao, ei :
Estado);
ińıcio

para cada estado e ∈ S faça
cor[e] = BRANCO;
predecessor[e] = nil ;

fim
V isitas← 1;
menorPercurso← ∅;
percurso← ∅;
menorCusto←∞;
visita(ei) ;

fim
Funcao visita(e : Estado);
ińıcio

cor[e]← CINZA;
rota← rota ∪ e;
para todo (estado v adjacente a e faça

se
((cor[v] = BRANCO) e (custo + dificuldade(u, v) <=
estimativa)) então

V isitas← V isitas + 1;
custo← custo + dificuldade(u, v);
predecessor[v]← e;
visita(v);

fim

fim
se ((custo <= esforco) e (custo >=
estimativa ∗ (1−margemCusto))) então

menorPercurso← percurso;
fim
cor[u]← BRANCO;
percurso[visitas]← 0;
visitas← visitas− 1 ;
custo← custo− dificuldade(predecessor[u], u);

fim

4.3.2 Abordagem de Subconjunto
Para implementação da Abordagem de Subconjunto, o

algoritmo projetado determina os menores caminhos para
os estados que, quando alcançados, atendem o subcon-
junto de entrada. Caso a estratégia seja de eficiência local,
consideram-se os estados mı́nimos que contenham o subcon-
junto. Caso a estratégia seja de eficiência global, busca-se
os estados adiante, que contenham o subconjunto adicio-
nado das demais tarefas necessárias para se alcançar o ponto
do projeto desejado. Finalmente elege-se dentre estes cami-
nhos, aquele que representa o percurso de melhor relação
entre estimativa e importância. O Algoritmo 2 ilustra esta
implementação, de maneira simplificada, considerando ape-
nas uma métrica de custo. O menor percurso até os estados
válidos para o subconjunto pode ser obtido por meio de um
algoritmo de caminhos mı́nimos. Na implementação atual,
foi utilizado o algoritmo de Dijkstra [4], onde a fila de prio-
ridade foi implementada numa lista linear.

A implementação do gerador de sistema de transições para
backlogs e os algoritmos de determinação de sprints foram
implementados usando o software de Computação Matemá-
tica Scilab e linguagem C. O protótipo implementado pode
ser usado em reuniões de sprint, desde que a metodologia
seja adotada e o backlog estendido tenha sido previamente

Algoritmo 2: Planejamento por Subconjunto.

Funcao determinaSubConjunto(S :
SistemaDeTransicao, einicial : estado, C : Tarefas);
ińıcio

menorCusto← 0;
melhorSequencia← ∅;
Dijktra(S, einicial);
para cada estado e ∈ S faça

se (e[ti] = Realizada para cada ti ∈ C) então
ecandidatos ← ecandidatos ∪ e;
se (custo[e] < menorCusto) então

menorCusto← custo[e];
melhorSequencia← menorcaminho(e)

fim

fim

fim

fim

definido. O protótipo recebe uma planilha correspondente
ao backlog estendido em formato .XLS e produz como sáıdas
as sequências de tarefas recomendadas.

5. ESTUDO EXPERIMENTAL
A metodologia proposta foi avaliada no contexto do Pro-

jeto Sincap. O Projeto Sincap é uma iniciativa para o de-
senvolvimento de um sistema de informação que permitirá o
CNCDO-ES (Centro de Notificação, Captação e Distribui-

ção de Órgãos do Esṕırito Santo) controlar algumas ativi-
dades do processo de doação e captação de córnea e, tam-
bém, auxiliará na gestão da informação. O sistema de in-
formação em questão será mediador das comunicações entre
o CIHDOTT (Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Ór-
gão, Tecido e Transplantes), o CNCDO e o Banco de Olhos.
A Figura 9 apresenta a relação entre o Sincap com as demais
entidades envolvidas no processo. O LEDS (Laboratório de
Extensão em Desenvolvimento de Sistemas), localizado no
Ifes campus Serra, é o responsável pelo desenvolvimento do
projeto e onde o estudo foi realizado.

Figura 9: Arquitetura de Sistemas envolvidos no
Projeto Sincap.

Para a discussão da metodologia, um subconjunto de ta-
refas do backlog do Projeto Sincap foi selecionado e é apre-
sentado na Figura 10.

Um dos primeiros aspectos a ser avaliado na metodologia
foi a eficiência dos métodos e estruturas utilizadas. Como
pode ser observado, o backlog do Projeto Sincap possui duas
tarefas exclusivas entre si, L1 e L2, resultando em uma ár-
vore de restrições com dois nós folhas. O sistema de tran-
sições equivalente é representado por uma matriz 217 × 217.
Entretanto, o número de transições dessa matriz foi baixo,
conforme previsto. Foram 8353 transições, o que levou a
uma matriz de densidade 4, 86 · 10−7 , ou seja, bastante
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Figura 10: Excerto do Backlog Estendido do Sincap.

baixa. Apesar da baixa densidade, o Scilab apresentou limi-
tações para suportar matrizes de dimensões muito grandes,
exigindo assim, o uso combinado de Scilab e linguagem C.

Com relação à funcionalidade da metodologia, foram veri-
ficados diversos cenários. Para exemplificar a Abordagem
de Subconjunto, foi considerada uma situação em que a
equipe Scrum deseja saber qual a melhor escolha de sprint
onde foi observado que precisa-se, obrigatoriamente, execu-
tar as tarefas C, P e O do backlog estendido do Projeto
Sincap. Tendo sido escolhida a estratégia de eficiência “lo-
cal”, apenas um percurso foi escolhido como a melhor op-
ção. Sendo, o sprint retornado, formado pela sequência das
seguintes tarefas: C → I → L2 → O → P , com custo to-
tal(estimativa × importância) de aproximadamente 3.107.
No caso da Abordagem de Subconjunto com a abordagem
de visão “global” e a mesma entrada, o sprint retornado se-
ria: K → C → F → I → L2 → O → N → P . Observa-se
que o sprint desse exemplo é consideravelmente maior que o
da abordagem anterior, isso ocorre porque essa abordagem
considera os benef́ıcios a longo prazo.

Como exemplo da Abordagem de Estimativa, foi consi-
derada uma situação onde a equipe Scrum deseja encontrar
uma melhor opção de sprint que tenha como soma total de
estimativa alcançando no máximo uma medida de dificul-
dade de 142, denominada tempo limiar. Sendo que, possam
ser consideradas, também, sequências que obtenham dificul-
dade em 10 por cento abaixo desse valor, ou seja, os sprints
válidos podem ter soma total de estimativa entre 127,8 e
142. O objetivo é descobrir qual a sequência de tarefas
menos custosa a se realizar nessa margem de estimativa.
Dado o tempo limiar como entrada, assim como a margem a
ser considerada, o sistema identifica 649 fluxos que possuem
soma de estimativa dentro da faixa procurada, são então
percursos candidatos a melhor sprint. Dentre esses percur-
sos candidatos, é analisado o que possui menor custo to-
tal(estimativa × importância). Feita essa análise, o sistema
retorna, como melhor sprint para a equipe, a sequência de
tarefas: N → L2→ K → C.

Os resultados obtidos foram bem recebidos pela equipe do
projeto, sendo estes compat́ıveis com as decisões da equipe.
O planejamento serviu em algumas situações para uma me-
lhor visualização do backlog e também para pequenos ajus-
tes no planejamento. De forma geral, a metodologia foi bem
aceita, sendo que o ponto cŕıtico considerado foi o levanta-
mento dos benef́ıcios relativos pela equipe.

6. CONCLUSÃO
Neste trabalho foi apresentada uma metodologia para

apoio automatizado ao planejamento de sprints em projetos
Scrum. O foco da metodologia foi o re-sequenciamento de

atividades [8], tendo em conta as relações lógico temporais
e de custo entre as mesmas. Na metodologia, duas estraté-
gias de planejamento foram consideradas: planejamento por
subconjunto e por estimativa. Para análise do espaço de
decisão do planejamento, foi utilizado um modelo de work-
flow e uma representação deste modelo por meio de sistemas
de transições. Embora tenha sido testada apenas em cará-
ter experimental, os resultados da utilização da metodologia
indicaram uma concordância entre as sugestões de sprints
feitas pelo protótipo com o que seria planejado pela equipe.
Um dos aspectos da metodologia considerado como cŕıtico
é o modelo de representação dos benef́ıcios relativos. Não
foi considerado por exemplo, um modelo de benef́ıcios rela-
tivos não acumulativos. Ainda sobre o modelo de benef́ıcios,
observou-se que a obtenção de valores de benef́ıcio relativo
é, por si só, um grande desafio para projetos Scrum pode-
rem usufruir melhor da metodologia proposta. Entretanto,
acreditamos que este desafio pode ser apoiado, por exemplo,
por meio de Mineração de Processos.
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RESUMO 
A adoção de um modelo de segurança da informação, 
implementação de políticas e adequação a alguma norma de 
segurança da informação é algo raro para as Pequenas e Médias 
Empresas (PMEs) devido, muitas vezes, a complexidade das 
normas. Como essas organizações contribuem com boa parte da 
economia nacional, sendo os maiores empregadores do Brasil, se 
fez necessário pesquisar formas para tentar suprir esta carência. 
Para isto a presente pesquisa analisou, com amostra real de 48 
PMEs, através de questionário, qual a visão das PMEs sobre 
segurança da informação e propôs um modelo simplificando os 
133 controles da NBR ISO/IEC 27002 para apenas 22. Tal 
modelo simplificado foi, posteriormente, validado também via 
questionário com profissionais de TIC atuantes nas PMEs.    

Palavras-Chave 
Segurança da Informação. Pequenas e Médias Empresas. Modelo 
de Segurança da Informação. Normas de Segurança da 
Informação. 

ABSTRACT 
The adoption of information security model, implementation of 
policies and fitness for any information security standard is rare 
for Small and Medium Enterprises (SMEs) because, often, the 
complexity of the rules. As these organizations contribute to 
much of the national economy, being the largest employers in 
Brazil, it was necessary to research ways to try to fill the gap. For 
this purpose the present study analyzed with real sample of 48 
SMEs, through a questionnaire, which the vision of information 
security for SMEs and proposed a model simplifying controls 133 
of ISO / IEC 27002 for just 22. This simplified model was , later 
also validated via questionnaire with ICT professionals in SMEs.  

 

Categories and Subject Descriptors 
K.6.5 [Management of Computing and Information Systems]: 
Security and Protection 

General Terms 
Security. 

Keywords 
Information Security. Small and Medium Business. Information 
Security Model.  Information Security Standards. 

1. INTRODUÇÃO 
Atualmente, com o avanço tecnológico, as empresas encontram-
se em uma realidade diferente, onde o mercado é disputado 
vorazmente em um alto nível de competitividade. Segundo [8] 
“com a popularização da tecnologia e o avanço da economia 

digital a TI encontra-se em posição de destaque no ambiente 
empresarial, exercendo papel decisivo nos negócios”.   

Neste ambiente, o aumento dos incidentes de segurança cresce 
aceleradamente em todo o mundo. Os ataques atingem diversos 
tipos de organizações, tanto as governamentais quanto empresas 
privadas de diversos portes e segmentos. Vem se tornando cada 
vez maior a lista de empresas, países e instituições 
governamentais que estão em um verdadeiro duelo contra 
“hackerativistas” [7]. 

A maioria das empresas pequenas subestima a preferência de 
bandidos por elas. Muitas vezes por desconhecer que todas as 
empresas são possíveis alvos, independente de seu porte. Os 
invasores focam-se em alvos específicos, realizando 
pacientemente várias etapas de um ataque, assim, melhorando as 
chances de sucesso [2]. No universo geral das empresas podemos 
destacar as Pequenas e Médias Empresas (PME), que, segundo 
Cadastro Central de Empresas [10] possuem as seguintes 
características: pequenas empresas têm entre cinco e 99 pessoas 
empregadas; médias empresas têm entre 100 a 499 pessoas 
empregadas; estão concentradas no setor de serviços; e são os 
maiores empregadores no Brasil. Segundo o Sebrae [23] [24], as 
PMEs representam, nacionalmente, 99% dos estabelecimentos, 
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52% dos empregos de carteira assinada, 40% dos salários pagos 
e 27% do PIB. 

Os ataques a esta modalidade empresarial vem crescendo nos 
últimos anos. O número de ataques destinados a empresas com 
até 250 funcionários no ano de 2012 dobrou [14], em 2013 as 
PMEs tiveram o maior aumento em ataques dirigidos e 
responderam por 30% de todas as ofensivas em 2013 no mundo, 
conforme relatório disponibilizado em 2014 [25]. Os dados de 
2014 e as tendências para 2015 demonstram que deve continuar 
crescente os ataques neste nicho de empresas [25] [26].  

Por conta deste e de outros fatores, existem diversos padrões, 
normas e regulamentos para a implementação de um modelo de 
segurança. Esses modelos fornecem um conjunto de boas práticas 
para a garantia de um modelo de Gestão de Segurança da 
Informação (GSI). Porém, as empresas caracterizadas como 
PMEs geralmente não adotam nenhum dos modelos e normas 
disponíveis no mercado, nem mesmo parcialmente. Premissas 
básicas como identificação e classificação dos ativos 
organizacionais e análise e avaliação de riscos não são 
implantadas, ou até mesmo desconhecidas pelos gestores [12]. 

Para [9] o principal motivo da ausência de um modelo de 
segurança da informação nestas empresas deve-se ao nível 
formal de seus dirigentes, que geralmente são pequenos 
empreendedores. Outros motivos encontrados são barreiras 
financeiras e de acesso a crédito, como também o 
desconhecimento dos padrões, normas e algumas tecnologias. [9] 
ainda retrata o cenário de TI em pequenas e médias empresas no 
Brasil, onde pode-se destacar alguns pontos como: a 
infraestrutura de TI não é complexa; há limitações de habilidades 
de TI dentro da empresa; há muito foco em relação aos custos e 
existem poucos controles. 

Diante deste contexto, o presente trabalho visa analisar a 
situação atual das PMEs do Grande Recife e, a partir destes 
dados, propor um modelo de segurança simplificado.  

Para isto, o presente artigo está organizado, além da seção 1 já 
exposta, da seguinte forma: a seção 2 apresenta a fundamentação 
teórica, inserindo os principais pontos inerentes ao trabalho, que 
engloba uma introdução à segurança da informação, as Normas 
NBR ISO/IEC 27001:2006 [5] e NBR ISO/IEC 27002:2005 [4], 
assim como ao Business Model for Information Security [6]. Na 
seção 3, é classificada a pesquisa e a metodologia utilizada é 
apresentada. A seção 4 apresenta a análise dos dados obtidos e a 
proposta de modelo simplificado para as PMEs. Finalizando, 
tem-se a seção 5 com as considerações finais do trabalho. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
Com o passar do tempo, a segurança da informação transformou-
se em algo crítico e essencial para os negócios. Para manter a 
sustentabilidade da empresa é primordial a proteção dos ativos 
de valor e eficácia na gestão dos riscos, para que assim, possa 
maximizar os lucros e aumentar o valor da organização [6].  

Segundo [11] existem alguns aspectos essenciais para o bom 
andamento da segurança nas organizações, que são a 
confidencialidade, integridade e disponibilidade.  

Ciente que confidencialidade é propriedade de que a informação 
não esteja disponível ou revelada a indivíduos, entidades ou 
processos não autorizados [5]; integridade é a propriedade de 

proteção à precisão e perfeição de recursos [5]; e disponibilidade 
é a propriedade de ser acessível e utilizável sob demanda por 
uma entidade autorizada [5], torna-se evidente a sua necessidade 
aos sistemas atuais, indiferentes do porte da empresa. [11] 
corrobora com tal pensamento ao colocar que estes aspectos 
visam à manutenção do acesso às informações pertencentes à 
empresa, e acessada por usuários diversos, desta forma, fazendo 
com que toda informação chegue ao usuário de uma forma 
íntegra e confiável. 

Um documento importante para a gestão da segurança da 
informação é a política de segurança da informação. É embasado 
nesta política que os procedimentos e normas são criados. Ela 
trata de aspectos ligados a cultura e tecnologia de uma empresa, 
levando em conta os processos organizacionais. Depois de 
implantada e incorporada à cultura da organização, a política 
funciona como uma facilitadora do gerenciamento dos seus 
recursos, pois é impossível gerenciar o que não podemos definir 
[11]. A política de segurança “tem como objetivo prover uma 

orientação e apoio da direção para a segurança da informação de 
acordo com os requisitos do negócio e com as leis e 
regulamentações” [3]. 

Para servir de base para a implementação de procedimentos de 
segurança existem as normas e modelos relacionados. “Um 

modelo pode ser pensado como uma descrição teórica da forma 
como um sistema funciona. No entanto, muitas vezes tem de ser 
simplificado, em certa medida, como sendo úteis na prática”. Já 

as normas de segurança são documentos formais de 
procedimentos [6]. Entre os documentos nesta área e 
correlacionados com o trabalho podemos citar o Business Model 
for Information Security (BMIS) e as normas ISO/IEC 27001 e 
27002. 

Tais procedimentos de segurança também poderão servir como 
ponto de apoio para melhor mensurar a segurança da informação 
no meio corporativo, visto que carece de estudos e métricas para 
uma melhor aferição como é debatido por [16]. 

2.1  Business Model for Information Security 
Do mesmo elaborador do COBIT (Control Objectives for 
Information and related Technology), a ISACA (Information 
Systems Audit and Control Association), o BMIS é uma 
abordagem holística e de negócios para a gestão da segurança da 
informação e uma linguagem comum para a segurança da 
informação e de gestão de negócios, de forma que simplifica a 
comunicação entre as áreas distintas sobre o tema proteção de 
ativos de informação [6]. O BMIS é essencialmente um modelo 
tridimensional, onde todas os pontos tem igual teor e 
importância. É composto de quatro elementos e seis 
interconexões dinâmicas (DIs), conforme a Figura 1 [6]. 

O BMIS já é resultado da necessidade de se propor algo mais 
simplificado, na área de segurança da informação, de forma que 
pessoas externas e as internas à área de TIC (Tecnologia da 
Informação e Comunicação) possam se entender neste ramo, 
visto que é essencial a participação de todos para uma efetiva 
aplicação da segurança da informação corporativa [1]. 
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Figura 1.  Modelo tridimensional em forma de pirâmide [6] 

2.2 NBR ISO/IEC 27001:2006 
A NBR ISO/IEC 27001 [5] é um modelo internacional para a 
gestão da segurança da informação, publicado em 2005 pelo 
International Organization for Standardization e pelo 
International Electrotechnical Commision. A ABNT NBR 
ISO/IEC 27001:2006 [5] é baseada na norma BS 7799 (British 
Standard), que surgiu na década de 90 por uma iniciativa da 
instituição inglesa para padronizar os processos de segurança da 
informação e melhorar a qualidade dos dados. Segundo [9] a 
NBR ISO/IEC 27001 foi preparada para promover um modelo 
para estabelecer, implantar, operar, monitorar, rever, manter e 
melhorar o sistema de gestão de segurança da informação, essa 
norma internacional pode ser usada visando avaliação da 
conformidade por partes interessadas internas e externas. 

2.3 NBR ISO/IEC 27002:2005 
A NBR ISO/IEC 27002 [4] surgiu em substituição a NBR 
ISO/IEC 17799 [3], onde são descritos um conjunto de práticas e 
controles para a segurança da informação, esse modelo e a norma 
NBR ISO/IEC 27001 [5] se complementam devendo ser 
utilizadas em conjunto para uma gestão de segurança da 
informação de qualidade. De acordo com [9] um dos principais 
benefícios desse modelo está na prevenção contra perdas 
financeiras que a organização pode ter no caso de ocorrências de 
incidentes de segurança da informação. 

2.4 Trabalhos Correlatos 
A pesquisa “Segurança da Informação - uma abordagem social” 

[18] e [19] faz referencia ao caráter social da segurança da 
informação, em um momento em que as redes sociais estão a 
cada dia mais inseridas no cotidiano das pessoas e das 
corporações, traz à tona a importância da preparação dos 
usuários para a obtenção de uma segurança da informação de 
qualidade, e apresenta a segurança da informação como um 
domínio multidisciplinar para as ciências sociais. 

O trabalho “Método para aferir alinhamento e planejamento 

estratégico da tecnologia da informação e governança em 
tecnologia da informação” apresentado por [20], propõe uma 
ferramenta para verificação se as ações planejadas nas 
instituições pesquisadas estão em conformidade com a gestão de 
governança de tecnologia da informação proposta, no caso 
utilizou-se o COBIT na versão 4.1. 

O trabalho de [21], ”Sistema de gestão de segurança da 

informação em organizações da área de saúde”, descreve o 

processo de implantação de um sistema de gestão de segurança 
da informação em uma instituição de saúde, onde pode ser 
comparado pelo autor, através da aplicação de questionários uma 
melhora nos controles implementados e uma redução dos riscos 
aos ativos e um aumento na conformidade com a norma de 
referência, no caso, utilizou-se a ISO/IEC 27001:2006.  

O estudo realizado por [22] “A importância da implantação de 

sistemas de segurança da informação em pequenas e médias 
empresas”, foi realizada através de uma pesquisa bibliográfica, e 
aborda em sua essência, a importância da implantação de sistema 
de segurança em pequenas e médias empresas. Propondo passos 
a serem seguidos na implantação de sistema de segurança.  

Percebe-se que os trabalhos citados tem ligação com o presente, 
devido ao seu tema, assim como diversos outros poderiam ser 
aqui colocados. Porém o presente trabalho se diferencia pela 
proposta de elaborar um modelo simplificado de segurança da 
informação para a aplicação em pequenas e médias empresas 
através de uma pesquisa qualitativa objetivando desmistificar os 
paradigmas de custo exorbitante e da alta complexidade para a 
implantação de segurança da informação, assim como definir os 
tópicos essenciais de uma política de segurança de acordo com o 
ponto de vista das PMEs e validá-los. Fatos estes não 
encontrados em outras pesquisas na área. 

Ciente da importância das PMEs para o contexto social e da 
diferenciação da presente pesquisa para as demais existentes, 
acredita-se ser relevante atualmente pesquisas como a aqui 
demonstrada. 

3. METODOLOGIA 
O presente trabalho parte de uma pesquisa descritiva com estudo 
de campo. Para isso, utilizou-se um questionário estruturado de 
abordagem quanti-qualitativo. Porém o foco principal da 
pesquisa enquadra-se como qualitativa, sendo quantitativa 
apenas a coleta de alguns pontos que irão auxiliar no 
embasamento do trabalho. Para a realização do estudo, a 
pesquisa foi restrita ao segmento de pequenas e médias 
empresas.  

Não foi estabelecida nenhuma restrição quanto à atividade fim da 
empresa, podendo ser de diversos ramos de atividade, porém, 
tendo pelo menos uma equipe ou profissionais de TIC 
responsável pela área de TIC, pois caso contrário, acredita-se que 
não teria como foco a aplicação de uma política de segurança. 
Um deste profissional de TIC da empresa que deverá responder o 
questionário.  

Outra restrição imposta foi quanto à localização geográfica, onde 
apenas empresas com sede ou escritório na capital 
pernambucana, Recife, ou cidades circunvizinhas, estavam aptas. 
Essa região é tratada no trabalho como “Grande Recife”. 

Para atingir os objetivos deste trabalho, os dados foram coletados 
através de um questionário estruturado disposto na Internet, com 
intuito de coletar informações que esclarecem alguns pontos 
específicos adotados pelas empresas como práticas de segurança, 
assim podendo ter uma visão superficial de como a segurança da 
informação é tratada dentro da organização.  

Em uma segunda parte do mesmo questionário, que se enquadra 
como qualitativa, os controles de segurança retirados da norma 
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NBR ISO/ IEC 27002 foram submetidos à opinião das empresas 
quanto a sua importância para a organização em questão de 
forma a se selecionar quais os mais relevantes para as PMEs. 

Com base na análise dos dados será proposto um modelo 
simplificado para aplicação de políticas de segurança nas PMEs 
e verificado sua aceitação via outro questionário. 

Sabe-se da necessidade de uma análise de riscos para 
levantamento dos ativos críticos. Porém, esta etapa, mesmo que 
de forma simplificada, não faz parte do escopo deste trabalho.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Perfil das Empresas 
A pesquisa atingiu 61 respostas no total, dessas, sete eram 
empresas públicas (11,5%), quatro empresas de grande porte 
(6,6%), uma foi desconsiderada por haver incoerência entre as 
respostas (1,6%), como, por exemplo, informar incorretamente o 
ramo de atividade da empresa, e houve uma resposta redundante 
(1,6%). Assim, a amostragem restante foi de 48 respostas 
consideradas em conformidade com os objetivos da pesquisa 
(78,7%). Sendo assim, todos os dados agora exibidos são 
oriundos, apenas, destas 48 PMEs. 

Das empresas pesquisadas, observa-se que grande parte (60%) 
está situada no setor de prestação de serviços, estando as demais, 
distribuídas equilibradamente entre os setores de indústria, 
comércio, educação e outras áreas diversas, corroborando com o 
ranking apresentado em [13], onde mostra que 57% das PMEs 
que mais crescem no Brasil pertencem ao setor de serviços, 
assim como apontando que tal amostra tem características 
semelhantes ao retrato do Brasil. 

Todos os respondentes eram da área de TIC. Ressalta-se que 32 
deles (67%) eram responsáveis ou diretamente ligados a área de 
Segurança da Informação. 

4.2 Política de Segurança e Conformidade 
com Normas 
Os dados obtidos na pesquisa realizada apontam que quase 
metade das empresas (40%) alegou possuir uma política de 
segurança da informação informalmente implementada e 21% 
formalmente implementada, divergindo com indicadores da 
pesquisa de [1], onde 15% possuem uma política informal 
implementada e 35% uma política formal. De acordo [11], 
podemos identificar um problema com as empresas analisadas, 
pois mesmo tendo 40% delas com uma política de segurança 
informal implementada, é indispensável que esta seja aplicada e 
divulgada com a aceitação dos usuários, para que se possa 
controlar de forma efetiva as ações de não conformidade.  

Os dados analisados confirmam o que foi exposto em [12], 
mostrando que 79% não estão em conformidade com alguma 
norma ou modelo de segurança. Os motivos para a não 
adequação às normas e padrões são vários, podendo destacar a 
cultura organizacional como um dos principais fatores (39%), ou 
seja, apesar do processo de informatização existente nas PMEs, 
ele se concentra, basicamente, em ações operacionais, baseadas 
em ferramentas e hardware. Ações gerenciais ou estratégicas, 
tais como uma política, ainda não é comum na cultura dessas 
empresas. 

4.3 Ferramentas e Incidentes de Segurança 
Ao questionar sobre as ferramentas e mecanismos de segurança 
utilizados, verificou-se que todas as empresas pesquisadas 
utilizam uma ferramenta de antivírus, e boa parte (83%) utilizam 
em conjunto também um firewall, conforme o Gráfico 1. 
Salienta-se que a soma dos valores ultrapassam os 100% devido 
a possibilidade de marcação de mais de uma ferramenta na 
mesma questão desta pesquisa. 

No questionário foi incluída uma pergunta subjetiva, que 
indagava sobre os maiores problemas de segurança da 
informação encontrados na empresa. Entre os diversos problemas 
citados, os principais estão expostos no Gráfico 2. 

 

Gráfico 1. Ferramentas e mecanismos utilizados 

 

Gráfico 2. Principais Problemas citados 

4.4 Análise Descritiva dos Dados 
Na análise dos dados coletados na segunda parte do questionário, 
que se trata da parte qualitativa, foram inseridos os controles 
existentes na norma NBR ISO/IEC 27002 e submetidos a uma 
validação das empresas em uma escala de 1 (nenhuma 
importância) a 5 (muito importante), sendo a nota 3 categorizada 
como neutro na escala. 

Após a análise de todos os 133 controles da norma, foram 
selecionados todos os controles que obtiveram médias superiores 
à 3, ou seja, que para a maioria era considerados importantes. 
Com este crivo, foram selecionados 20 controles (C1 a C20) 
relevantes às PMEs, exibidos na Tabela 1 e Tabela 2. 
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Tabela 1. Categorização dos controles de segurança da norma 
NBR ISO/IEC 27002 selecionados 

SEÇÃO Nº CONTROLE 

Alinhamento do 
negócio 
com segurança da 
informação 

C1 
Alinhamento da segurança da 
informação ao negócio. 

Avaliar riscos da 
integração de 
novas soluções 

C2 
A.10.1 Documentação dos 
procedimentos de operação 

C3 A.10.2 Gestão de Mudanças 

Gerenciamento da 
disponibilidade e 
da capacidade 

C4 A.10.3.1 Gestão da capacidade 

C5 
A.14.1.1 Incluindo segurança da 
informação no processo de gestão 
da continuidade de negócio 

C6 
A.14.1.2 Continuidade de 
negócios e análise/avaliação de 
riscos 

C7 

A.14.1.3 Desenvolvimento e 
implementação de planos de 
continuidade relativos à segurança 
da informação 

C8 
A.14.1.4 Estrutura do plano de 
continuidade de continuidade do 
negócio 

Rotinas de 
Backup 

C9 
A.10.5.1 Cópias de segurança das 
informações 

Segurança física 
do Data Center 

C10 
A.9.1.1 Perímetro de segurança 
física 

C11 A.9.1.2 Controles de entrada física 

C12 
A.9.1.6 Acesso do público, áreas 
de entrega e de carregamento 

C13 
A.9.2.1 Instalação e proteção do 
equipamento 

Segurança lógica 

C14 
A.11.1.1 Política de controle de 
acesso 

C15 A.11.2.1 Registro de usuário 

C16 
A.11.2.2 Gerenciamento de 
privilégios 

C17 
A.11.2.4 Análise crítica dos 
direitos de acesso de usuário 

Gerenciamento da 
configuração 
 e de inventário de  
recursos 
computacionais 

C18 A.7.1.1 Inventário dos ativos 

C19 A.7.1.2 Proprietário dos ativos 

C20 A.7.1.3 Uso aceitável dos ativos 

 

Pode-se dar destaque ao controle C9, com média 4,20, na mesma 
escala de 1-5, sendo a maior média de todos os controles 
propostos. Este também teve o maior percentual de empresas que 
o classificaram como muito importante (56%), conforme exposto 
no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3. C9: Cópias de segurança das informações 

Tabela 2. Detalhamento dos valores obtidos 

Nº MÉDIA DESVIO PADRÃO MEDIANA 

C1 3,35 0,982 3 

C2 3,45 1,045 4 

C3 3,45 0,955 3 

C4 3,60 0,920 4 

C5 3,41 0,875 3,5 

C6 3,45 0,920 4 

C7 3,31 0,922 3 

C8 3,35 0,911 3 

C9 4,20 0,891 5 

C10 3,39 1,195 3 

C11 3,18 1,378 3 

C12 3,45 1,292 3,5 

C13 3,81 0,901 4 

C14 3,79 1,043 4 

C15 3,85 0,986 4 

C16 4,02 0,775 4 

C17 3,81 0,935 4 

C18 3,47 1,106 4 

C19 3,43 0,961 4 

C20 3,39 0,820 3 
 

4.5 Proposta Simplificada para as PMEs  
Nesta seção será incluído um conjunto de controles considerados 
mais importantes no contexto pesquisado, conjunto este sugerido 
como uma proposta de modelo simplificado para pequenas e 
médias empresas contendo um conjunto de controles da norma 
NBR ISO/IEC 27002. Os 133 controles da norma NBR ISO/IEC 
27002 foram reduzidos para 22. Os controles propostos serão 
colocados na sequência de implementação, porém as diretrizes 
para a implementação de cada controle deve ser consultada a 
partir das normas da ISO. 

Para definir a sequência em que os controles foram dispostos no 
modelo a seguir, utilizou-se as médias obtidas na pesquisa, 
priorizando os controles que obtiveram as maiores médias, 
exceto em caso de pré-requisitos entre controles. É importante 
lembrar que alguns controles ou parte deles poderão ser 
omitidos, dependendo da necessidade da empresa. 

1- Alinhamento da segurança da informação ao negócio: É 
importante que todos os esforços para implementação dos 
controles propostos por este modelo simplificado estejam de 
acordo com as características da empresa em questão. Segundo 
[17], um fator importante é que os planos de segurança da 
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informação estejam alinhados com a necessidade do negócio, 
estratégia e processos da empresa. Este é um fator enfatizado no 
BMIS e considerado por algumas normas um requisito, porém foi 
considerado um controle e colocado como primeiro item neste 
modelo simplificado para que seja seguido em todo o processo de 
implantação. 

2- Cópias de segurança das informações: Este controle 
recomenda através da política de geração de cópias de segurança 
que sejam realizadas cópias de informações de negócio e de 
softwares e testes de efetividade regularmente. Convém que seja 
determinado o período em que se pretende manter a cópia das 
informações. Todo este processo pode ser automatizado através 
de diversas ferramentas de mercado, porém, devem-se testar 
periodicamente as mesmas [4]. 

3- Políticas de controle de acesso: Para implementação deste 
controle é recomendado que sejam criadas regras de controle de 
acesso, e estas devem estar incluídas na política de controle de 
acesso, como também que as regras sejam apoiadas e 
formalizadas, com a nítida definição das responsabilidades. É 
conveniente que sejam abordados aspectos de controle de acesso 
lógico e físico conjuntamente numa mesma política. É importante 
também que seja disponibilizado aos usuários e provedores de 
serviço uma declaração clara dos requisitos de negócio relativos 
a controle de acesso [4].  

4- Registro de usuário: Com a política de controle de acesso 
definida, o próximo passo é o registro dos usuários, para a 
implementação deste controle convém que sejam definidos 
procedimentos formais de registro e cancelamento de usuários 
para todos os sistemas e serviços utilizados na empresa [4]. 

5- Gerenciamento de privilégios: Após o processo de controle 
de acesso e registro de usuários estarem funcionando 
efetivamente surge a necessidade de gerenciar os privilégios 
concedidos, que deve ser um processo constante, devido ao 
dinamismo das mudanças na organização. Para isto a norma 
NBR ISO/IEC 27002 [4] sugere que se restrinja e controle a 
liberação de privilégios. 

6- Análise crítica dos direitos de acesso dos usuários: É 
interessante que seja conduzido a intervalos regulares a análise 
crítica dos direitos de acesso, este deve ser feito pelo gestor 
através de um processo formal [4]. 

7- Instalação e proteção dos equipamentos: Recomenda-se a 
reserva de um local protegido para a acomodação dos 
equipamentos associados a recursos computacionais, assim 
evitando diversas ameaças como perigos do meio ambiente e 
acesso não autorizado [4]. 

8- Gestão da capacidade: É recomendado que os recursos de 
sistemas sejam monitorados e ajustados quando necessário. É 
importante também que sejam realizadas projeções para 
necessidade de capacidade futura, no intuito de garantir o 
desempenho requerido do sistema [4]. 

9- Inventário dos ativos: Com gerenciamento de acesso dos 
usuários sobre controle, um próximo passo a seguir é o de 
controlar os ativos e recursos computacionais. Para isto, é 
importante utilizar inicialmente o controle de inventário dos 
ativos, que recomenda a identificação de todos os ativos, 
mantendo um inventário atualizado com o máximo de 
informações possíveis, como tipo do ativo, formato, localização, 
informações sobre licença e etc. [4]. 

10- Proprietário dos ativos: Este controle recomenda que para 
os ativos e as informações relacionadas a eles tenham um 
proprietário1, este deve ser determinado por parte específica da 
organização [4]. 

11- Uso aceitável dos ativos: É importante que sejam 
estabelecidas e documentadas regras quanto à utilização dos 
ativos e recursos computacionais. Estas regras devem ser 
seguidas não apenas por funcionários internos, mas também por 
fornecedores e terceiros [4]. 

12- Documentação dos procedimentos de operação: É 
importante que sejam documentados, mantidos e atualizados 
todos os procedimentos de operação, estando sempre disponíveis 
a todos que precisem deles [4]. 

13- Gestão de mudanças:  É recomendado que seja realizado 
um controle de todas as modificações nos recursos 
computacionais, sistemas e serviços [4]. 

14- Incluindo segurança da informação no processo de 
continuidade do negócio: É recomendado que seja elaborado, 
mantido e testado um processo de gerenciamento da continuidade 
do negócio em toda a organização, este deve contemplar os 
requisitos de segurança da informação [4]. 

15- Continuidade do negócio e análise/avaliação de riscos: É 
conveniente que os eventos que possam impactar nos processos 
de negócio, causando interrupções, sejam identificados e 
analisados para verificar a probabilidade e impacto das 
interrupções e quais as consequências para a segurança da 
informação [4]. 

16- Estrutura do plano de continuidade do negócio: É 
conveniente que se mantenha uma estrutura básica dos planos de 
continuidade do negócio, assim é possível assegurar a 
consistência dos mesmos. É importante também incluir os 
requisitos de segurança da informação e identificar as 
prioridades para testes e manutenção [4]. 

17- Desenvolvimento e implementação de planos de 
continuidade relativos à segurança da informação: É 
importante que sejam elaborados e implementados planos para a 
recuperação das operações, assegurando a disponibilidade da 
informação no nível e na escala de tempo requerida, após eventos 
de interrupção nos processos de negócio [4]. 

18- Perímetro de segurança física: Todos esses controles 
implementados anteriormente seriam burlados em caso onde a 
segurança física é falha. Então, recomenda-se que sejam 
utilizados de alguma forma controles físicos, tais como, paredes, 
portões de entrada controlados por cartões, biometria entre 
outros, balcões com recepcionistas e etc., isto, para proteger 
áreas que possuem instalações e sistemas de processamento da 
informação [4]. 

19- Acesso do público, áreas de entrega e de carregamento: É 
recomendado que alguns pontos em que exista a circulação de 
pessoas não autorizadas sejam controlados e, caso possível, 
separados de áreas seguras [4]. 

                                                             
1 O termo proprietário, não significa que a pessoa realmente 

tenha direito de propriedade, mas apenas identifica uma pessoa 
ou organismo que tenha uma responsabilidade autorizada para 
controlar a produção, o desenvolvimento, a manutenção, o uso 
ou a segurança dos ativos [4]. 
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20- Controles de entrada física: Recomenda-se que controles 
de entrada apropriados sejam utilizados em áreas seguras, 
assegurando a entrada de pessoas autorizadas, apenas [4]. 

Após a realização da pesquisa, percebeu-se que seria interessante 
acrescentar ao modelo simplificado alguns outros dois controles 
não previstos, mas complementares aos demais inseridos, e 
essenciais para uma abraçar os principais pontos corporativos. 

21- Conscientização, educação e treinamento em segurança 
da informação: percebeu-se pelo questionário que as empresas 
pesquisadas demonstraram uma imaturidade (falta de cultura na 
a área) ou falta de capacitação adequada aos profissionais quanto 
ao assunto segurança da informação. Com isso foi acrescentado 
ao modelo simplificado este controle, que está disposto na seção 
8 da norma NBR ISO/IEC 27002 [4]. Este controle recomenda 
que sejam ministrados treinamentos adequados e conscientização 
sobre as políticas e procedimentos de segurança da informação 
para todos da organização de acordo com suas funções [4]. 

22- Política de Segurança da Informação: Este último controle 
adicionado está disposto na seção 5 da norma NBR ISO/IEC 
27002 [4]. Sua inserção tornou-se necessária, pois é através deste 
documento que serão documentados efetivamente boa parte dos 
demais controles deste modelo simplificado. Este controle 
recomenda que o documento de política de segurança da 
informação tenha o apoio da alta direção sendo, aprovada, 
publicada e comunicada para todos da organização, incluindo 
partes externas relevantes. Na política de segurança da 
informação deve ser exposto o comprometimento da direção com 
o gerenciamento de segurança da informação [4]. 

Para validar a presente proposta de modelo simplificado, foi 
enviado para 51 profissionais da área de TIC de PMEs, o modelo 
simplificado proposto e um questionamento se o mesmo atendia 
as necessidades da empresa e se elas implantariam este modelo 
simplificado, assim como se solicitou a justificativa da resposta. 
Dos 51 questionários enviados, 38 foram retornados. Destes, 
apenas 1 afirmou que o modelo não atendia as necessidades da 
empresa. Ou seja, 97,4% dos respondentes afirmaram que os 
controles selecionados atendem a necessidade de sua empresa. 
Destes 37 apenas 1 afirmou que, mesmo atendendo as 
necessidades da empresa, não implantaria, visto que ainda se 
torna muito complexo. As demais 36 respostas, 94,7% dos 
respondentes, afirmaram ser viável e que implantariam tal 
proposta na empresa. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 Análise Dos Resultados 
Através da pesquisa, confirma-se que muitas das PMEs não estão 
em adequação com algum tipo de norma ou padrão de segurança 
da informação. Outro fator identificado foi que, a política de 
segurança, mesmo quando implementada, geralmente esta 
implementação é feita de maneira informal, isto representa um 
problema, pois como já foi dito por [11], para que se tenha 
efetividade e eficácia, a política de segurança deve ser 
formalmente implementada, além de ser imprescindível o apoio 
da alta direção.  

Diante de diversos fatores a serem considerados para a não 
adequação as normas de segurança da informação, pode-se 
destacar a cultura organizacional das PMEs como um dos 
maiores fatores impeditivos. Percebeu-se também que algumas 

PMEs acreditam que a segurança da informação é desnecessária 
para a empresa, mesmo possuindo recursos de sistemas de 
informação, fator considerado para a elaboração do modelo. 

A falta de cultura organizacional sobre o tema segurança da 
informação por parte das empresas pesquisada é um fator que as 
tornam vulneráveis a ameaças que exploram fatores humanos, 
como a engenharia social, que segundo [15] “pode ser entendida 

como uma arte para manipular pessoas fazendo-as tomar ações 
que normalmente não fariam para um estranho, normalmente 
cedendo algum tipo de informação”.  

Na pesquisa, os controles selecionados para o modelo atingiram 
de uma forma geral médias superiores a 3,18 em uma escala de 
1-5, o que comprova uma importância no mínimo razoável 
quanto à implementação destes nas PMEs. Dos controles 
analisados, pode-se destacar o controle C9 (Cópias de segurança 
das informações), que obteve a maior média de todos os 
controles propostos (4,20), sendo assim, nos remete a 
importância das informações para empresas deste porte que 
lidam com sistemas de informações ligados ao negócio, pois, à 
medida que é dada ênfase a salvaguarda das informações 
armazenadas, subentende-se que essas são relevantes para a 
organização. Contribuindo com [1], que coloca que a segurança 
da informação deve ser entendida como uma responsabilidade de 
todos. Afinal a informação existe porque alguém irá precisar dela 
em algum momento. 

Após a realização da pesquisa e análise dos dados foi julgada a 
necessidade da inclusão de alguns controles adicionais, como o 
que define o documento de política de segurança, retirado da 
seção 5 da norma NBR ISO/IEC 27002 [4], pois este é um 
controle que através de um documento único permite a 
implementação de boa parte dos demais controles contidos no 
modelo simplificado. Outro controle adicional foi o de 
conscientização, educação e treinamento em segurança da 
informação retirado da mesma norma (seção 8), para trabalhar a 
questão da imaturidade da organização em relação a SI, 
enfatizando sua importância para os negócios. Após a criação do 
modelo simplificado com 22 controles, foi validado com sucesso, 
também via questionário, com um conjunto de 38 representantes 
da área de TIC de PMEs. 

5.2 Conclusões e Trabalhos Futuros 
O intuito deste trabalho, “analisar normas NBR ISO/IEC 27001, 
NBR ISO/IEC 27002 e o BMIS, de forma a extrair os principais 
pontos para a elaboração de um modelo simplificado de 
segurança para pequenas e médias empresas” foi atendido após a 
análise das normas, seleção prévia dos controles de segurança e 
validação dos mesmos sob a perspectiva das PMEs e por fim, a 
elaboração do modelo simplificado contendo um conjunto de 
controles adaptados para pequenas e médias empresas. 

Acredita-se que a implementação do modelo simplificado 
proposto neste trabalho, apesar de não ser por si só, suficiente 
para atingir um nível aceitável de segurança, é um grande passo 
para uma melhoria significativa. É possível concluir também por 
meio da observação dos dados, que há uma carência de práticas e 
modelos de segurança nas empresas deste porte, havendo assim, 
a necessidade de trabalhos e pesquisas direcionados a segurança 
da informação nas PMEs, visando melhorar a situação atual. 

Por fim, com a situação descrita no trabalho, é visível que as 
PMEs carecem de um aprimoramento das práticas de segurança 
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da informação. Para isto, sugere-se a elaboração de trabalhos 
futuros mais aprofundados neste segmento que possam agregar e 
complementar informações encontradas nesta pesquisa, por 
exemplo, extrapolando o limite geográfico proposto ou estudando 
outros modelos e normas existentes, assim como as áreas de 
gestão continuidade e risco. Na área de gestão de risco, como 
forma complementar, acredita-se ser interessante realizar uma 
análise de risco prévia, de forma a confrontar os principais itens 
levantados com os selecionados neste modelo simplificado. 

6. REFERÊNCIAS 
[1] Alencar, G. D.; Queiroz, A. A. L.; De Queiroz, R. J. G. B. 

(2013). Insiders: Um Fator Ativo na Segurança da 
Informação. In: IX Simpósio Brasileiro de Sistemas de 
Informação (SBSI'13), p. 61-72. 

[2] Trendlabs. (2014) “2Q 2012 Security Roundup”, 

http://www.trendmicro.com.br/cloud-content/us/pdfs 
/security-intelligence/reports/rpt-its-big-business-and-its-
getting-personal.pdf. Acesso: 28 de Agosto de 2014. 

[3] ABNT.  (2005a) NBR ISO/IEC 17799: Tecnologia da 
informação: técnicas de segurança: código de prática para a 
gestão da segurança da informação. 

[4] ABNT. (2005b) NBR ISO/IEC 27002: Tecnologia da 
Informação - Técnicas de segurança - Código de prática para 
a gestão da segurança da informação. 

[5] ABNT. (2006) NBR ISO/IEC 27001: Sistema de Gestão de 
Segurança da Informação – Requisitos. 

[6] BMIS. (2007) “Business model for information security. IT 
Governance Institute”, http://www.isaca.org/Knowledge-
Center/BMIS/Pages/Business-Model-for-Information-
Security.aspx. Acesso: 01 de Março de 2015. 

[7] PWC. (2013) “Pesquisa global de segurança da informação 

2013”. http://www.pwc.com.br/pt/estudos-pesquisas/giss-
2013.jhtml. Acesso: 13 de Dezembro de 2014. 

[8] Diniz, I. J. D.; Medeiros, M. F. M.; Souza Neto, M. V. 
(2012) Governança de TI: a visão dos concluintes de 
Administração e Ciências da Computação. In: Revista 
Brasileira de Administração Científica, v.3, n.2, p.7-24. 

[9] Fernandes, A. A.; Abreu, V. F. (2012), Implantando a 
governança de TI. Brasport, 3 ed. 

[10] IBGE. (2010) “Cadastro Central de Empresas 2010”, 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/cadastroe
mpresa/2010/default.shtm. Acesso: 01 de Março de 2015. 

[11] Nakamura, E. T.; Geus, P. E. (2007), Segurança de redes 
em ambientes cooperativos. Novatec. 

[12] Computerworld. (2011) “PMEs não estão preparadas para 

desastres”,http://computerworld.uol.com.br/seguranca/2011/

01/31/pequenas-e-medias-empresas-nao-estao-preparadas-
para-desastres/, Acesso: 01 de Março de 2015. 

[13] Revista Exame Pme. (2012), 250 Pequenas e médias 
empresas que mais crescem. São Paulo: Abril, set 2012. ed. 
53. 

[14] Symantec. (2013) “PMEs: 7 previsões para proteger 

informações em 2013”,http://www.symantec.com/connect/ 

blogs/pmes-7-previsoes-para-proteger-informacoes-em-
2013. Acesso: 01 de Março de 2015. 

[15] Alencar, G. D.; Lima, M. F.; Firmo, A. C. A. (2013) O 
Efeito da Conscientização de Usuários no Meio Corporativo 
no Combate à Engenharia Social e Phishing. In: IX 
Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI'13), 
p. 254-259. 

[16] Miani, R. S., Zarpelão, B. B., Mendes, L. S. (2014) Um 
estudo empírico sobre o uso de métricas de segurança em 
ambientes reais. In: X Simpósio Brasileiro de Sistemas de 
Informação (SBSI 2014), p. 699–710. 

[17] Semola, M. Gestão da Segurança da Informação: Uma visão 
executiva. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2003. 156 p. 

[18] Marciano, J. L. P. Segurança da Informação uma 
Abordagem Social. 2006, 212p. Tese (Doutorado em 
Ciência da informação) – Universidade de Brasilia, Brasilia 

[19] Marciano, J. L.; Marques. M. L. O Enfoque Social da 
Segurança da Informação. Ci. Inf. Brasília, v. 35, n. 3, p. 
89-98, Dezembro 2006. 

[20] Silva, Lucio Melre da. Método para Aferir Alinhamento e 
Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação e 
Governança em Tecnologia da Informação. 2011, 201p. 
Dissertação (Mestre em Gestão do Conhecimento e 
Tecnologia da Informação) – Universidade Católica de 
Brasília, Brasília 

[21] Ribas, Carlos Eduardo. Sistema de Gestão de Segurança da 
Informação em Organizações de Saúde. 2010, 104p. 
Dissertação (Mestre em Ciências) – Universidade de São 
Paulo, São Paulo. 

[22] Moraes, Samuel Nunes de. A Importância da Implantação 
de Sistemas de Segurança da Informação em Pequenas e 
Médias Empresas, 2011, 49p. Monografia (Especialista em 
Segurança da Informação) – Universidade Fumec, Belo 
Horizonte. 

[23] SEBRAE/SP. (2015) “Pequenos Negócios em Números”, 

http://www.sebraesp.com.br/index.php/234-
uncategorised/institucional/pesquisas-sobre-micro-e-
pequenas-empresas-paulistas/micro-e-pequenas-empresas-
em-numeros. Acesso: 14 de Abril de 2015. 

[24] SEBRAE/Nacional. (2015) "Em dez anos, os valores da 
produção gerada pelos pequenos negócios saltaram de R$ 
144 bilhões para R$ 599 bilhões", 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/noticias
/Micro-e-pequenas-empresas-geram-27%25-do-PIB-do-
Brasil. Acesso: 14 de Abril de 2015. 

[25] Santos, B. (2015) Segurança Digital - Segurança da 
informação como prioridade para as PMEs, 
http://segurancadigital.ig.com.br/2015/02/02/seguranca-da-
informacao-como-prioridade-para-as-pmes/. Acesso: 14 de 
Abril de 2015. 

[26] Decision Report. (2015) “Dicas de Segurança para PMEs” 

http://www.decisionreport.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sy
s/start.htm?infoid=18250&sid=41&tpl=printerview. Acesso: 
14 de Abril de 201

 

XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.

306



Análise dos Desafios para Estabelecer e Manter Sistema 
de Gestão de Segurança da Informação no Cenário 

Brasileiro 

Rodrigo Valle Fazenda 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos 

51-9991-3275 
fazendarodrigov@gmail.com 

Leonardo Lemes Fagundes 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos 

llemes@unisinos.br  
 

RESUMO 
A adesão a norma ISO 27001 cresce em todo o mundo motivada, 
principalmente, pela necessidade de conformidade e como uma 
forma de melhoria da gestão dos ativos e dos riscos das 
organizações. Muitos são os desafios enfrentados para estabelecer 
e manter um Sistema de Gestão de Segurança da Informanção 
(SGSI) eficaz e que de fato agregue valor. Entretanto, no que diz 
respeito as organizações brasileiras os estudos sobre tais desafios 
são escassos. O artigo em questão identifica e analisa alguns dos 
desafios enfrentados para estabelecer e manter um SGSI no 
cenário nacional utilizando-se do método de estudo de caso 
múltiplo. Obstáculos como falta de apoio da direção, falta de 
capacitação da área de segurança da informação, influência da 
cultura local, falhas na análise de riscos e resistência à mudança 
foram sistematicamente identificados. 

Palavras-chave 
Segurança, Padronização e Conformidade. 

 
ABSTRACT 
The ISO 27001 adoption grows worldwide motivated primarily by 
the need for compliance and as a way of improving the 
management of assets and risks of organizations. Many are the 
challenges to establish and maintain a Information Security 
Management System (ISMS) effective and adds value. However, 
the Brazilian organizations studies about these challenges are 
scarce. This article identifies and analyzes some of the challenges 
faced in establishing and maintaining an ISMS on the national 
scene using the multiple case study method. Obstacles such as 
lack of management support, lack of training of information 
security area, influence of local culture, failures in risk analysis 
and resistance to change were systematically identified. 

Categories and Subject Descriptors 
K.6.M [Management of Computing and Information Systms]: 
Miscellaneous – security. 

General Terms 
Information Security Management System, Information Security 

Management, and Information Security. 

Keywords 
Security, Standard and Compliance. 

1. INTRODUÇÃO 
As informações desempenham papéis estratégicos fundamentais 
dentro das organizações, dessa forma, elas acabam sendo 
cobiçadas tornando-se alvo de ataques que buscam comprometer 
sua confidencialidade, integridade e disponibilidade. Elas 
precisam ser protegidas para preservar o capital das organizações. 
Especialistas como Solms [1] acreditam que a adesão a normas 
internacionais de segurança da informação é um ponto de partida 
essencial para proteger as informações de uma organização. 

O gerenciamento da segurança da informação exige uma visão 
bastante abrangente e integrada de vários domínios de 
conhecimento, englobando aspectos de gestão de riscos, de 
tecnologias da informação, de processos de negócios, de recursos 
humanos, da segurança física e patrimonial, de auditoria, de 
controle interno e também de requisitos legais e jurídicos [2]. 

Para proteger os seus ativos de forma eficaz as organizações 
(independete do porte e do segmento de atuação) contam com um 
sistema de gestão específico, denominado Sistema de Gestão de 
Segurança da Informação (SGSI). Este sistema de gestão é 
baseado na análise de riscos, na identificação e aplicação de 
controles e todos os seus requisitos estão descritos na norma 
ISO/IEC 27001:2013 [3] e [4].  

Ao longo do estabelecimento de um SGSI muitas são as barreiras 
encontradas pelas organizações. Essas barreiras variam de acordo 
com diversos aspectos, por exemplo, locais e culturais e podem 
comprometer a eficácia do SGSI [5], [8] e [9].  

A maior parte do conhecimento disponível sobre possíveis 
obstáculos no estabelecimento de um SGSI em empresas 
brasileiras é empírico, ou seja, conhecimento do dia a dia, que se 
obtém pela experiência cotidiana e, portanto, incompleto e carente 
de objetividade, segundo a metodologia de pesquisa para 
trabalhos dessa natureza [16].        

Frente à escassez de pesquisa científica sobre o tema e 
considerando a sua relevância para a gestão das organizações, este 
trabalho procura responder a seguinte pergunta: quais são alguns 
dos principais desafios, no cenário nacional, a fim de estabelecer e 
manter um SGSI? 

Para responder a questão supracitada, o seguinte objetivo geral foi 
definido: identificar e analisar de forma sistemática os principais 
desafios encontrados por empresas brasileiras ao estabelecer e 
manter um Sistema de Gestão de Segurança da Informação. A 
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coletada de dados foi restrita a empresas inseridas nos segmentos 
de mercado que mais possuem certificação na norma ISO 27001. 
Foram ainda definidos dois objetivos específicos: desenvolver um 
instrumento de coleta de dados adequado ao propósito do trabalho 
e organizar e analisar os dados coletados a partir de 
procedimentos reproduzíveis.  

Para atingir os objetivos propostos e, consequentemente, obter a 
resposta da questão de pesquisa, este artigo foi estruturado da 
seguinte forma: a seção 2 busca apresentar a definição e informar 
dados de pesquisa survey sobre a ISO 27001; a seção 3 relaciona 
os trabalhos relacionados que já foram feitos sobre este mesmo 
tema; a seção 4 descreve a metodologia que foi aplicada nesta 
pesquisa e suas características; já a seção 5 apresenta a análise dos 
resultados obtidos durante a coleta de dados. Por fim, na seção 6 
encontra-se a conclusão da pesquisa e os trabalhos futuros que 
poderão ser iniciados com base nos resultados deste trabalho. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Em novembro de 2005 foi publicada a ISO/IEC 27001 que tem 
como objetivo especificar os requisitos para estabelecer, operar, 
monitorar, revisar, manter e melhorar um SGSI dentro do 
contexto geral da organização e riscos ao negócio [15]. 

Esta norma é o padrão normativo para certificação de um SGSI. É 
a única norma certificadora de gestão de segurança da informação, 
e pode ser utilizada por empresas de qualquer segmento, 
independente do tipo ou tamanho [15]. 

A ISO 27001 está para a segurança da informação como a ISO 
9001 está para a qualidade. Ela é escrita pelos melhores 
especialistas de todo o mundo em segurança da informação. Sua 
finalidade é fornecer uma metodologia para estabelecer a 
segurança da informação em uma organização. Ela também 
permite que uma organização obtenha a certificação, o que 
significa que um organismo de certificação independente 
comprova que a segurança da informação está sendo estabelecida 
da melhor maneira possível na organização [4]. 

A ISO 27001 tem relação direta com outras normas de gestão 
como, por exemplo, a ISO 9001 (Gestão de Qualidade) e a ISO 
14001 (Meio Ambiente). Esta norma é projetada para permitir a 
uma organização alinhar ou integrar seu SGSI com requisitos de 
sistemas de gestão relacionados [3]. 

Os dados da pesquisa survey publicadas pela ISO [11], em 
comparação com os dados da pesquisa de 2010, revelam um 
crescimento global de 12% de empresas que possuem a 
certificação na norma ISO/IEC 27001. Fazendo-se uma breve 
análise da região da América do Sul, somente 185 certificados 
foram emitidos, fazendo com que a América do Sul seja apenas a 
antepenúltima região que mais certifica nesta norma, conforme 
informado na Figura 1. 

 

Figura 1. Total mundial de empresas certificadas. 

Fazendo uma abordagem mais detalhada na América do Sul, de 
acordo com informações publicadas pela ISO[11], é possível 
perceber que o Brasil encontra-se em segundo lugar no ranking de 
países que mais certificam na norma ISO/IEC 27001, ficando 
atrás da Colômbia e à frente de Argentina e Chile, conforme 
representado na Figura 2. Porém, este não é um resultado a ser 
comemorado, uma vez que o Brasil certificou somente 3 (três) 
empresas entre 2011 e 2012, enquanto a Colômbia certificou 31 
(trinta e uma) organizações, a Argentina 9 (nove) e o Chile 5 
(cinco) neste mesmo período, ou seja, o Brasil com uma dimensão 
geográfica e número de empresas exponencialmente maiores que 
os países citados, teve um crescimento muito tímido no cenário da 
América Latina. Estes resultados e o escasso número de estudos 
mais abrangentes para a região do Brasil sobre os principais 
desafios que levam a uma baixa taxa de adesão à ISO/IEC 27001, 
além de motivar, justificam a realização desta presente pesquisa. 

 

Figura 2. Top Five anual do número de empresas certificadas. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Os principais trabalhos identificados durante a etapa de revisão 
bibliográfica estão listados na Tabela 1 juntamente com o 
respectivo escopo e as dificuldades identificadas pelos autores.  

Tabela 1. Trabalhos relacionados 

Autor Escopo Dificuldades Identificadas 

Martins e 
Santos [5] 

Estudo de caso 
único 

Falta de conhecimento na área 
de segurança da informação, 

falta de budget, falta de 
interesse da direção. 

Al-Awadi 
e Renaud 

[6] 

Organizações 
governamentais 

em Omã. 

Falta de treinamento dos 
colaboradores, falta de 

entendimento dos valores de 
segurança por parte de TI, 

problemas de budget. 

Waluyan 
et al. [7] 

Empresas 
multinacionais 

no Brasil 

Diferenças culturais entre os 
colaboradores, dificuldade em 

gerenciar informações 
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confidenciais, baixa 
flexibilidade da norma ISO 

27001. 

Abusaad 
et al. [8] 

Organizações da 
Arábia Saudita 

Dificuldade em identificar 
corretamento os ativos das 

empresas, falta de experiência 
das equipes para implementação 

dos requisitos da norma, 
resistência à mudança, fraco 

envolvimento da direção, 
influência da cultura local. 

Singh et 
al. [9] 

Organizações da 
Índia 

Falta de avaliação precisa dos 
ativos das empresas, baixo 

comprometimento da direção, 
resistência à mudança, falta de 

experiência da equipe, não 
entendimento da norma. 

 

Esta etapa da pesquisa teve o objetivo de buscar trabalhos 
semelhantes que tivessem abrangido o mesmo escopo definido 
nesta pesquisa, ou seja, empresas brasileiras de diferentes áreas de 
atuação localizadas no Brasil. Porém, o número de trabalhos 
encontrados com este escopo é extremamente reduzido no nosso 
País, dessa forma, foi realizada uma busca por semelhantes em 
outros países. 

Os trabalhos identificados no Brasil apresentaram escopos 
reduzidos [5] de estudo de caso único, dificultando a 
possibilidade de obter uma visão mais abrangente sobre outros 
tipos de empresas. Foi encontrado, também, um trabalho onde o 
escopo foram empresas multinacionais que possuem filiais no 
Brasil [7]. Este trabalho foi o que mais assemelhou-se com esta 
pesquisa, porém, o objetivo sempre foi buscar empresas 
essencialmente brasileiras, ou seja, empresas fundadas no Brasil e 
que a ISO 27001 ou o Sistema de Gestão de Segurança da 
Informação tivessem sido implementados por brasileiros para 
fosse possível identificar a visão dos mesmos perante aos desafios 
enfrentados. 

Já, os trabalhos identificados em outros países [6], [8] e [9], 
possuem escopos interessantes, onde abrangem diversas empresas 
de setores diferentes. Estes trabalhos foram importantes para esta 
presente pesquisa pois permitiu obter uma visão abrangente sobre 
como os desafios impactaram na implantação do Sistema de 
Gestão de Segurança da Informação, e se eles também possuiriam 
relação com os desafios identificados no Brasil, ao final desta 
pesquisa. 

Esta presente pesquisa, além de ser um trabalho local pioneiro 
pelo fato de buscar empresas de diferentes ramos de atuação no 
Brasil, acaba também trazendo informações adicionais que não 
foram especificadas nos trabalhos relacionados encontrados como, 
por exemplo, a categorização dos desafios em relação às etapas do 
ciclo PDCA aplicado ao SGSI e, também, os benefícios que a 
implantação trouxe para estas empresas a partir de um ano de 
estabelecimento deste sistema de gestão. Além disso, esta 
pesquisa traz o roteiro de entrevistas que pode ser facilmente 
adaptado para empresas de outros países com o objetivo de coletar 
informações para expandir o número de pesquisas semelhantes e 
tornar a implantação de um SGSI cada vez mais eficiente. 

4. METODOLOGIA 
Nesta pesquisa, um estudo de caso múltiplo foi desenvolvido para 
analisar o estabelecimento e manutenção do Sistema de Gestão de 
Segurança da Informação de organizações brasileiras de diferentes 
ramos de atuação. Entrevistas de abordagem qualitativa com os 
responsáveis por segurança da informação foram realizadas nestas 
organizações, baseando-se em um roteiro específico previamente 
elaborado. Este é um estudo exploratório, pois possibilita 
desenvolver hipóteses sobre o tema que está sendo estudado. Ao 
final da pesquisa, hipóteses foram levantadas sobre os possíveis 
desafios identificados e analisados sobre as empresas selecionadas 
[10]. 

A amostragem das empresas foi classificada como não 
probabilística, ela não utiliza seleção aleatória, confia no 
julgamento pessoal do pesquisador. Utilizou-se a técnica de 
amostragem por conveniência devido às limitações de buscar uma 
relação de todas as empresas brasileiras certificadas na ISO 
27001, ou que possuam um Sistema de Gestão de Segurança da 
Informação estabelecido. Esta técnica mostra-se adequada a este 
tipo de pesquisa, uma vez que a seleção das unidades amostrais é 
deixada a cargo do entrevistador [10]. A Tabela 2 apresenta os 
perfis das empresas selecionadas para as entrevistas.  

Tabela 2. Perfis das empresas selecionadas 

Ramo Colaboradores 
Tempo de 
Mercado 

SGSI / Período 

e-commerce 1000 14 anos 
Estabelecido há 

4 anos 

Indústria 780 12 anos 
Estabelecido há  

7 anos 

TI 174 10 anos  
Estabelecido há 

2 anos 

Financeiro 160 7 anos 
Estabelecido há 

4 anos 

TI 80 20 anos 
Estabelecido há 

3 anos 
Segurança 

da 
Informação 

60 12 anos 
Certificado há 3 

anos 

 

Foram selecionadas empresas brasileiras sabidamente certificadas 
na norma ISO 27001 ou que já possuem o Sistema de Gestão de 
Segurança da Informação estabelecido. Para que uma empresa 
estabeleça este sistema de gestão, ela precisará definir um escopo, 
ou seja, sobre quais os processos da empresa que o Sistema de 
Gestão de Segurança da Informação será implementado. A 
empresa de Tecnologia de Informação com 80 colaboradores 
possui como escopo Data Center e os escopos das demais 
empresas são todos os processos de negócio, de acordo com suas 
respectivas áreas de atuação. 

Para assegurar a relevância das empresas selecionadas como 
representação do cenário nacional, os ramos de atuação fazem 
parte do Top Five mundial de seguimentos que mais possuem 
certificação na norma ISO 27001 e também do Top Three de 
ramos de atuação de empresas brasileiras que mais possuem 
certificação nesta norma, segundo levantamento realizado pela 
International Organization for Standardization em 2013 [11]. 
Estes dados publicados pela ISO em 2013 não representam o 
número total de empresas certificadas a nível nacional ou 
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mundial, pois não existe uma base única que mantenha estes 
dados atualizados. 

4.1 Coleta dos dados 
As entrevistas presenciais e remotas foram realizadas utilizando 
um roteiro de entrevistas como base. A ideia do roteiro foi 
questionar os entrevistados sobre o ambiente organizacional e sua 
relação com o Sistema de Gestão de Segurança da Informação. 

4.1.2 Características do roteiro 
Para estruturar o roteiro, as questões abrangem todas as etapas do 
ciclo PDCA aplicado à norma ISO 27001 (Figura 3). Cada 
questão possui objetivos para avaliar se a organização está 
seguindo o PDCA que a norma exige, identificando os principais 
problemas e desafios enfrentados para estabelecer e manter o 
Sistema de Gestão de Segurança da Informação. As perguntas 
foram divididas em duas categorias: estabelecer e manter, uma vez 
que o ciclo PDCA da norma visa estabelecer e manter um SGSI, 
de um modo geral. 

 

Figura 3. Ciclo PDCA aplicado ao Sistema de Gestão de 
Segurança da Informação. 

O PDCA é um modelo que busca tornar os processos da gestão de 
uma empresa mais ágeis, claros e objetivos. O roteiro de 
entrevistas foi estruturado com 13 questões que são 
correlacionadas, com o objetivo de identificar inconsistências nas 
respostas coletadas dos entrevistados. Além disso, o roteiro possui 
outras características que foram utilizadas para sua estruturação, 
conforme representadas na Tabela 3: 

Tabela 3. Estruturação do roteiro de entrevistas 

Característica Descrição Referência 

Abordagem 
Tipo funil: perguntas 
genéricas progredindo 

para específicas 
[10] 

Estrutura 

Perguntas abertas. 
Objetivo de buscar 

detalhes das respostas dos 
entrevistados, devido a 
complexidade do tema. 

[12] 

Enunciado 

Utilizadas palavras 
comuns conhecidas por 

quem atua na área. 
Ausência de palavras 

ambíguas, com 
alternativas ou suposições 
implícitas, generalizações 

e estimativas. 

[10] 
 

Objetivos 
Cada questão possui um 
objetivo que descreve o 
que de fato está sendo 

[10] 

buscado como resposta no 
enunciado das perguntas. 

 
Depois de estruturado, o roteiro foi previamente avaliado e 
aprovado por especialistas em segurança da informação que 
possuem o seguinte currículo, conforme apresentado na tabela 4:  

Tabela 4. Perfis dos especialistas 

Especialistas Experiência Certificações 

Especialista 1 

Auditor líder British 

Standard Institute 
(BSI), mais de 5 anos 

auditando SGSI. 

ISO 27001 Lead 
Auditor; ISO 2000 
Lead Auditor;  ISO 
9001 Lead Auditor; 

TL 9000 Lead 
Auditor. 

Especialista 2 

CEO e Diretor em 
uma empresa de 

Segurança da 
Informação; 

Mais 15 anos atuando 
em segurança da 
informação com 

empresas de 
diferentes ramos de 

atuação. 

ISO 27001 Lead 
Auditor; 

CISM (Certified 
Information Security 

Manager) pela 
ISACA; 

CRISC (Certified in 
Risk and Information 
Systems Control) pela 

ISACA. 
 

As perguntas do roteiro de entrevistas foram elaboradas baseando-
se nas características supracitadas nesta seção. As perguntas que 
compõem o roteiro de entrevistas estão listadas na Tabela 5. 

Tabela 5. Perguntas do roteiro de entrevistas 

Enunciado Objetivo 
1. O que levou a empresa 

estabelecer o SGSI e de quem 
partiu a iniciativa? 

• Identificar, ao menos, 3 
motivos que levaram a 

estabelecer o SGSI na empresa; 
• Identificar as partes 

interessadas (stakeholders). 

2. De que forma você percebe 
que o SGSI está contribuindo 
para o negócio da empresa? 

• Identificar evidências da 
contribuição do SGSI para a 

empresa; (ao menos 3) 
• Verificar o que, de fato, o 

SGSI está trazendo de 
benefícios para a organização; 
• Motivar o entrevistado a citar 

os benefícios trazidos pelo 
estabelecimento do SGSI. 

3. Você considera a gestão de 
riscos da empresa 

suficientemente consistente 
para alinhamento do SGSI? 

Comente. 

• Verificar se a gestão de riscos 
foi planejada e elaborada de 

forma concisa; 
• Identificar o quanto a direção 
e demais áreas participaram da 
elaboração da gestão de riscos; 

• Buscar informações breves 
sobre a metodologia utilizada. 

4. Na sua opinião, os 
treinamentos de 

conscientização atingem aos 
objetivos propostos? Como é 
feita a avaliação de eficácia 

• Fazer uma identificação inicial 
sobre a cultura de segurança da 

informação na empresa; 
• Identificar os principais 

tópicos abordados no 
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dos treinamentos? treinamento; 
• Identificar possíveis falhas de 
conteúdo do treinamento e se 
existe avaliação de eficácia do 

mesmo. 
• Citar exemplos de que os 

treinamentos de conscientização 
estão surtindo efeito ou não; 
• Identificar o resultado dos 

treinamentos está relacionado 
com os benefícios trazidos pelo 

SGSI. (questão 2) 

5. Na sua visão, quais foram 
as principais dificuldades 

enfrentadas no 
estabelecimento do SGSI na 

empresa? 

• Citar as principais 
dificuldades que foram 
enfrentadas na fase de 

estabelecimento do SGSI na 
empresa; 

• Apontar a dificuldade mais 
importante, na sua visão, 
enfrentada pela empresa. 

6. O que você acha que 
poderia ter sido feito para 

evitar ou reduzir estas 
dificuldades mencionadas? 

• Identificar ações que 
pudessem ser utilizadas para 

evitar ou reduzir as dificuldades 
citadas na questão anterior; 

• Identificar outros problemas 
não citados na questão 5. 

7. Como você vê o 
alinhamento da política de 

segurança da informação em 
relação à gestão de riscos? 

• Verificar se a política de 
segurança da informação está 
alinhada com a gestão de risco 
para, dessa forma, verificar se a 

resposta da questão 3 está 
coerente. 

8. Na sua opinião, os 
colaboradores estão imbuídos 
na cultura de segurança? Por 

quê? 

• Identificar se há incoerência 
na resposta da questão 4; 

• Buscar exemplos de como os 
colaboradores exercem a prática 

de segurança da informação; 
• Verificar se os colaboradores 
exercem seus papéis abrindo 

incidentes de segurança; 
• Identificar se os treinamentos 

de conscientização estão 
fomentando a segurança da 

informação. 

9. O processo de gestão de 
incidentes da empresa é 

eficaz? Por quê? 

• Identificar os fatores que 
levam a eficácia ou não do 

processo de gestão de 
incidentes. 

• Identificar possíveis 
contradições na resposta da 

questão 8 em relação a abertura 
de incidentes. 

10. Como a direção está 
comprometida em exercer a 
segurança da informação? 

• Identificar o papel da direção 
no SGSI; 

• Verificar se as análises críticas 
periódicas estão sendo feitas 

regularmente; 
• Verificar se existe 

inconsistência com a resposta 
da questão 8, uma vez que o 

corpo diretivo também são 
usuários que estão cobertos 

pelo SGSI. 

11. Existe medição de 
eficácia dos controles de 
segurança aplicados ao 
escopo do SGSI? Cite 

exemplos. 

• Identificar se controles estão 
sendo medidos; 

• Verificar se a resposta da 
questão 12 está coerente, pois 

as ações que devem ser tomadas 
para melhorar o cenário atual 

do SGSI devem ter sido 
baseadas na medição de eficácia 

de controles de segurança. 

12. Quais são as principais 
ações que devem ser tomadas 
para melhorar o cenário atual 

do SGSI na empresa? 

• Obter exemplos do 
entrevistado de ações que 
devem ser aplicadas para 

melhorar a situação atual do 
SGSI da empresa; 

• Verificar se as ações citadas 
contradizem respostas obtidas 
nas questões anteriores como 

um todo. 

13. Partindo do ponto de 
vista da situação atual, como 
você vê o futuro do SGSI na 
organização daqui a cinco 

anos? 

• Buscar visão em longo prazo 
da situação do SGSI na 

empresa; 
• Identificar o nível de 
motivação do gestor de 

segurança da informação 
perante a situação atual do 

SGSI, se o mesmo irá 
demonstrar uma visão otimista 

ou não; 
• Identificar o nível de 

comprometimento do gestor de 
segurança em relação ao SGSI. 

4.2 Análise dos dados 
A técnica de Análise de Conteúdo foi utilizada para a análise de 
dados desta pesquisa. Esta técnica mostra-se mais adequada para 
descrição e interpretação de conteúdos de qualquer classe de 
documentos. Esta técnica permite uma melhor compreensão dos 
significados dos textos [14]. 

A técnica de Análise de Conteúdo dos dados foi dividida em 
cinco etapas, baseando-se nas sugestões literárias [13]: 
preparação, unitarização, categorização, descrição e, por fim, 
interpretação, conforme representado na figura 2. 

 

Figura 2. Fluxo da técnica de Análise de Conteúdo. 

Na etapa de preparação, foi feita a leitura dos dados coletados e 
definido quais deles estão de acordo com os objetivos da 
pesquisa.  Nesta fase, o processo de codificação dos dados é 
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iniciado. Os códigos são utilizados para identificar de forma 
rápida cada elemento da amostragem de dados. 

Na etapa de unitarização, os dados são novamente verificados de 
forma cuidadosa, com o objetivo de definir a “unidade de 
registro”. Esta unidade é o elemento a ser submetido à 
categorização. Toda categorização necessita deste elemento para 
ser classificado. Nesta pesquisa, foram utilizados os temas como a 
natureza das unidades de registros. Nesta fase, a revisão constante 
do material é de suma importância para que dados não sejam 
perdidos, uma vez que os dados são reescritos de forma reduzida e 
seus conteúdos devem permanecer vinculados aos objetivos da 
pesquisa. 

Na etapa de categorização, os dados foram agrupados 
considerando partes comuns entre eles.  Os dados foram 
classificados por semelhança, de acordo com os assuntos 
discutidos identificados pelas unidades de registro. Esta etapa 
exige que os materiais da fase de unitarização e preparação sejam 
constantemente revisitados, uma vez que os dados possuem 
diversos sentidos e podem ser interpretados de formas diferentes. 
Para que fosse possível obter categorias consistentes, as mesmas 
obedeceram a critérios de exaustividade, homogeneidade e de 
exclusão mútua. 

A quarta etapa refere-se à descrição, onde o resultado do trabalho 
alavancado nas etapas anteriores são comunicados na pesquisa. 
Porém, a descrição é somente o primeiro momento desta 
comunicação, uma vez que ainda é necessário que os dados sejam 
interpretados. A descrição consta na seção 5 deste artigo, onde, 
para cada uma das categorias elaboradas a partir da análise de 
dados, foi produzido um texto síntese para expressar os 
significados das diferentes unidades de registros incluídas em 
cada uma delas. 

Para que uma análise de conteúdo seja completa, é necessária a 
etapa de interpretação. O objetivo desta etapa foi compreender de 
forma mais aprofundada o conteúdo dos dados gerados. A 
interpretação dos dados está descrita de forma detalhada na seção 
5 desta pesquisa, onde, com base na descrição dos resultados, a 
teoria foi constituída para responder a questão de pesquisa deste 
artigo. 

5. RESULTADOS OBTIDOS 
As hipóteses identificadas resultantes da técnica de análise de 
foram: Falta de apoio da alta direção, Falta de capacitação da 
equipe de Segurança da Informação, Influência da cultura local, 
Falhas na elaboração da Análise de Risco e Resistência à 
mudança. 

5.1 Falta de apoio da alta direção 
Fatores que caracterizam esta falta de comprometimento foram 
identificados nas respostas coletadas como: não provimento de 
recursos para realização de programas que visam expandir a 
cultura de segurança da informação dentro das organizações, 
pouco envolvimento nas ações de segurança da informação com o 
intuito de demonstrar aos colaboradores que a segurança da 
informação é uma preocupação oriunda do negócio da 
organização, falta de análises críticas do sistema de gestão para 
assegurar a melhoria contínua nos processos e alinhamento dos 
objetivos da empresa para, não somente permanecer em 
conformidade com a norma ISO 27001, mas também garantir que 

todos os processos estejam alinhados e com os mesmos objetivos 
dentro da organização. 

A partir deste desafio, outros poderão ser reduzidos 
consideravelmente. Um exemplo disso é o provimento de recursos 
para capacitação das equipes de Segurança da Informação. Uma 
direção fortemente comprometida com a segurança dispõe de 
recursos para que sua equipe esteja sempre capacitada a orientar 
seus colaboradores e utilizar-se das melhores práticas no mercado, 
incluindo a aplicação dos controles da norma ISO 27001 de forma 
mais consistente e de acordo com a realidade da organização. 

5.2 Falta de capacitação da equipe de 
segurança da informação 
Alguns entrevistados demonstraram sólidos conhecimentos da 
área de segurança da informação de suas empresas, porém, 
determinados problemas estavam sendo causados pela própria 
área de segurança da informação, não por má fé da equipe, mas 
puramente pela falta de capacitação e experiência. 

Exemplos disso são a não necessidade de medição de 
determinados controles de segurança da informação e orientações 
específicas para especialistas de Tecnologia da Informação. 
Dentre as respostas coletadas, houve casos em que a área de 
segurança da informação sequer sabia responder o que de 
benefício para a organização o Sistema de Gestão de Segurança da 
Informação trouxera. 

Além disso, existem áreas de segurança da informação que não 
possuem um entendimento completo da norma ISO 27001. Elas 
possuem uma visão deturpada do que é de fato um Sistema de 
Gestão de Segurança da Informação estabelecido. Um exemplo é a 
aplicação somente dos controles de segurança da informação no 
ambiente da empresa, sendo que, para que este sistema de gestão 
seja adequadamente estabelecido deve ter as etapas 
correspondentes ao ciclo do PDCA implantadas, executadas, 
medidas e melhoradas. 

Entrevistados apontaram, também, que a mão-de-obra não 
capacitada estava impactando no processo do sistema de gestão 
como um todo, de tal forma que os incidentes de segurança da 
informação não estavam sendo solucionados devido a este 
despreparo. 

5.3 Influência da cultura local 
É de senso comum que a cultura local do Brasil referente à 
segurança da informação precisa evoluir. Segundo informações 
obtidas dos entrevistados, grande parte dos usuários ainda tem a 
ideia de que segurança da informação é somente “proteger o 
computador” e, dessa forma, acabam não valorizando as 
informações confidenciais que são trocadas por outros meios 
como, por exemplo, informações faladas em locais inadequados, 
materiais com informações confidenciais descartados de forma 
incorreta. 

Colaboradores atribuindo acessos confidenciais sem um estudo 
prévio do que realmente é necessário atribuir de acessos, 
compartilhamento de senhas pessoais em situações de ausência de 
colaboradores ou para divisão de atividades, falta de apoio dos 
gestores das áreas de negócio na expansão da cultura de segurança 
para seus subordinados, excesso de confiança nos colegas de 
trabalho fazendo com que informações confidenciais sejam 
expostas em locais indevidos. Ou seja, a cultura de que as 
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situações devem ser tratadas e resolvidas de forma rápida, fazendo 
com que a segurança fique em segundo plano. 

Um fato interessante observado nas respostas dos entrevistados 
aponta para a falta de interesse dos colaboradores em abrir 
incidentes de segurança da informação. Alguns entrevistados 
acabaram relatando que muitos colaboradores ainda têm o 
pensamento de que a abertura de incidentes é somente tarefa da 
área de Segurança da Informação. 

5.4 Falhas na elaboração da análise de risco 
Uma análise de riscos mal feita é um dano estrutural no Sistema 
de Gestão de Segurança da Informação, pois é a base do processo 
como um todo. É da análise de riscos que os ativos do escopo 
deste sistema de gestão são identificados e, a partir destes ativos, 
as políticas de segurança da informação e toda uma cadeia de 
processos serão elaboradas. 

Segundo os dados coletados nas entrevistas, a ineficiência em 
identificar os ativos das organizações para definição dos escopos 
que serão abrangidos pelo Sistema de Gestão de Segurança da 
Informação acaba fazendo com que a análise de risco não cubra 
todas as arestas necessárias. Além disso, os fatores motivadores 
para estabelecimento deste sistema de gestão também acabam 
impactando a elaboração da análise de riscos. 

Alguns entrevistados relataram que a análise de riscos já estava 
definida de acordo com outros padrões de segurança mais 
técnicos, diferentes da norma ISO 27001, e que a partir desta 
análise de riscos, o Sistema de Gestão de Segurança da 
Informação foi estabelecido. Exemplo disso é uma análise de 
riscos feita para atender aos requisitos da norma internacional 
PCI-DSS (utilizado em empresas com grande volume de 
transações de cartão de crédito). Os requisitos para a análise de 
riscos desta norma, por mais que também estejam ligados 
fortemente à segurança da informação, não atendem a 
determinados requisitos da norma ISO 27001 e, mesmo assim, 
foram utilizados como base para estabelecer o Sistema de Gestão 
de Segurança da Informação. 

5.5 Resistência à mudança 
O fato de grande parte dos colaboradores ainda terem o 
pensamento de que segurança da informação é responsabilidade 
somente de uma área específica, acaba fazendo com que os 
mesmos resistam a seguir as políticas de segurança da informação 
e as boas práticas divulgadas pela empresa. 

Boa parte das atividades e controles gerados pelas políticas de 
segurança da informação, por exemplo, são vistos como um 
“atraso” nos processos de negócio, segundo relatos dos 
entrevistados. Muitas dessas ideias deturpadas em relação à 
segurança da informação são fomentadas pelo não conhecimento 
ou não valorização que as informações exercem sobre o negócio 
como um todo. 

Implantação de novas tecnologias, a inclusão de mais controles de 
segurança, em geral tudo que gera mais esforço por parte dos 
colaboradores acaba sendo encarado como atividade burocrática, 
sem resultados mensuráveis. Cabe aí, portanto, reiniciando o ciclo 
dos desafios identificados nesta pesquisa, um maior apoio da 
direção para proporcionar subsídios humanos e técnicos para 
demonstrar no que, de fato, esses “esforços extras” dos 
colaboradores estão contribuindo para o ambiente organizacional 

da empresa para assim, quem sabe, a resistência à mudança acabe 
dando lugar à conscientização à segurança da informação. 

5.6 Outras considerações 
Durante a fase de análise de dados, foi possível identificar outras 
constatações importantes que este trabalho contribuiu, como: os 
desafios enfrentados por cada etapa do ciclo PDCA, fatores 
motivadores para o estabelecimento do Sistema de Gestão de 
Segurança da Informação e os principais benefícios identificados 
pelas empresas pesquisadas. 

Apesar do objetivo deste trabalho ser identificar os desafios de 
forma geral para estabelecimento e manutenção do Sistema de 
Gestão de Segurança da Informação, este trabalho também acabou 
contribuindo para apresentar os obstáculos relacionados a cada 
etapa do PDCA (Tabela 6). Com base na identificação dos 
desafios, após a análise, foi possível categorizá-los e indicar em 
quais etapas do PDCA ele corresponde. 

Tabela 6. Desafios enfrentados por cada etapa do ciclo PDCA 

Desafios Etapas 

Falta de apoio da alta direção Plan, Do, Check, Act 

Falta de capacitação da equipe de 
segurança da informação 

Plan, Do, Check, Act 

Influência da cultura local Do, Act 

Falhas na elaboração da análise de 
riscos 

Plan 

Resistência à mudança Do, Act 

 

Alguns dos principais fatores motivadores identificados nas 
respostas foram: exigência por parte da matriz, vantagem 
competitiva de mercado, busca por um ambiente processual 
padronizado e controlado, almejar um ambiente seguro 
culminando em uma certificação na ISO 27001 e proteção das 
informações confidenciais das organizações. 

Além disso, foi possível identificar os principais benefícios que o 
estabelecimento deste sistema de gestão está trazendo para as 
organizações: melhorias de imagem e marketing das empresas, 
aumento da disponibilidade dos ambientes de infraestrutura de 
Tecnologia da Informação, diminuição nos custos com 
infraestrutura de Tecnologia da Informação, apoio importante no 
processo de Governança de TI, mapeamento das falhas de 
segurança dos ambientes organizacionais e credibilidade perante 
aos clientes. 

Ao final desta pesquisa, também foi possível fazer uma 
comparação dos resultados obtidos com os desafios identificados 
pelos trabalhos relacionados, onde ficou evidente a semelhança 
dos resultados do cenário nacional com os estudos realizados na 
Índia, Omã e Arábia Saudita.  

6. CONCLUSÃO 
O presente artigo buscou responder a seguinte questão de pequisa: 
quais são os principais desafios, no cenário nacional, a fim de 
estabelecer e manter um SGSI. Esta questão foi respondida com 
sucesso tendo em vista as restrições do estudo realizado. 

Os dados coletados nas entrevistas foram analisados chegando-se 
a identificação destes desafios através de cinco hipóteses 
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representadas por categorias. São elas: falta de apoio da alta 
direção, falta de capacitação da equipe de segurança da 
informação, influência da cultura local, falhas na elaboração da 
análise de risco e resistência à mudança. Cada uma destas 
categorias descreve a síntese dos problemas/desafios citados pelos 
entrevistados que são responsáveis pelos Sistema de Gestão de 
Segurança da Informação das organizações participantes desse 
estudo. 

Como resultado de uma análise de dados criteriosa, foi possível 
obter outras constatações que não estavam entre os objetivos desta 
pesquisa. Além de identificar os desafios que impedem a adesão 
em massa de empresas brasileiras à norma ISO 27001 de forma 
geral, esta pesquisa contribuiu para identificar estes obstáculos 
através de cada etapa do ciclo PDCA, os principais fatores 
motivadores e os principais benefícios que estas empresas 
brasileiras estão obtendo com o estabelecimento do Sistema de 
Gestão de Segurança da Informação. 

Na comparação dos resultados desta pesquisa com os trabalhos 
relacionados, percebe-se que os desafios identificados neste artigo 
assemelham-se com os desafios dos estudos realizados na Índia, 
Omã e Arábia Saudita. Estes dados são interessantes, pois existe 
uma forte diferença cultural entre o Brasil e os países 
mencionados e, mesmo assim, os desafios acabaram convergindo-
se. Esse resultado acaba motivando a busca por soluções destes 
desafios, pois, além de auxiliar no processo de implementação da 
ISO 27001 nas empresas brasileiras, acaba abrindo a possibilidade 
de expandir estas sugestões de soluções para empresas em outros 
países. 

 
Sendo assim, os resultados obtidos nesta pesquisa reforçam a 
ideia de que esse artigo possa ser utilizado como um guia para 
contribuir de forma preventiva, antecipando para os especialistas 
em Segurança da Informação, os principais desafios que poderão 
ser enfrentados para o estabelecimento e manutenção do Sistema 
de Gestão de Segurança da Informação. 

6.1 Trabalhos futuros 
Considerando os desafios que foram identificados e analisados 
nesse artigo como hipóteses em futuros trabalhos de pesquisa será 
possível realizar análises ainda mais aprofundadas sobre as suas 
causas. Uma vez que as causas estejam mapeadas, medidas 
preventivas poderão ser propostas e aplicadas para evitar ou 
minimizar o impacto no SGSI.  

Ampliar o escopo do estudo apresentado nesse artigo para outros 
segmentos de mercado, por exemplo, financeiro ou governo 
permitirá não apenas o melhor entendimento dos desafios já 
identificados, como também a descoberta de novas situações que 
podem impactar, por exemplo, na eficácia do SGSI. 

Por fim, com base no trabalho em questão é possível desenvolver 
uma pesquisa com objetivo de descrever as causas do grupo de 
desafios identificados e estabelecer relações entre as diversas 
variáveis.  
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RESUMO
A área conhecida como quantificação de segurança é fun-
damental para construção de modelos e métricas relevantes
para apoiar as decisões que devem ser tomadas para a pro-
teção de sistemas e redes. A investigação proposta nesse
trabalho consiste em identificar as razões que envolvem a
ausência de validação nos métodos empregados para a quan-
tificação da segurança. Os resultados encontrados ao longo
da análise cŕıtica e classificação de 57 trabalhos cient́ıficos
revelam que grande parte dos modelos para quantificar segu-
rança buscam medir alvos genéricos e complexos, como por
exemplo medir a segurança da rede ou a segurança da orga-
nização, contudo, as tentativas de validações aparecem com
maior frequência nos trabalhos que propõem a quantificação
de alvos locais e espećıficos.

Palavras-Chave
Modelos de quantificação de segurança, Métricas de segu-
rança, Validação

ABSTRACT
To understand the actions that lead to successful attacks and
also how they can be mitigated, researchers should identify
and measure the factors that influence both attackers and
victims. Quantifying security is particularly important to
construct relevant metrics that support the decisions that
need to be made to protect systems and networks. In this
work, we aimed at investigating the lack of validation in
security quantification methods. Different approaches to se-
curity quantification were examined and 57 papers are clas-
sified. The results show that most of papers seek to measure
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generic and complex targets like measuring network security
or the security of an entire organization, however, the inci-
dence of validation attempts is higher in works that propose
the quantification of specific targets.

Categories and Subject Descriptors
K.6.5 [[Management of Computing and Information
Systems]: Security and Protection; H.1 [Information Sys-
tems]: Models and Principles; C.4 [Performance of Sys-
tems]: Modeling Techniques

General Terms
Measurement, Reliability, Security, Verification

Keywords
Quantitative security models, Security metrics, Validation

1. INTRODUÇÃO
Os desafios enfrentados pelas organizações com relação ao

tratamento e prevenção às ameaças de segurança são grandes
e exigem muitos cuidados. Alguns exemplos incluem os ata-
ques de negação de serviço direcionados a instituições finan-
ceiras e governamentais realizados pelo grupo Anonymous, a
descoberta de códigos maliciosos capazes de espionar e con-
trolar sistemas industriais como o Stuxnet e o vazamento de
informações sigilosas liderado pelo grupo Wikileaks. Com
esse intuito, diversos meios para analisar e representar a se-
gurança de sistemas computacionais são propostos. O em-
prego da abordagem quantitativa, em particular, é objeto de
discussões dos pesquisadores da área ao longo das últimas
duas décadas [17], [8].

A ideia de quantificação aplicada a segurança da informa-
ção envolve desde o desenvolvimento de métricas de segu-
rança até estudos sobre impactos econômicos, avaliação de
risco e modelos para medir segurança [17]. Esforços conjun-
tos entre academia e organizações de padronizações afirmam
que o tratamento quantitativo de segurança não somente é
posśıvel como também é benéfico e em alguns casos neces-
sário para um bom gerenciamento da segurança de siste-
mas. Isso sugere que a quantificação correta da segurança
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depende de certos requisitos. Um deles envolve a verificação
da validade dos métodos de quantificação. Contudo, con-
forme notado por [17], as métricas e os modelos propostos,
na maioria dos casos, não são confiáveis devido a falta de
validação.

A ausência de dados sobre segurança pode ser visto como
um potencial problema ligado a validação dos métodos para
medir segurança. O compartilhamento e disponibilidade
desse tipo de informação ainda é visto com desconfiança
pelos envolvidos [5]. Muitas organizações acreditam que a
exposição de informações sobre segurança, mesmo anonima-
mente, pode eventualmente prejudicar os negócios [9]. Outro
problema está ligado à própria natureza da segurança da in-
formação. Medir segurança é uma tarefa complexa, diferente
e muitas vezes mais dif́ıcil do que outros tipos de medida.
[13] investigaram nove posśıveis razões para esse fato. Uma
das razões citadas pelos autores é a de que a segurança é
multidimensional, ou seja, é composta por diversos atribu-
tos. Mesmo decompondo a segurança em diversos atributos,
a combinação ou composição das medidas em um único nú-
mero que represente a segurança de todo o sistema não é
uma tarefa trivial. Outra razão citada é a de que o próprio
adversário (atacante) modifica o ambiente. Os adversários
alteram o ambiente utilizando novas estratégias e criando
novas classes de ataques, levando a um aumento da comple-
xidade e da quantidade de variáveis envolvidas no processo
de medir segurança.

A compreensão das razões que cercam essa ausência de
validação pode ser o ponto de partida para o desenvolvi-
mento de métodos quantitativos mais robustos e eficientes
para a comunidade de segurança. Dessa forma, o presente
trabalho propõe a investigação dos fatores ligados à falta
de validação nos métodos empregados para a quantificação
da segurança. A abordagem consiste em avaliar os diversos
modelos propostos na literatura de acordo com conceitos bá-
sicos de quantificação de informação. Com esse intuito, 57
trabalhos cient́ıficos na área de quantificação de segurança
da informação foram estudados e classificados de acordo com
os seguintes critérios [16]: o alvo da medida, ou seja, o sis-
tema de interesse, a metodologia de obtenção da medida e
os dados utilizados.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma:
a Seção 2 descreve os trabalhos relacionados. A Seção 3
relata a metodologia adotada para a criação da pesquisa e do
questionário. A Seção 4 apresenta os principais resultados da
aplicação do questionário em uma determinada população.
Por fim, as conclusões e sugestões de trabalhos futuros são
apresentadas na Seção 5.

2. TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES BÁSI-
CAS

Esta seção descreve os termos e conceitos básicos usados
ao longo do artigo.

2.1 Medidas, Métricas e Modelos
Medidas, métricas e modelos de segurança estão relacio-

nados entre si da seguinte forma [17]. Uma medida é feita
a partir da observação de um evento, usando métodos apro-
priados para transformar o resultado em um dado. Uma
métrica atribui a esse dado algum tipo de escala quantita-
tiva para representar determinado atributo de segurança que
está sob observação. A ideia de um modelo de segurança é

fornecer uma representação formal (uma série de equações,
por exemplo) o mais próxima posśıvel da realidade para a
segurança dos sistemas que estão sendo analisados.

A necessidade de desenvolver modelos de quantificação de
segurança é verificada quando não existe uma relação trivial
entre as medidas e o atributo a ser quantificado. A validação
determina se, de acordo com as suposições assumidas, o mo-
delo retrata com sucesso o sistema investigado. Portanto, a
construção e validação de modelos quantitativos tornam-se
essenciais para a descrição correta da segurança de sistemas
computacionais.

2.2 Validação de modelos
Validação pode ser definida como o ato de verificar se o

modelo, dentro de seu domı́nio de aplicação, se comporta de
maneira satisfatória de acordo com os objetivos do estudo
[1]. Em outras palavras, a validação consiste em verificar se
o modelo constrúıdo é o correto para a situação.

Dois tipos de fontes de informações são comumente usadas
para auxiliar a validação de modelos [1]: especialistas no
assunto e dados. As técnicas de validação que envolvem
especialistas no assunto são diretamente relacionadas ao uso
de entrevistas diretas ou indiretas (questionários). No caso
da disponibilidade de dados, a validação é feita com o aux́ılio
de métodos estat́ısticos.

3. TRABALHOS ANTERIORES
O trabalho desenvolvido por [18] foi uma das primeiras

pesquisas voltada para a análise de métodos de quantifica-
ção de segurança, em particular, sobre métricas de segu-
rança. O principal objetivo dos autores é a criação de uma
série de caracteŕısticas para permitir a classificação de mé-
tricas de segurança. Primeiramente os autores apresentam
uma classificação com base nos seguintes itens: objetivo de
segurança, área de controle, dimensão temporal e público
alvo.

A partir desta classificação, os autores propõem um con-
junto de seis caracteŕısticas para uma determinada métrica.
As três primeiras caracteŕısticas são propriedades básicas de
qualquer métrica (objetividade-subjetividade, direta-indireta,
tempo de execução-estática). Já as três caracteŕısticas res-
tantes determinam se uma métrica foi ou não validada, o
tipo de validação usada (teórica ou emṕırica) e se a métrica
possui alguma ferramenta para automação de seu processo
de coleta.

Os resultados encontrados na análise de 57 métricas em
8 trabalhos diferentes mostram que a maioria das métri-
cas são diretas, formadas por somente um atributo. As
métricas indiretas geralmente fornecem mais informação e
representam a etapa inicial para a construção de indicado-
res de segurança. Outro resultado interessante é a ausência
de validação (teórica e emṕırica) e automação nas métri-
cas analisadas. Nenhuma métrica investigada foi validada
de maneira teórica e somente uma foi validada de maneira
emṕırica. Com relação a automação, somente uma métrica
possui algum tipo de suporte para essa atividade. Esse resul-
tado evidencia que o cenário das métricas de segurança em
2004 envolvia o desenvolvimento de pesquisa em validação
teórica, emṕırica e suporte a automação.

[17] apresentou um levantamento bibliográfico sobre a aná-
lise e representação quantitativa de segurança. O trabalho
é uma extensão do trabalho anterior, desenvolvido por [18],
pois trata de vários tipos de modelos de quantificação de
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segurança, não somente o uso de métricas. A hipótese dis-
cutida pelo autor é se a segurança pode ser representada
corretamente utilizando métodos quantitativos.

Para avaliar essa hipótese, o autor analisou 90 trabalhos
entre os anos de 1981 e 2008 e os classificou com relação
as perspectivas de segurança, alvos de quantificação, supo-
sições básicas e os tipos de validações. Com base na análise
dos trabalhos, o autor propõe a seguinte classificação: pers-
pectiva, alvo, suposições e validação.

São quatro as perspectivas definidas: CIA (confidenciali-
dade, integridade e autenticidade), econômica, baseada em
teorias de confiabilidade e outras. Os cinco posśıveis al-
vos para os métodos de quantificação são, econômico, fra-
meworks sobre como desenvolver e selecionar métodos de
quantificação, componentes e sua estrutura no sistema em
consideração, ameaças e a existência de vulnerabilidades.
As suposições são relacionadas a independência de eventos,
quando assumimos que o sistema em questão é invariante
ao longo do tempo ou entre diferentes ambientes e quando
a decomposição do sistema é feita de maneira simples, utili-
zando somente a descrição de seus componentes. Os quatro
meios de validação são o uso de hipóteses, validação emṕı-
rica, simulações e validação teórica.

O primeiro resultado significativo obtido pelos autores
trata das suposições que foram consideradas nos trabalhos.
A maioria dos métodos emprega suposições não coerentes
com o sistema avaliado e também sem base emṕırica. Utili-
zar tais suposições sem a validação necessária pode compro-
meter a aplicação dos modelos.

Outro resultado, similar ao já encontrado em [18], com-
prova que a minoria dos trabalhos emprega o método emṕı-
rico de validação. Além disso, o foco desses métodos reside
em demonstrar como eles podem ser aplicados ao invés de
validar como a segurança é representada pelos atributos de
interesse. De acordo com os autores, os trabalhos relacio-
nados à modelagem de vulnerabilidades foram os únicos que
apresentaram resultados emṕıricos convincentes. A ausência
de comparação entre os métodos que usam o mesmo tipo de
metodologia ou experimentos com os mesmos dados também
foi destacado pelo autor.

Com base nos resultados, Verendel faz diversas sugestões
para melhorar a compreensão dos métodos quantitativos
aplicados à segurança da informação: comparar os métodos
usando os mesmos conjuntos de dados, melhorar a colabo-
ração entre os diversos tópicos de pesquisa, exigir melhores
requisitos de validação e estabilizar a coleta e disponibili-
dade de diferentes conjuntos de dados.

Outro trabalho que investiga a literatura sobre métodos
de quantificação de segurança é apresentado em [14]. Os
autores analisam o 43 trabalhos da área, com o objetivo de
caracterizar as estratégias de quantificação, o ńıvel de ma-
turidade das métricas e os obstáculos técnicos ou conceitais
que eventualmente prejudicam o progresso da área.

A pesquisa estende a classificação definida em [17], in-
cluindo atributos como escopo de quantificação, procedi-
mento de quantificação, ciclo de vida e suporte a ferramen-
tas. Diferentemente do trabalho de Verendel que é restrito
a trabalhos relacionados a segurança de sistemas em am-
bientes reais, em [14] os autores incluem áreas como o de-
senvolvimento de software seguro nos critérios de busca de
artigo.

A partir da análise dos trabalhos selecionados, os autores
desenvolveram uma classificação para métricas de segurança

com base em cinco atributos: custo, probabilidade, eficiên-
cia, conformidade e cobertura do alvo.

Esta classificação permitiu aos autores algumas conclusões
importantes sobre os trabalhos investigados. Novamente foi
posśıvel mostrar que não há resultados emṕıricos que confir-
mem a correlação entre as métricas de segurança e os alvos
da medida, ou seja, a maioria das métricas propostas não foi
aplicada, testada ou sequer aceita na prática. Assim, traba-
lhos que discutem a significância das métricas em ambientes
reais são importantes pontos de partida em direção a esse
objetivo. Outros resultados encontrados incluem: a ausência
de métricas com suporte às ferramentas de automação de co-
leta de dados e a maioria das métricas não trata de maneira
adequada a oscilação dos objetivos de segurança definidos
pelas organizações e também as variações das ameaças de
segurança, de acordo com vários fatores, como o tempo ou
motivações para o ataque.

É posśıvel notar que os trabalhos apresentam conclusões
similares sobre os métodos de quantificação de segurança.
O grande problema ainda é a ausência de validação dos mé-
todos propostos usando dados emṕıricos. O objetivo deste
trabalho consiste em analisar de maneira cŕıtica os métodos
para quantificar segurança e fornecer subśıdios para compre-
ender porque tais métodos não são validados.

4. METODOLOGIA DA PESQUISA
Conforme dito anteriormente, o objetivo desse estudo é in-

vestigar as razões que envolvem a ausência de validação dos
métodos para quantificar segurança. A abordagem consiste
em avaliar os diversos modelos propostos na literatura de
acordo com conceitos básicos do processo de quantificação
de informação. Esse processo possui certas caracteŕısticas e
está intimamente ligado as regras de extração de informa-
ções relativas a processos ou sistemas [16].

A Figura 1 ilustra parte da metodologia para extração e
quantificação de informação de processos ou sistemas. O
sistema ou processo de interesse se encontra no centro e é
a partir dele que as informações serão geradas. A observa-
ção do processo envolve, sob o ponto de vista do pesquisador,
questionamentos sobre o funcionamento, regras, organização
ou comportamento do sistema em questão. Esta observação
faz parte da primeira fase de extração de informações. A
segunda fase consiste em como obter os dados que serão uti-
lizados para gerar as informações. Nessa fase, é importante
que a metodologia seja estável, bem definida e reprodut́ı-
vel, de modo que, quando repetida em circunstâncias seme-
lhantes, os dados coletados sejam coerentes entre si. Por
fim, a fase de obtenção da informação é baseada na reela-
boração dos dados brutos para a visualização da informação
(por exemplo, reordenando-os de diversos modos, efetuando
algum tipo de cálculo ou aplicando alguma análise estat́ıs-
tica), interpretação e compreensão da informação obtida e,
em alguns casos, o refinamento em uma ou mais das etapas
anteriores.

Desta forma, três critérios devem ser devidamente defi-
nidos: o alvo da medida, que representa o sistema ou pro-
cesso de interesse, a metodologia de obtenção da medida,
representado pelos procedimentos padronizados e os dados
utilizados.

Suponha que o processo de interesse seja os ataques direci-
onados à organização. Uma posśıvel metodologia de obten-
ção dos dados seria o cálculo do número de ataques detecta-
dos pela organização. Os dados utilizados poderiam ser obti-
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Figura 1: Diagrama para extração de informações
relativas a processos ou sistemas de qualquer natu-
reza. Adaptado de [16]

dos através dos registros do sistema de detecção de intrusão
da organização. Note que o exemplo ilustra a clareza e co-
erência dos critérios definidos. Porém, isso não garante que
as informações obtidas são correlacionadas com o processo
ou ainda são suficientes para medi-lo. Validações devem
ser feitas para investigar tais fatos. Dessa forma, a grande
vantagem em analisar os modelos de segurança usando os
três critérios básicos de quantificação de informação é a pos-
sibilidade de detectar se as caracteŕısticas mı́nimas de um
determinado método de quantificação foram respeitadas.

No decorrer deste trabalho, as seguintes questões serão
investigadas: a) relação entre as metodologias empregadas
para quantificar segurança e o sistema em questão, b) rela-
ção entre os dados utilizados e o sistema em questão e c)
relação entre as metodologias empregadas para quantificar
segurança e os dados utilizados.

4.1 Seleção dos trabalhos
O material inicial consistia de 92 documentos publicados

em revistas cient́ıficas, anais de congressos internacionais e
nacionais, livros e relatórios técnicos. Esse material era com-
posto pelas referências bibliográficas utilizadas ao longo dos
primeiros anos de estudo sobre o tema. O principal critério
utilizado para guiar as modificações na base de dados inicial
foi o seguinte: “Analisar os trabalhos que propõem métricas
para avaliar a segurança de uma organização ou que ao me-
nos estimem parte da segurança organizacional utilizando
métodos quantitativos”.

Com base nesse critério foi feita uma inspeção no re-
sumo, palavras-chave e conclusão de cada um dos 92 do-
cumentos iniciais. Além disso, foram realizadas pesquisas
nos principais portais acadêmicos (IEEE Xplore, ACM Di-
gital Library, SpringerLink, Science Direct, Wiley e Goo-
gle Scholar) usando várias combinações de palavras-chave
ligadas ao critério de busca inicial, como “(”Security Me-
trics”OR ”Information Security Metrics”OR ”Cyber Security
Metrics”) AND (”Enterprise Security Metrics”OR ”Enter-
prise Level Security Metrics”OR ”Indicators”OR ”Estima-

tors”OR ”Score”) AND (”System security”OR ”Security eva-
luation”OR ”Security level”)” .

Assim como no levantamento realizado por [17], somente
trabalhos relacionados a segurança operacional 1 foram in-
clúıdos. Além disso, como o critério central envolve a se-
leção de trabalhos que apresentam métricas para avaliar a
segurança de uma organização ou que no mı́nimo descrevam
parte da segurança organizacional empregando uma abor-
dagem quantitativa, exclúımos documentos relacionados a
quantificação do impacto econômico, métricas de segurança
de software e artigos redundantes. Também foram exclúıdos
documentos sobre modelos de descoberta de vulnerabilida-
des, pois, conforme observado por [17], a validação e com-
paração usando diferentes conjuntos de dados é uma prática
comum neste tipo de trabalho.

Finalmente, após os refinamentos citados e cuidadosa ins-
peção manual, 57 documentos, publicados entre 2001 e 2012,
foram selecionados para a investigação. Conforme discutido
em [17], esse tipo de seleção de material, apesar de ser ba-
seada em diversos critérios, depende também do julgamento
do responsável em selecionar os trabalhos, assim como dos li-
mites de esforço dos envolvidos na busca. Logo, acreditamos
que os principais trabalhos da área foram selecionados para
a pesquisa. A tabela com todos os trabalhos investigados
pode ser encontrada no Apêndice.

4.2 Classificação proposta
Os trabalhos foram classificados de acordo com os seguin-

tes critérios: alvo da medida, que representa, o sistema ou
processo de interesse, a metodologia de obtenção da medida
e os dados utilizados. Após a análise dos trabalhos, foi criada
uma taxonomia para cada um dos critérios. É importante
frisar que devido a multidisciplinaridade que envolve a segu-
rança da informação, os trabalhos podem pertencer a mais
de uma categoria dentro da mesma classificação.

A classificação do sistema ou processo de interesse é dada
por:

• Segurança da rede (NET): inclui trabalhos que
avaliam a segurança da rede como um todo. Tipica-
mente mais de um componente é analisado.

• Segurança da organização ou sistema (ORG):
similarmente, inclui trabalhos que avaliam não só a
rede, mas a segurança da organização em geral.

• Risco (RSK): trabalhos que avaliam certos tipos de
risco associados à segurança. Por exemplo, um pro-
cesso de interesse pode ser o risco associado ao valor
esperado das perdas (financeiras ou de outros tipos)
relacionadas aos ataques à organização.

• Eficiência (EFF): quando o processo de interesse
está relacionado a quantificação da eficiência de contro-
les de segurança. Por exemplo, a avaliação da eficiência
de medidas comuns de segurança, como atualizações,
virtualização e remoção de softwares não utilizados.

• Outros (SPE): sistemas ou processos espećıficos, mas
diferente dos anteriores, como o comprometimento de
contas de usuários.

1Segurança de sistemas que funcionam em ambientes reais,
como por exemplo a Internet, a infraestrutura de uma orga-
nização ou qualquer outra interação reaĺıstica com ameaças
não triviais.
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A classificação da metodologia inclui:

• Modelos probabiĺısticos (PRO): modelagem da se-
gurança através de processos estocásticos para estudar
a propagação de ataques, modelar as falhas de um sis-
tema ao longo do tempo, estimar o tempo que um ata-
cante com um determinado ńıvel de habilidade leva
para atacar com sucesso um sistema entre outros.

• Estat́ıstica (STA): análise e interpretação de dados
usando técnicas estat́ısticas, como modelos de regres-
são linear, correlação e séries temporais.

• Métricas simples (MET): utilização de métricas de
segurança que envolvem cálculos simples, como por
exemplo, porcentagem de incidentes de segurança in-
vestigados e número de usuários com privilégios de ad-
ministrador por máquina.

• Grafos (GRA): aplicação de grafos de ataque e va-
riações para modelar como as vulnerabilidades de um
determinado nó da rede podem ser combinadas para a
realização de um ataque.

• Técnicas estruturadas - (STR): decomposição hi-
erárquica ou estruturada de fatores, como o AHP.

• Outros - (OTH): Outros métodos matemáticos, como
por exemplo o uso de cálculo diferencial e integral e ál-
gebra linear.

A classificação dos dados é composta por:

• Exemplos fict́ıcios (EXE): exemplos criados com o
propósito de ilustrar a viabilidade da proposta.

• Sistemas em funcionamento (REA): dados extráı-
dos de ambientes reais, como honeypots, registros de
incidentes de Universidades e etc.

• Vulnerabilidades (VUL): bases de dados de vulne-
rabilidades de segurança, como por exemplo o NVD.

• Opiniões de especialistas / Questionários - (QUE):
dados coletados de questionários ou da opinião de es-
pecialistas na área.

• Teóricos (THE): modelos teóricos que não usam quais-
quer tipos de dados.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para avaliar se a ausência de validação dos métodos para

medir segurança está relacionada aos três critérios básicos
da quantificação de informação, é necessário analisar, em
cada um dos trabalhos, o relacionamento dos critérios entre
si.

A análise da relação entre as metodologias empregadas
para quantificar segurança e o processo medido é o primeiro
passo da investigação. A ideia principal consiste em com-
preender como os diferentes métodos são usados em cada
um dos processos identificados. A relação entre os dados
utilizados e o processo medido também deve ser estudada.
A última análise desenvolvida contempla a relação entre as
metodologias empregadas para quantificar segurança e os
dados utilizados. Esse estudo pode esclarecer se determina-
das metodologias tendem a usar certos tipos de dados.

O levantamento bibliográfico realizado fornece uma pers-
pectiva simples sobre quais metodologias para quantificar
segurança são aplicadas nos diferentes sistemas ou proces-
sos de interesse. A Tabela 1 mostra o relacionamento entre
esses dois critérios.

Tabela 1: Como as diferentes metodologias para
quantificar segurança são aplicadas nos sistemas ou
processos

PRO STA MET GRA STR OTH Total
NET 3 0 5 8 3 3 22
ORG 11 2 7 4 3 6 33
RSK 0 1 3 1 0 0 5
EFF 1 2 4 0 0 0 7
SPE 5 9 15 3 2 3 37

As abordagens relacionadas a risco (RSK) e eficiência (EFF)
foram as menos representativas no estudo. Grande parte da
literatura associada a análise de risco envolve o estudo de
fatores econômicos como o cálculo de métricas como o Re-
turn on Investment (ROI) e Return on Security Investment
(ROSI). Mesmo considerando a exclusão dos trabalhos com
viés econômico do levantamento bibliográfico, ainda existe
espaço para pesquisa quando o alvo é a quantificação de
risco, mas sem considerar a perspectiva econômica. Dos três
trabalhos investigados, um deles propõem um conjunto de
métricas para minimizar os riscos de ataques à organização
[3], o outro trabalho estima o risco baseado em melhorias
no CVSS [2] e o outro propõe um modelo para auxiliar as
tomadas de decisões relacionadas à TIC [4]. O objetivo da
avaliação da eficiência de controles de segurança é fornecer
recursos para um profissional de segurança comparar as di-
versas medidas propostas na literatura e assim decidir quais
serão implementadas. Os resultados encontrados na Tabela
1, mostram que, apesar de importante, essa área ainda é
pouco explorada pelos pesquisadores. Dois trabalhos, em es-
pecial, se destacam por apresentar estudos sobre a eficiência
de medidas comuns de segurança como o uso de ferramentas
de virtualização, senhas de administrador seguras, aplica-
ção de atualização de segurança, entre outros [7] e métricas
para caracterizar a eficiência de poĺıticas de segurança da
informação [6].

Dessa forma, com relação ao alvo da medida ou sistema de
interesse, os trabalhos ficaram polarizados entre as seguintes
áreas: segurança da rede (NET), segurança da organização
(ORG) e alvos espećıficos (SPE).

De acordo com a Tabela 1, quase 60% dos trabalhos liga-
dos a segurança de rede (NET), envolvem o uso de métricas
simples ou grafos. Como o alvo da medida é a segurança da
rede, muitos trabalhos usam grafos de ataque para modelar a
rede e estudar como as vulnerabilidades de um determinado
nó podem ser combinadas para a realização de um ataque.
Com relação a segurança da organização (ORG), mais de
54% dos trabalhos usam modelos probabiĺısticos ou métricas
simples. Quando o objetivo é medir a segurança da organi-
zação como um todo, o uso de somente grafos de ataque não
é suficiente. Dessa forma, outros métodos são utilizados e
em especial o uso de modelos probabiĺısticos para a avaliação
da vulnerabilidade, confiabilidade, ameaças e consequências
se destaca. Por fim, para os alvos espećıficos (SPE), mais de
64% dos trabalhos utilizam métodos estat́ısticos ou métricas
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simples. Nenhum método estat́ıstico foi usado nos trabalhos
em que o alvo é a segurança da rede. Já para a segurança
da organização, somente dois trabalhos usavam tais méto-
dos. Esse número aumentou para nove nos trabalhos em que
o sistema a ser medido é um alvo espećıfico de segurança da
informação. Isso pode ser considerado um bom sinal, já que
a aplicação de métodos estat́ısticos, como regressão linear,
séries temporais e testes de correlação indica um esforço dos
pesquisadores no uso de dados emṕıricos para quantificação
de segurança.

Conforme discutido anteriormente, a definição adequada
do alvo da medida, da metodologia e dos dados utilizados
é um passo importante para a construção de processos de
quantificação. No levantamento realizado, os trabalhos so-
bre segurança da rede, compreendem, de maneira geral, a
quantificação da segurança de uma rede como um todo.
Essa abordagem envolve inúmeros aspectos desde os técnicos
(equipamentos, poĺıticas e controles de segurança), gerenci-
ais (contratação de pessoal e orçamento) e o fator humano.
Consequentemente, a criação de um modelo que visa quan-
tificar a segurança da rede como um todo pode ser complexo
demais e não refletir a segurança como deveria.

Vários trabalhos discutem e fundamentam essa questão:[8],
[13] e [15]. De acordo com essa linha de pensamento, o mais
sensato seria avaliar processos ou sistemas mais simples e
espećıficos e deste ponto em diante tirar conclusões sobre a
segurança da rede. 21 dos 57 trabalhos analisados são rela-
cionados a quantificação de alvos espećıficos de segurança.
A economia é quantificada dessa forma. Existem diversos
indicadores econômicos e cada um deles descreve um deter-
minado aspecto do todo [11]. Uma análise econômica é feita
com o aux́ılio de diversos indicadores. Portanto, espera-
se que a análise sobre a segurança de toda uma rede ou
organização envolva também vários fatores. Os principais
problemas consistiriam então em como identificar, validar e
correlacionar estes fatores.

A Tabela 2, mostra o relacionamento entre os tipos de
dados utilizados e o processo medido. Importantes obser-
vações podem ser feitas a partir da análise dessa tabela.
Os trabalhos relacionados à quantificação da segurança da
rede (NET) usam em sua grande maioria dados oriundos
de exemplos fict́ıcios (EXE) ou são completamente teóricos
(THE). Nenhum trabalho utilizou dados reais (REA) ou de
questionários (QUE). Isso pode indicar problemas na valida-
ção dos modelos propostos. Analogamente, os trabalhos so-
bre quantificação da segurança da organização (ORG) tam-
bém usam na maioria das vezes (72%) dados de exemplos
fict́ıcios ou nenhum tipo de dado. Somente três trabalhos
envolvem o uso de dados reais. Porém, dentre esses traba-
lhos, dois deles [19] e [12] não fornecem uma descrição clara
dos conjuntos de dados usados, comprometendo a reprodu-
ção e comparação dos métodos.

Diferentemente dos trabalhos sobre segurança de rede e
segurança da organização, os resultados presentes na Tabela
2 também apontam que os alvos de medida relacionados a
eficiência, risco e alvos espećıficos possuem uma incidência
maior de estudos com dados reais e questionários. A análise
mostra uma tendência de utilização de dados reais nos tra-
balhos analisados quando os alvos da medida não incluem
sistemas genéricos como segurança da rede ou segurança da
organização. Esses resultados sugerem que a definição do
processo ou sistema de segurança que será medido influen-
cia nos tipos de dados utilizados. Uma definição abrangente

ou imprecisa pode implicar na dificuldade de obtenção de
dados, gerando trabalhos sem nenhum suporte a dados ou
somente com exemplos fict́ıcios. Conforme notado em [17],
apesar da importância do desenvolvimento de trabalhos teó-
ricos na área de quantificação de segurança, o uso de dados
reais é crucial para permitir novos avanços nessa área.

Tabela 2: Relação entre os dados utilizados e o pro-
cesso medido

EXE REA VUL QUE THE Total
NET 10 0 1 0 3 14
ORG 8 3 1 1 5 18
RSK 0 2 1 1 1 5
EFF 1 2 0 2 1 6
SPE 5 9 2 0 6 22

A Tabela 3, apresenta a relação entre os tipos de dados
utilizados e a metodologia de quantificação empregada. É
posśıvel notar quais métodos estão relacionados a determi-
nados tipos de dados, como ao uso de dados reais. De acordo
com o levantamento feito neste trabalho, o uso de métricas
simples (MET) e métodos estat́ısticos (STA) são os alvos
de medida que possuem a maior incidência do uso de dados
reais e questionários. Metodologias que envolvem o uso de
grafos (GRA) e decomposição hierárquica de fatores (STR)
não utilizaram dados reais em suas propostas. Além disso,
modelos probabiĺısticos (PRO) e baseados em grafos costu-
mam adotar somente exemplos fict́ıcios em seus modelos de
quantificação.

Ainda de acordo com a Tabela 3, apesar do baixo nú-
mero, os dados relacionados a vulnerabilidades (VUL) apa-
recem ao menos uma vez em todas metodologias. As diver-
sas bases de vulnerabilidades (National Vulnerability Data-
base (NIST-NVD) e Common Vulnerabilities and Exposures
(CVE)) disponibilizadas para o público, aliado ao uso do
CVSS certamente contribuiu para esse resultado. Assim, o
baixo número de trabalhos encontrados em nosso estudo e a
alta disponibilidade de informações relacionadas a vulnera-
bilidade de segurança mostram que as pesquisas nessa área
ainda podem ser expandidas. Trabalhos puramente teóri-
cos (THE), sem nenhum uso de dados, também aparecem
ao menos uma vez em todas as metodologias. Em especial,
métodos probabiĺısticos, métricas simples e grafos não usam
quaisquer tipos de dados na maioria das vezes.

Tabela 3: Relação entre os dados utilizados e a me-
todologia

EXE REA VUL QUE THE Total
PRO 11 2 1 0 6 20
STA 0 10 2 1 1 14
MET 9 12 4 2 8 35
GRA 9 0 1 0 6 16
STR 6 0 1 0 1 8
OTH 7 1 2 0 2 12

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O principal objetivo do levantamento e análise cŕıtica des-
ses trabalhos é estudar as razões que envolvem a ausência de
validação dos métodos para quantificar segurança. A com-
preensão dessas razões pode indicar os próximos caminhos
de pesquisa na área de quantificação de segurança. Os resul-
tados encontrados ao longo da análise mostram que grande
parte dos modelos investigados para quantificar segurança
buscam medir alvos genéricos e complexos, como medir a
segurança da rede ou a segurança da organização. Na mai-
oria das vezes, os modelos que buscam medir a segurança
da rede ou a segurança da organização estão vinculados a
metodologias que não utilizam dados reais (modelos proba-
biĺısticos, grafos e técnicas estruturadas) em sua construção.

Dentre os modelos estudados, a aplicação de métodos es-
tat́ısticos e uso de dados reais aparece com maior frequência
nos trabalhos que propõem a quantificação de alvos espećı-
ficos. Porém, a pesquisa nessa área ainda está no começo,
visto que muitos trabalhos ainda utilizam exemplos fict́ıcios
ou propõem novos modelos sem verificar se ele se comporta
de maneira satisfatória usando critérios claros de validação.
Além disso, poucos trabalhos investigados usam dados das
bases públicas de vulnerabilidades de segurança. A maio-
ria dos trabalhos que usam esses dados são voltados para
predição de vulnerabilidades em software ou comportamen-
tos relacionados a divulgação de vulnerabilidades. Outra
área pouco explorada foi a avaliação da eficiência de contro-
les de segurança. Trabalhos como [7] e [6] que propõem a
investigação da eficiência de medidas comuns de segurança
poderiam ser estendidos e validados por outros pesquisado-
res. Ainda com relação ao uso de dados, maioria dos dados
reais encontrados ao longo da pesquisa são provenientes de
universidades e honeypots. Poucos trabalhos usaram con-
juntos de dados de maneira compartilhada ou realizaram
comparações. O estudo conduzido por [20], no qual dados
de contas de usuários corrompidas em duas universidades
norte-americanas são investigados, é uma exceção.

Outro resultado destacado é que em diversos casos, a esco-
lha de um certo alvo de medida seguida de uma determinada
metodologia, pode resultar em modelo com sérias restrições
para obtenção de dados e consequentemente com problemas
de validações. Por exemplo, o modelo definido em [10], su-
gere medir a segurança da organização usando um modelo
probabiĺıstico composto por diversos atributos do sistema e
do ambiente em que a organização está inserida. Contudo, a
quantidade e complexidade de atributos dificulta a aplicação
do modelo em ambientes reais.

Por fim, as inúmeras tentativas de quantificar a segurança
de toda uma rede ou organização possuem virtudes que po-
dem ser aproveitadas, contudo, tais abordagens ainda não
foram extensivamente validadas pela comunidade cient́ıfica.
A pesquisa apresentada mostrou evidências de que a quan-
tificação de segurança é melhor aproveitada quando são tra-
tados problemas menores e espećıficos. São esses os modelos
que devem ser validados e comparados entre si usando dife-
rentes tipos de dados.
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APÊNDICE
A. TRABALHOS ANALISADOS

Título Processo de interesse Metodologia Dados

Learning from early attempts to measure information security performance SPE STA REA

Useful Cybersecurity Metrics SPE MET, STA THE

Ideal based cyber security technical metrics for control systems RSK MET REA

Managing information systems security: critical success factors and 

indicators to measure effectiveness ORG MET THE

Cyber security quantification model ORG PRO REA

Measuring Cyber Security in Intelligent Urban Infrastructure Systems SPE MET THE

Model‐Based Support for Information Technology Security Decision Making ORG, RSK, EFF STA, MET REA, QUE

An Empirical Study on the Effectiveness of Common Security Measures EFF MET, STA REA

Measuring Effectiveness of Information Security Management EFF MET THE

Performance metrics for information security risk management EFF PRO EXE

Metrics for characterizing the form of security policies EFF MET QUE

Turing Assessor: A New Tool for Cyber Security

Quantification NET PRO EXE

Impact of vulnerability disclosure and patch availability‐an empirical analysis SPE MET, STA REA

Does information security attack frequency increase with vulnerability disclosure?

 An empirical analysis SPE MET, STA REA, VUL

Towards Quantifying the Impacts of Cyber Attacks

in the Competitive Electricity Market Environment SPE PRO THE

Security metrics models and application with SVM in information security management ORG PRO THE

Efficient Security Measurements and Metrics for Risk Assessment ORG STR, MET EXE

A Comparison between Internal and External Malicious Traffic SPE MET, STA REA

Measuring and ranking attacks based on vulnerability analysis SPE STR, MET, GRA VUL

Prioritizing vulnerability remediation by determining attacker‐targeted vulnerabilities SPE STA, MET REA

A Novel Quantitative Approach For Measuring Network Security NET PRO, OTH VUL, EXE

An attack graph‐based probabilistic security metric NET GRA THE

Evaluation Model for Computer Network Information Security Based

 on Analytic Hierarchy Process NET STR, MET EXE

Evaluating Network Security With Two‐Layer Attack Graphs NET GRA, OTH EXE

Security Level Quantification and Benchmarking in Complex Networks NET STR, MET, GRA EXE

Automatic security analysis using security metrics NET MET, STR EXE

Attack graph based evaluation of network security NET GRA, MET EXE

Information systems security criticality and assurance evaluation ORG PRO, MET EXE

Measuring Network Security Using Bayesian Network‐Based Attack Graphs NET GRA THE

Measuring the overall security of network configurations using attack graphs NET GRA EXE

A framework for security quantification of networked machines NET PRO, OTH EXE

Finding corrupted computers using imperfect intrusion prevention system event data SPE MET, STA REA

A Comprehensive Objective Network Security Metric Framework for 

Proactive Security Configuration SPE GRA, PRO, MET THE

An Experimental Evaluation to Determine if Port Scans are Precursors to an Attack SPE STA, MET REA

Relationships Between Information Security Metrics: An

Empirical Study SPE MET, STA REA

Synopsis of Evaluating Security Controls Based on Key Performance Indicators

 and Stakeholder Mission Value ORG PRO THE

On Computing Enterprise IT Risk Metrics RSK GRA, MET THE, VUL

Measuring IT security ‐ a method based on common criteria's security functional requirements SPE PRO, MET EXE

An algorithm design to evaluate the security level of an information system ORG STR, GRA, MET EXE

On‐Line and Off‐Line Security Measurement Framework for Mobile Ad Hoc Networks NET GRA, MET THE

A Framework for Security Metrics Based on Operational System Attributes ORG PRO, OTH THE

A comprehensive and comparative metric for information security ORG PRO, MET REA

Metrics for mitigating cybersecurity threats to networks ORG STA, MET, OTH VUL

A Flexible Approach to Measuring Network Security Using Attack Graphs SPE GRA EXE

An Empirical Model for Quantifying Security Based on Services SPE MET, OTH REA

Quantitative Assessment of Enterprise Security System ORG GRA, PRO, OTH EXE

Towards Quantification of Information System Security ORG STR, PRO EXE

Appraisal and reporting of security assurance at operational systems level ORG PRO, OTH EXE

A weakest‐adversary security metric for network configuration security analysis NET GRA EXE

iMeasure Security (iMS): A Novel Framework for Security Quantification ORG GRA, PRO THE

Quantifying Security Threats for E‐learning Systems SPE PRO EXE

Dependability and Security Metrics in Controlling Infrastructure SPE MET EXE

Quantifying security threats and their potential impacts: a case study ORG PRO, OTH EXE

Security Assurance Aggregation for IT Infrastructures ORG OTH, GRA EXE

Estimating a System's Mean Time‐to‐Compromise SPE PRO, OTH EXE

Untrustworthiness: A Trust‐Based Security Metric SPE OTH THE

A framework for measuring the vulnerability of hosts SPE STR, MET THE

XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.
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RESUMO 
A engenharia de requisitos se preocupa com a identificação dos 
serviços (requisitos funcionais) e das restrições (requisitos não-
funcionais) que um sistema deve atender para satisfazer as 
necessidades dos seus usuários. Os requisitos, por sua vez, sofrem 
influência cada vez maior do contexto em que os sistemas serão 
utilizados. Na busca por sistemas que sejam adaptáveis às 
necessidades dos usuários e às mudanças no contexto operacional, 
surgem os sistemas sensíveis ao contexto. Existe a necessidade de 
um processo para elicitar contextos de forma sistemática para 
sistemas dessa natureza. Diante desse cenário, propõe-se um 
processo para elicitação de requisitos e informações contextuais 
para ser usado durante a fase de engenharia de requisitos. O 
processos se baseia na técnica Group Storytelling e também inclui 
mapas mentais, as dimensões 5W1H (who, what, when, where, 
why e how) e a dimensão condicional que são usados para 
estruturar e organizar as informações levantadas; heurísticas 
foram definidas para guiar a identificação dos contextos a partir 
da informação capturada no mapa mental estruturado com o 
5W1H + condicional. Além disso, as informações contextuais são 
analisadas e modeladas utilizando um framework específico para 
contextos. Para ilustrar o uso do processo, utilizou-se um sistema 
de Casa Inteligente. O processo também foi aplicado no contexto 
de em uma empresa de tecnologia da informação para avaliação e 
posterior refinamento. Em seguida, a eficácia e facilidade de uso 
do processo foram avaliadas em um estudo empírico realizado em 
ambiente acadêmico. Os resultados obtidos indicam que o 
processo é útil e fácil de utilizar, trazendo benefícios para o 
desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto. 

Palavras-chave 
Engenharia de requisitos, processo de elicitação de contextos, 
sistemas sensíveis ao contexto. 

ABSTRACT 
Requirements engineering is concerned with the identification of 
services (functional requirements) and restrictions (non-functional 
requirements) that a system must meet to satisfy the needs of its 

users. Requirements, in turn, are increasingly influenced by the 
context in which the systems are used. In the search for systems 
that are adaptable to the needs of users and to changes in the 
operating environment, context-sensitive systems arise. There is a 
need for a process to systematically elicit contexts to such 
systems. Given this scenario, we propose a process to elicit 
requirements and contextual information to be used during the 
requirements elicitation phase. The process is based on the 
Storytelling Group technique and  also includes mind maps, the 
5W1H dimensions (who, what, when, where, why and how) and 
the conditional dimension that are used to structure and organize 
the information collected; heuristics were defined to guide the 
identification of contexts from the information captured in the 
mind map structured with 5W1H + conditional. Moreover, the 
contextual information is analyzed and modeled using a specific 
framework for contexts. To illustrate the use of the process, a 
Smart Home system was used. The process was also applied in the 
context of an information technology company for evaluation and 
posterior refinemnt. Then, the effectiveness and easiness of use of 
the process were evaluated in an empirical study in an academic 
environment. The results obtained indicate that the process is 
useful and easy to use, bringing benefits to the development of 
context sensitive systems. 

Categories and Subject Descriptors 
D.2.1 [Software Engineering]: Requirements/Specifications – 
languages, methodologies.  

General Terms 
Measurement, Documentation, Design, Experimentation, Human 
Factors, Standardization, Languages, Theory. 

Keywords 
Requirements engineering, context elicitation process, context 
sensitive systems. 

1. INTRODUÇÃO 
O estudo sobre o contexto e sua influência na tomada de decisões 
tem sido foco de uma série de estudos de pesquisa [5]. O contexto 
influencia o indivíduo no momento de selecionar uma alternativa 
durante o levantamento de requisitos.  

Além de influenciar o processo de elicitação de requisitos, a 
mudança de contexto pode determinar a mudança de 
comportamento dos sistemas de software, visando satisfazer os 
requisitos dos stakeholders. Tais sistemas são chamados de 
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sistemas sensíveis ao contexto, pois se adaptam de acordo com as 
circunstâncias e o contexto do ambiente em que operam. Essa 
adaptação pode ser, por exemplo, através da mudança na 
sequência de ações, na forma de interação, na aparência e no tipo 
de informação a ser apresentada aos usuários. Portanto, é preciso 
identificar os contextos sob os quais esses sistemas irão operar, de 
modo a fazer com que o seu comportamento mude de acordo com 
as mudanças nos contextos, com o propósito de atender as 
necessidades dos stakeholders da melhor forma. Embora o 
interesse no desenvolvimento desse tipo de sistema tenha crescido 
[23], a identificação sistemática de contextos ainda é um problema 
em aberto.  

Diante do exposto, este artigo apresenta um processo capaz de 
apoiar a elicitação de contextos, no desenvolvimento de sistemas 
sensíveis ao contexto, utilizando uma técnica de narrativa de 
grupo (Group Storytelling), as dimensões 5W1H – who, what, 
when, where, why e how [18, 23] – e condicional. Who indica 
informações contextuais relacionadas com a identificação das 
entidades. Where se relaciona com aspectos da localização, what 
identifica as atividades em que as entidades estão envolvidas, 
when indica informações referentes à perspectiva temporal, why 
está relacionado com a motivação por trás das ações do usuário e 
how define a forma como os elementos contextuais são obtidos. A 
dimensão condicional trata das informações relativas às condições 
necessárias para que uma tarefa seja realizada (condicional). Esta 
é uma das facetas utilizadas no framework BVCCoN (Business 
Process Configuration with NFR and Context-Awareness) para a 
modelagem de processos de negócio que variam de acordo com o 
contexto [20]. Para apoiar a elicitação dos requisitos optou-se pela 
técnica de narrativa Group Storytelling, usada em vários 
trabalhos, como por exemplo [13, 14]. Essa técnica traz como 
vantagem a possibilidade dos stakeholders produzirem, de forma 
colaborativa, uma história relacionada a um domínio de aplicação, 
proporcionando um maior conhecimento acerca do referido 
domínio. A partir da narrativa construída com o Group 
Storytelling, faz-se uma análise do seu conteúdo, no sentido de 
obter os requisitos e as informações contextuais relevantes para a 
aplicação. Essa etapa de análise é apoiada pelas dimensões 5W1H 
e as informações são estruturadas e organizadas em mapas 
mentais. Para analisar os contextos, utilizou-se o framework 
definido em [1]. Finalmente, as informações contextuais e os 
requisitos capturados foram modelados com o framework 
BVCCoN [20]. 

As seções seguintes deste artigo estão organizadas da seguinte 
maneira: a seção 2 apresenta a fundamentação teórica, a seção 3 
demonstra o processo de descoberta de contextos proposto neste 
trabalho, a seção 4 apresenta a validação da proposta, na seção 5 
estão os trabalhos relacionados, ficando as conclusões na seção 6. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1 Contexto e Sistemas Sensíveis ao Contexto 
A definição para Sistemas Sensíveis ao Contexto (Context 
Sensitive Systems – CSS) apresentada por Dey e Abowd [9] tem 
sido referenciada por diversos pesquisadores, dos quais podemos 
citar Vieira et al. [23]. Segundo Dey e Abowd [9], um sistema 
sensível ao contexto é aquele que utiliza contexto para fornecer 
informações ou serviços relevantes para o usuário, sendo que a 
relevância depende da tarefa do usuário.  

Segundo Wan [24], o conceito de contexto tem sido estudado por 
filósofos, linguistas, psicólogos e, recentemente, por cientistas da 
computação . De acordo com esse autor, em muitas áreas de 
pesquisa em ciência da computação, nomeadamente em serviços 

baseados na web, interação humano-computador (IHC), 
aplicações de computação ubíqua e sistemas sensíveis ao 
contexto, há uma necessidade de fornecer uma definição 
operacional formal do contexto. No caso dos sistemas sensíveis ao 
contexto, em particular, Vieira et al. [23] afirmam que "ainda não 
há um consenso entre os pesquisadores" quanto à definição do 
que vem a ser o contexto e o que ele abrange. Essa falta de 
consenso ainda persiste atualmente. 

Bazire e Brézilon [4] reuniram cerca de 150 definições 
relacionadas a diversos domínios e concluíram principalmente que 
(i) o contexto representa um conjunto de restrições que exerce 
influência sobre o comportamento de um sistema, "embutido em 
uma dada tarefa", e que (ii) a definição de contexto está vinculada 
à área de conhecimento a qual ele pertence.  

Uma definição clássica de contexto, bastante referenciada, foi 
apresentada por Dey e Abowd [9]: "Contexto é qualquer 
informação que caracteriza a situação de uma entidade, sendo que 
uma entidade pode ser uma pessoa, um lugar ou um objeto 
considerado relevante para a interação entre um usuário e uma 
aplicação, incluindo o próprio usuário e a aplicação. O contexto é 
tipicamente a localização, a identidade e o estado das pessoas, 
grupos ou objetos físicos e computacionais". 

Na visão de Vieira et al. [23] sobre a definição de contexto, é feita 
uma distinção entre dois conceitos: (i) o elemento contextual que 
representa qualquer "dado, informação ou conhecimento" que 
possibilite caracterizar uma entidade em um domínio; e (ii) o 
contexto da interação entre um agente (humano ou de software) e 
uma aplicação, na realização de uma tarefa, que corresponde ao 
"conjunto de elementos contextuais instanciados que são 
necessários para apoiar a tarefa atual". O elemento contextual é 
um tipo de informação estável que pode ser definida em tempo de 
projeto. Já o contexto é dinâmico e dependente da tarefa atual do 
agente, devendo ser definido em tempo de execução, no momento 
da interação [23]. 

XU et al. [26] define contexto como todo conhecimento, mesmo 
que implícito, acerca de uma entidade em um domínio, que 
possibilite particularizar uma situação. Situação esta que poderá 
influenciar ou ativar um comportamento, seja de um agente ou de 
uma aplicação, durante a interação entre o agente e a aplicação na 
execução de uma tarefa. Entendemos situação como uma condição 
especial, interessante para uma aplicação, que merece resposta 
desta aplicação em tempo de execução.  

Levando-se em conta a ausência de uma definição de contexto que 
seja completa e padronizada na comunidade científica, neste 
trabalho, realizamos um “merge” entre as definições de Dey e 
Abowd [9], Vieira et al. [23] e XU et al. [26]. Assim, 
consideramos que contexto é um conjunto de elementos 
contextuais instanciados que são necessários para apoiar a 
realização de uma tarefa do sistema, quando há a interação entre 
um ator (humano ou software) e o sistema em questão. Já 
elemento contextual é qualquer informação que caracteriza a 
situação de uma entidade, sendo que uma entidade pode ser uma 
pessoa, um lugar ou um objeto considerado relevante para a 
interação entre um ator e um sistema, incluindo o próprio ator e o 
sistema. Quando o contexto for aplicável, o sistema se adaptará 
em tempo de execução, a fim de prestar melhores serviços. 

2.2 Contexto e Engenharia de Requisitos  
Identificar os serviços que o cliente espera de um sistema e as 
restrições sob as quais este sistema será utilizado e construído é 
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uma das tarefas mais difíceis na engenharia de software. Estes 
serviços e restrições são os requisitos do sistema [17].  

Para sistemas sensíveis ao contexto, a identificação dos requisitos 
para adaptação requer um bom conhecimento do contexto em que 
o sistema será executado [21]. Observa-se a necessidade de se 
diferenciar o que é contexto na disciplina de Engenharia de 
Requisitos. Nessa disciplina, as relações entre o meio ambiente e 
os usuários e entre os próprios usuários podem ser consideradas 
como contexto [10].  

Knaus [12] distigue tipos de contextos na Engenharia de 
Requisitos: (i) o contexto de uso - ajuda a entender melhor os 
requisitos; (ii) o contexto de usuários - é usado para uma 
elicitação de requisitos mais eficaz, e; (iii) os contextos 
capturados durante a elicitação de requisitos - são úteis para a 
adaptação de sistemas sensíveis ao contexto. Neste trabalho, o 
foco é direcionado ao contexto do tipo (iii), que por sua vez é 
influenciado pelos contextos do tipo (i) e (ii) e, portanto, precisa 
ser descoberto durante a elicitação de requisitos.  

2.3 Criatividade em Engenharia de Requisitos 
De acordo com Lemos et al. [14], a criatividade é uma campo de 
pesquisa multidisciplinar que tem sido investigado a partir da 
perspectiva de design, artes, psicologia, literatura, entre outras 
áreas. Para estes autores, o pensamento criativo deve ser 
recomendado como uma atividade importante no processo de 
desenvolvimento de software.  

Nguyen e Shanks [15] destacam duas principais motivações para 
o surgimento da criatividade como uma nova área de pesquisa 
dentro da engenharia de requisitos. A primeira delas decorre do 
avanço das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
- Internet, computação móvel e ubíqua, por exemplo - que 
influenciam radicalmente na forma como as pessoas vivem e 
trabalham. Pessoas e organizações buscam cada vez mais formas 
inovadoras para maximizar os benefícios decorrentes destas 
tecnologias. Neste aspecto, o pensamento criativo é fundamental 
na descoberta de requisitos para futuros sistemas de informação. 
A segunda motivação é que pesquisas recentes têm destacado a 
natureza altamente criativa e intuitiva do processo de engenharia 
de requisitos. Outros estudos têm utilizado técnicas de 
criatividade para potencializar o pensamento criativo durante o 
processo de engenharia de requisitos.  

Neste trabalho, duas técnicas consideradas criativas foram 
integradas ao processo: Group storytelling e Mapas Mentais.  

2.3.1 Group Storytelling 
A técnica narrativa Group storytelling consiste na coleta de 
informações através de histórias contadas por participantes de um 
processo que será apoiado por um sistema de software. Ao contar 
uma história, as pessoas descrevem seus processos de trabalho, 
suas dificuldades, e oferecem sugestões de como esses processos 
poderiam ser melhorados. A história é contada utilizando 
linguagem natural e em grupo, o que possibilita a compreensão de 
um domínio a partir de perspectivas diversas [18]. O autor destaca 
que a história é um caminho natural para transmitir e compartilhar 
conhecimento, que traz como vantagem a capacidade de 
reproduzir situações associadas com seus contextos, 
conhecimento difícil de ser capturado somente a partir de técnicas 
tradicionais de elicitação de requisitos. 

O processo do Group storytelling se divide em três fases: (i) 
construção, onde a história é efetivamente criada; (ii) redação, 
quando os eventos da narrativa são transformados em texto; e (iii) 

conclusão, armazenamento da história para ser usada 
posteriormente. 

Dois elementos importantes devem ser considerados na narrativa: 
votações e versões. A votação é uma solução democrática para 
decidir o rumo da história, caso ocorram divergências de opiniões 
muito fortes. Versões são criadas quando não se obtém um 
consenso em um ponto divergente da história, optando-se por uma 
bifurcação no fluxo de eventos, sendo uma história original e 
outra a bifurcação a partir do evento que motivou a divergência. 

2.3.2 Mapas Mentais 
Mapa mental é um diagrama que utiliza palavras-chave para 
representar e modelar um conceito ou um domínio específico [6]. 
Dentre os benefícios proporcionados pelo uso de mapas mentais, 
destacam-se: organização de ideias e conceitos, destaque para 
palavras-chave relevantes, agrupamento de ideias, criatividade, 
inovação e simplicidade [25].  

O mapa mental da Figura 1, por exemplo, ajuda a entender a 
técnica Group storytelling, organizando as etapas necessárias para 
a aplicação da narrativa. 

 

Figura 1: Processo do Group Storytelling 

Neste trabalho, o mapa mental foi utilizado na descoberta de 
contextos, organizando e estruturando as informações contextuais 
elicitadas com a aplicação do 5W1H + condicional na história 
obtida com a técnica Group storytelling. O objetivo foi obter as 
necessidades e expectativas dos stakeholders, bem como facilitar 
o entendimento do sistema a ser desenvolvido. De fato, o uso de 
mapas mentais tem sido investigado como forma para contribuir 
na melhoria do processo de engenharia de requisitos 
especialmente na fase de elicitação de requisitos [7]. 

 Os mapas mentais apresentados neste documento foram 
construídos com a ferramenta Freemind1. 

3. PROCESSO DE DESCOBERTA DE 
CONTEXTOS 
A abordagem aqui apresentada busca a descoberta de contextos de 
forma sistemática, com o intuito de apoiar engenheiros de 
software no desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto. O 
processo é aplicado na fase de elicitação e especificação de 
requisitos e possui três etapas: (i) Elicitar Contextos, (ii) Analisar 
Contextos e (iii) Modelar Contextos. 

O exemplo escolhido para ilustrar a utilização do processo foi a 
Casa Inteligente. Este domínio tem sido utilizado em alguns 
artigos publicados acerca do tema, como por exemplo, o trabalho 
apresentado em [16]. A seguir, cada etapa do processo é 
demonstrada em detalhe. 

                                                                 
1 freemind.sourceforge.net 
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3.1 Elicitar Contextos 
A Figura 2 ilustra essa etapa do processo que é apoiada pela 
técnica Group Storytelling. Para um cenário de exemplo foi criado 
um grupo em uma rede social para que os participantes 
elaborassem uma história colaborativamente. Isso evitou a 
necessidade de reunir todas as pessoas em um mesmo lugar, o que 
normalmente é difícil na aplicação de técnicas de grupo.  

Por se tratar de uma aplicação de caráter genérico, pois uma Casa 
Inteligente pode atender a usuários diversos, optou-se por 
convidar participantes com perfis heterogêneos para compor o 
grupo. Eles foram convidados a ajudar na construção da história, 
colocando comentários, eventos, fatos ou situações envolvendo 
uma casa inteligente, isto é, uma casa dotada de tecnologia 
suficiente para atender suas necessidades. Três graduandos em 
Ciência da Computação foram convidados para atuar como 
redatores, sendo um deles também moderador.  

A partir da história contada pelos participantes, partiu-se para a 
análise do seu conteúdo. O NVivo2, uma ferramenta bastante 
utilizada para análise de dados [2], foi utilizada nesta fase. As 
informações contextuais e os objetivos dos stakeholders, 
presentes na história, foram capturadas com base nas dimensões 
5W1H e categorizadas de acordo com a sua respectiva dimensão: 
porque (why), o que (what), quem (who), onde (where), quando 
(when) e como (how). O próximo passo foi utilizar mapas mentais 
para organizar as informações identificadas.  

 

Figura 2: Elicitação de Contexto 

Através da dimensão “why” foram obtidas as motivações ou 
intenções por trás das ideias sugeridas pelos colaboradores na 
história contada. Além da busca por conforto e tranquilidade, foi 
possível identificar preocupações referentes à segurança, saúde e 
recursos ambientais. A preocupação com os recursos naturais é 
reforçada com frases encontradas na história como: “(...) toda 
energia é proveniente de fontes renováveis: solar e eólica (...)”, 
“(...) captura águas de chuva e reaproveita águas servidas da pia e 
do chuveiro (...)”, “(...) sistema que irriga cada planta de acordo 
com a necessidade, levando em consideração a temperatura e a 
umidade do solo (...)”. O mapa mental da Figura 3 ilustra a 
organização das informações coletadas para essa dimensão. 

Em seguida foram extraídas as informações contextuais associadas 
à dimensão “what” que identificam as atividades ou tarefas 
presentes na história. De acordo com a narrativa, uma casa 
inteligente deve apoiar seu inquilino em diversas atividades para 
lhe oferecer conforto e segurança de forma sustentável. Isto inclui 
tarefas que vão desde a visualização de imagens da casa a partir de 

                                                                 
2 http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx 

qualquer lugar, reconhecer o veículo do inquilino na sua chegada 
até auxiliá-lo no preparo de uma refeição ou na escolha de uma 
roupa para sair. O mapa mental da Figura 4 oferece uma visão 
parcial das atividades identificadas (a limitação de espaço impede 
a apresentação de todas as atividades identificadas). 

 

Figura 3: Motivação dos stakeholders 

Para cada atividade identificada no passo anterior, foram colhidas, 
dentro da narrativa, informações acerca das demais dimensões 
(Who, Where, When e How), além das informações relativas às 
condições necessárias para que a tarefa seja realizada 
(condicional).  

 

Figura 4: Atividades identificadas 

A Figura 5 apresenta um mapa mental que ilustra as informações 
contextuais para a atividade Reservar Água. 

Após a análise da história contada com a participação dos 
stakeholders, que resultou na captura e organização das 
informações contextuais através dos mapas mentais, tornou-se 
possível relacionar contextos considerados relevantes, sob o ponto 
de vista do analista, para a modelagem de uma casa inteligente. A 
documentação produzida nessa fase do processo servirá para o 
rastreamento das informações obtidas, pois será possível realizar o 
caminho inverso a partir das informações elicitadas e chegar ao 
ponto da história no qual elas foram motivadas ou justificadas.  

Com a aplicação do processo no sistema da Casa inteligente, 40 
contextos foram identificados. O quadro da Figura 6 apresenta os 
contextos obtidos com a aplicação do processo e respectiva 
identificação (letra C seguida de um número de ordem). 
Assumindo que a decisão sobre os contextos que são relevantes 
para os objetivos de um ator é de natureza subjetiva [1], presume-
se que a experiência do analista pode influenciar nesta quantidade.  
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326



 

Figura 5: Atividade Reservar Água 

Essas informações foram utilizadas como ponto de partida para a 
próxima etapa do processo, Análisar de Contextos, que será 
detalhada na próxima seção. 

 

Figura 6: Relação dos contextos elicitados 

3.2 Analisar Contextos 
Utiliza-se nessa etapa a abordagem proposta por [1], que 
especifica contextos como uma fórmula de predicados que podem 
ser considerado como fatos e declarações, com base na sua 
verificação por parte do ator. Esta forma de representação traz três 
conceitos importantes: suporte, declaração monitorável e 
contexto monitorável. Uma declaração tem o suporte de uma 
fórmula de predicados se esta fórmula apresentar provas 
suficientes para a verdade da declaração. Uma declaração é 
monitorável se existir uma fórmula de fatos que lhe dê suporte. 
Um contexto é monitorável se for possível especificá-lo por uma 
fórmula de fatos e declarações monitoráveis [1].  

O primeiro passo da etapa é identificar os predicados, em seguida 
classificá-los como fatos ou declarações. As declarações são 

analisadas para identificar os fatos que lhe dão suporte. O modelo 
BPMN que descreve esse sub-processo é ilustrado na Figura 7. 

Para ilustrar a análise contextual, levamos em consideração o 
contexto C15 - Uma pessoa entra na casa de forma suspeita. Este 
contexto pode ser verificável pelos fatos (Facts): não houve 
permissão para abrir a porta (f1), existe movimento no interior da 
casa (f5) e a presença de alguém foi detectada (f6). Além dos fatos 
a declaração (Statement) de que alguém invadiu a casa (d1) 
também contribui para monitorar o contexto. Esta declaração por 
sua vez é suportada (Support) pela verificação de pelo menos um 
dos fatos: uma porta foi arrombada (f2), uma janela foi arrombada 
(f3) ou alguém entrou na casa de uma forma não usual (f4). A 
análise do contexto C15 é representada na Figura 8. A ilustração 
demonstra que o contexto será aplicável se a expressão f1 � (f2 � 
f3 � f4) � f5 � f6 for satisfeita. 

 

Figura 7: Sub-processo da análise de contextos 

3.3 Modelar Contextos 
A última etapa do processo consiste na modelagem do sistema 
com contextos. Com base na história dos stakeholders, define-se o 
modelo, em seguida identificam-se os pontos de variação a partir 
dos contextos que foram especificados e, finalmente, cria-se a 
modelagem com os contextos.  O modelo BPMN que descreve 
esse sub-processo não foi apresentado por questão de espaço.  

Para demonstrar a abordagem, foi utilizado o BVCCoN [20] que 
modela processos de negócio que variam com o contexto. 

 

Figura 8: Análise do contexto C15 

Inícialmente foi criado um processo de negócio com o fluxo 
padrão que serviu como modelo de referência para a realização da 
etapa de modelagem de contexto. Optou-se por criar um processo 
para o controle de acesso à Casa Inteligente, que está relacionado à 
preocupação com a segurança, envolvendo atividade de detecção 
da presença de visitantes ou de intrusos na casa. 

O processo inicia-se com o monitoramento da entrada da casa. 
Quando alguém se aproxima da entrada, a presença é detectada e 
em seguida, o sistema identifica a entrada da casa por onde alguém 
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chegou  e abre a porta automaticamente, finalizando o processo. A 
Figura 9 ilustra o processo. 

 

Figura 9: Fluxo padrão do controle de acesso à casa 

Para detectar a aproximação de pessoas na casa, o sistema pode 
utilizar duas variantes (V): sensor de presença (V1) ou sensor de 
movimento (V2). Assim foi detectado o Ponto de Variação PV1, 
associado à atividade “Detectar aproximação”. 

Através das atividades “Identificar entrada” e “Abrir porta” foi 
possível identificar o Ponto de Variação PV2. Neste ponto é 
possível verificar que o fluxo do processo pode seguir por dois 
caminhos de forma exclusiva. Estes caminhos são associados aos 
contextos C08 (o inquilino não está em casa e alguém veio visitá-
lo) e C15 (uma pessoa entra na casa de forma suspeita). 

É possível verificar que a variante V3 será ativada se o contexto 
C15 for aplicável. Ou seja, se a expressão f1 � (f2 � f3 � f4) � 
f5 � f6 for satisfeita (vide análise na Figura 7). Neste caso, as 
atividades “Soar alarme” e “Notificar serviço de segurança” serão 
realizadas e o processo se encerra. Caso o contexto C08 seja 
aplicável, o fluxo do processo será outro. Isto é, a variante V4 
será ativada e as atividades “Notificar visitante”, “Gravar recado” 
e “Enviar recado” serão realizadas e o processo finalizado. Note 
que as variantes V3 e V4 são excludentes, se uma for ativada a 
outra não poderá ser acionada. Por isso o uso do operador lógico 
xor (or exclusive). A modelagem completa do processo, incluindo 
os pontos de variação, pode ser verificada na Figura 10. 

 

Figura 10: Modelagem do processo de controle de acesso 

4. AVALIAÇÃO DO PROCESSO 
Um estudo piloto foi realizado com o objetivo de refinar a 
abordagem. O estudo foi realizado em uma empresa de TI da 
cidade de Petrolina – PE no desenvolvimento de um sistema 
inteligente para o despacho de ambulâncias. A escolha deste 
domínio foi inspirada no trabalho de Souza e Mylopoulos [22] 
que utiliza o relatório de falhas do sistema de ambulância de 
Londres LAS-CAD para extrair os requisitos usados na avaliação 
da sua abordagem para projetos de sistemas adaptativos. Três 
funcionários integrantes da equipe de desenvolvimento da 
empresa e vinte e três pessoas participaram do estudo. Fizeram 
parte deste grupo de stakeholders reais, representantes dos 
diversos papéis relacionados com o domínio da aplicação, como 
médicos, enfermeiros, profissionais em saúde e potenciais 
usuários dos serviços de ambulância.  

Através do estudo piloto foi possível verificar, na prática, as 
limitações do processo e as dificuldades da equipe. A tarefa de 
descobrir os contextos a partir da narrativa mostrou-se, além de 
complexa, bastante subjetiva. A partir desta observação, sentiu-se 
a necessidade de tornar a identificação dos contextos mais 
sistemática. Optou-se, então, pela definição de heurísticas para 
guiar as equipes na execução das etapas do processo.  

Para orientar os analistas na descoberta dos contextos, a partir das 
informações organizadas no mapa mental, foram definidas as 
heurísticas apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1: Heurísticas para a descoberta de contextos 

 
Para as heurísticas que nortearão a equipe de análise dos 
contextos identificados na fase de elicitação, foram utilizados os 
conceitos definidos por [1]. Essas heurísticas estão detalhadas na 
Tabela 2. 

Com a definição das heurísticas, a equipe refez o processo do 
estudo piloto, partindo do mapa mental já elaborado. Assim, uma 
maior quantidade de contextos foram elicitados (antes 23, agora 
34) e a tarefa de analisá-los pareceu menos complexa. Apesar 
dessas evidências indicarem uma possível melhora do processo, é 
preciso examinar o fato com moderação. De fato, fatores como um 
melhor entendimento do domínio e das técnicas utilizadas pela 
equipe, proporcionado pela primeira aplicação do processo, 
possivelmente pode ter influenciado na melhoria dos resultados. 

Após o estudo piloto, a proposta foi avaliada com relação aos 
aspectos de facilidade de uso e eficácia, através de um estudo 
empírico no contexto de projetos acadêmicos com a participação 
de quatro estudantes de graduação em ciência da computação. 

Para a realização do estudo, o processo foi utilizado no 
desenvolvimento de um sistema de check-in para empresas de 
transporte aéreo. Esse sistema foi escolhido por se tratar de um 
domínio de conhecimento comum e com características inerentes 
a sistemas sensíveis ao contexto. 
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O processo de avaliação combinou o modelo de aceitação da 
tecnologia (Technology Acceptance Model - TAM) [8] e o 
paradigma Goal Question Metric – GQM [3]. O modelo TAM 
foca em utilidade percebida e facilidade percebida. Por outro 
lado, optou-se pelo GQM por ele apoiar a identificação de 
métricas apropriadas e alinhadas com os objetivos da avaliação. 

Tabela 2: Heurísticas para a análise de contextos 

 
O estudo buscou resposta para as seguintes questões: 

• A aplicação do “processo de descoberta de contextos a partir 
das dimensões 5W1H + condicional” é eficaz na construção 
de sistemas sensíveis ao contexto? Eficácia é entendida aqui 
como a capacidade do processo contribuir para identificar 
contextos de forma precisa e completa, sob o ponto de vista 
da equipe de desenvolvimento. 

• A aplicação do “processo de descoberta de contextos a partir 
das dimensões 5W1H + condicional” é fácil de ser utilizado 
pela equipe de desenvolvimento? 

A técnica utilizada para a coleta de dados foi a entrevista 
focalizada no objetivo da avaliação, partindo de um conjunto de 
questões relacionadas ao assunto, obtendo as informações 
diretamente do entrevistado. Como estratégia analítica foi 
utilizada a construção da explanação do estudo empírico na forma 
de uma narrativa e o relatório foi escrito no formato perguntas e 
respostas com base nas questões da entrevista. 

Os resultados revelaram indícios da viabilidade do processo, 
alcançando bom nível de eficácia e facilidade de uso por parte da 
equipe. Entende-se que a partir do estudo realizado ainda não é 
possível generalizar os achados da avaliação, embora sejam 
relevantes. Acredita-se, portanto, que a abordagem possa ser mais 
explorada, aplicando-a em novos estudos e experimentos mais 
consistentes e controlados para fins de consolidação da proposta. 
Porém, os resultados mostraram-se animadores diante do desafio 
de definir um processo sistemático capaz de apoiar a engenharia 
de requisitos na elicitação de contextos para sistemas sensíveis ao 
contexto. Um fato motivador, que pode ser considerado relevante 
e justifcável para dar continuidade na pesquisa, é que não foi 

detectado, neste estudo, nenhum indicativo de inconsistência ou 
inviabilidade da aplicação do processo. 

5. TRABALHOS RELACIONADOS 
Santoro e Brézillon [19] apresentam uma discussão sobre o uso de 
uma ferramenta narrativa de grupo (Tellstory) para ajudar na 
descoberta de informações contextuais com base em uma história 
contada por um grupo. Para construir a história, a abordagem 
utiliza um framework de contexto baseado nas dimensões 5W1H, 
que funciona como um guia para estimular os participantes a 
lembrarem com mais detalhes dos eventos contados. Por fim, a 
formalização do contexto é feita a partir da interpretação do 
conhecimento presente na história do grupo. Essa abordagem é 
bastante semelhante ao processo que é defendido neste trabalho. 
Porém, ela utiliza as dimensões 5W1H para guiar os 
colaboradores na construção da história. Na nossa abordagem, os 
participantes contam livremente sua história e a equipe de 
desenvolvimento utiliza essas mesmas dimensões para categorizar 
as informações e, em seguida, organizá-las de forma estruturada 
em um mapa mental. Além disso, acrescentamos a dimensão 
condicional para capturar informações sobre as restrições ou 
condições necessárias para a execução de uma atividade. Outra 
diferença que merece destaque é o foco das propostas. O objetivo 
da proposta de [19] está mais voltado para a utilidade de uma 
ferramenta narrativa de grupo para a descoberta de contextos. A 
nossa abordagem foca no processo de elicitação de requisitos e 
contextos, incluindo sua organização, análise e modelagem. 

O CSS Design Process é um processo para projetar sistemas 
sensíveis ao contexto, fornecido pelo framework CEMAntika, 
proposto por [23]. O seu intuito é explicitar o uso do contexto em 
uma aplicação, separando os requisitos de contexto dos requisitos 
convencionais da aplicação. Observa-se, porém, que nessa 
abordagem os requisitos de contexto são identificados a partir dos 
requisitos já elicitados. No entanto, Hussein e colegas [11] 
afirmam que existe a necessidade de levantar os contextos do 
sistema e como o sistema se adaptará as mudanças de contexto, já 
durante o levantamento dos requisitos. Os autores acreditam ser 
isto um dos grandes desafios para apoiar o desenvolvimento de 
sistemas sensíveis ao contexto. Nesse sentido, a nossa proposta 
evidencia a preocupação com a elicitação de contextos já na fase 
inicial da elicitação de requisitos, com a colaboração e 
participação dos stakeholders. Essa é a diferença do nosso 
processo em relação ao CSS Design Process. 

O framework BVCCon [20] foi usado na nossa proposta para 
modelar a variabilidade de processos de negócio e os contextos 
que nortearão a configuração dos processos. Uma limitação deste 
trabalho é a ausência de como identificar os contextos. Segundo o 
autor, a deficiência é resultante da falta de um método de 
elicitação de contexto e, para minimizar o problema, ele sugere a 
utilização de diferentes fontes de informação. Nossa proposta tem 
o intuito de preencher a lacuna apontada por esse autor. 

6. CONCLUSÃO E TRABALHOS 
FUTUROS 
O processo aqui apresentado obtém ajuda de técnicas 
consideradas criativas – Group storytelling e mapas mentais - e 
das dimensões 5W1H + condicional para descobrir contextos para 
aplicações sensíveis ao contexto. Os contextos são descobertos a 
partir de uma história contada pelos stakeholders. A aplicação do 
processo resulta na identificação de informações contextuais, que 
são classificadas e organizadas através de mapas mentais. A partir 
destas informações, os contextos são analisados e modelados 
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juntamente com os requisitos do sistema por meio de modelos de 
processos de negócios com variabilidade. 

A abordagem foi avaliada em um estudo empírico com relação a 
sua eficácia e facilidade de uso. Os resultados do estudo indicam a 
viabilidade do processo, considerando o grau de satisfação da 
equipe de desenvolvimento com relação aos aspectos avaliados. 
Embora não seja possível generalizar os resultados alcançados, 
eles parecem promissores diante do desafio de elicitar contextos 
no desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto. 

Considerando que os trabalhos dessa área revelam a necessidade 
de um processo sistemático para a descoberta de contextos, com 
heurísticas que possam guiar a equipe de analistas na obtenção 
destas informações, a abordagem proposta pode ser considerada 
um passo importante para o preenchimento dessa lacuna. 

Trabalhos futuros incluem: (i) realizar experimentos controlados 
para avaliar melhor o processo e possibilitar a obtenção de 
resultados que possam ser generalizados e (ii) desenvolver uma 
ferramenta para apoiar o processo e gerar os artefatos de forma 
que eles mantenham consistência entre si. 
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ABSTRACT 
Software Product Line (SPL) Engineering is a software 
development paradigm that fosters systematic reuse. It is focused 
on improving software practices, leading companies to experience 
benefits, such as reduced time-to-market and effort, and higher 
quality for the products delivered to customers. However, 
establishing a SPL is neither a simple nor a cheap task, and may 
affect several aspects of a software company. Besides, it involves 
a range of risks that may hinder project success. These have to be 
managed accordingly, so as to minimize the likelihood of project 
failure. Despite the importance of Risk Management (RM) for 
SPL Engineering, little has been published in terms of suitable 
and structured practices to cope with that. This present paper 
reports an approach for RM in SPL Engineering, named RiPLE-
RM (Rise Product Line Engineering – Risk Management). The 
approach presents activities to structure RM in SPL projects, The 
design of the RiPLE-RM approach elaborated on results from 
empirical investigations, and was proposed to facilitate the 
management and provide significant insights that can be used to 
avoid and solve risks.  

Categories and Subject Descriptors 
D.2.2 [SOFTWARE ENGINEERING]: Design Tools and 
Techniques 

General Terms 
Management, Documentation, Design, Verification. 

Keywords 
Software Product Line Engineering; Risk Managemen; Project 
management; Software Process. 

 

1. INTRODUCTION 
The identification of specific and generic risks represents a critical 
issue for Risk Management (RM) in SPL Engineering. In a SPL, 
it is important to consider inherent challenges, such as: feature 
definition, granularity, variability, commonality, reuse, 
requirements definition, traceability, and other related issues that 
provide support to control the SPL, and avoid risk materialization 
[1]. Generic risks, i.e., the ones that are likely to materialize 
during project development, should be considered as well. 

It is necessary to apply a systematic method to perform RM since 
risk in software project is a subjective issue and demands 
appropriate management. An effective RM method aids problem 
solving, thus preventing risks propagating problems [2].  

This paper reports on the RiPLE-RM (Rise Product Line 
Engineering), a proposed approach for Risk management in SPL 
Engineering. It comprises a set of activities and practices, which 
are used to systematize RM in SPL. Given that SPL is a rather 
complex development paradigm, when compared to traditional, or 
single-systems software development (SSD) [1], not all RM 
practices from SSD are completely suitable to SPL, what demands 
further adaptations. In this sense, this approach comes to solve the 
gaps identified on RM during SPL Engineering, since no methods 
or approaches have been reported in the literature.  

As the scoping and requirement are the first SPL disciplines, in 
this paper is presented the proposed approach related to these 
disciplines. This means that considerations about scoping and 
requirements were carefully analyzed to develop the approach.  

The remainder of this paper is structured as follows. Section 2 
presents the related work. Section 3 describes underlying concepts 
of SPL Engineering, focusing on risk management aspects. The 
RiPLE-RM is detailed in Section 4 and Section 5. Section 6 
presents the concluding remarks and sketch directions for further 
investigation. 

2. RELATED WORK 
Quilty and Cinnéide [3] present the evolution of a SSD project 
into a SPL scenario, highlighting the advantages identified with 
the SPL adoption. In their study, the high initial investment 
associated with SPL Engineering, in the beginning of the project, 
was postponed, since they performed small steps towards building 
an architecture for the SPL. In addition, they expanded their 
product into a wider market, as more complex customer 
requirements were added without increasing the staff number and 
the costs associated with the project. 

They analyzed whether the benefits of SPL Engineering could be 
confirmed or denied during the development of the product, 
named as Blade, as a customization approach. Thus, they 
developed a set of configurable core assets that supported diverse 
requirements. Additionally, they could manage the risks during 
the transition from SSD to SPL, which presented variation 
between customers, due to the dynamic nature of RM. 

The work of Quilty and Cinnéide [3] addresses what we consider 
as the closest investigation to ours, from the scarce amount of 
studies found in the literature. However, the similarities are 
limited to presenting the importance of applying RM in SPL 
projects, demonstrating this through results from empirical 
investigation. Indeed, both present a delta larger than the likely 
similarities. Indeed, the noticed lack of studies reporting on 
experiences of applying RM practices in SPL projects 
demonstrate a gap to bridge in this research field. 
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3. RISK MANAGEMENT IN SPL 
ENGINEERING 
Risk Management is an important practice to any software 
development activity. Adopting RM practices helps ensuring that 
risks are managed in an effective, efficient and coherent fashion in 
an organization [5]. 

The same holds true for SPL Engineering, especially for its 
particular division of responsibilities, in which the project 
development is split into three essential activities, as follows: (i) 
Core Asset Development (CAD), where the core artifacts are 
developed. These artifacts are entities to be further reused in (ii) 
Product Development (PD), by binding them according to specific 
products’ demands; and (iii) Management (M), activity in charge 
of coordinating the SPL development [4]. As reuse in an inherent 
task in SPL Engineering, risks in a single artifact may cause 
problems in a range of products, that (re-)use that [1], thus RM is 
a driver for quality improvement. 

4. THE RIPLE-RM APPROACH 
The proposed approach is part of the RiSE Product Line 
Engineering (RiPLE), a framework that aggregates processes to 
develop SPL projects, considering the whole software life cycle, 
from Scoping to Testing. In this present investigation, the RiPLE-
RM works jointly with the RiPLE-SC (SCoping) [6] and the 
RiPLE-RE (REquirements) processes [7]. The RiPLE-RM is 
founded on theoretical principles and practical actions, supported 
by insights collected from literature reviews on RM [9][10][11], 
and evidence from empirical evaluations [8][12][13][14]. 

The RiPLE-RM plans to assess the occurrence of risks and their 
impact on a SPL project. It provides a means to anticipate the risk 
occurrence, enabling the identification of mitigation and 
contingency strategies, to help minimizing the impact of risks. 

Figure 1 presents an overview of the RIPLE-RM workflow, which 
contains a fully defined process to manage the risks. It includes 
the following activities: (i) Risk Communication, (ii) Risk 
Planning, (iii) Risk Identification, (iv) Risk Documentation, (v) 
Risk Assessment, (vi) Risk Analysis, (vii) Risk Treatment, and 
(viii) Risk Monitoring. These activities need to be systematically 
performed for applying RM along the project development.  

The Figure 1 shows that the RiPLE-RM considers the 
whole SPL lifecycle, thus including the essential activities 
CAD, PD and M. Earlier investigation points out to an 

indication that most risks are identified during CAD 
[12][13]. Thus, CAD should be carefully analyzed, and the 
main considerations and threats should be well verified, 
since the assets defined in this process would be reused to 
assemble products. We enlisted the aspects from scoping 
and requirements disciplines that affect the RM activities. 
These are next detailed. 

4.1 SCOPING AND REQUIREMENT IN 
CAD 

Scoping is the first discipline of a SPL project. In such a 
discipline, initial decisions about the project should be set, i.e., at 
this point, the stakeholders decide the parts of products, features, 
system boundaries and domains, in which systematic reuse is 
economically feasible [15].  

Such decisions influence the RM planning. The Risk Manager has 
to verify specific aspects about SPL, to analyze the benefits and 
risks involved in the development. Thus, some considerations 
about scoping development serve as inputs for the RiPLE-RM, 
which are herein represented by the artifact named Scoping 
Analysis.  

Besides RM planning, scoping aspects also influence the Risk 
identification, assessment and monitoring. The remaining RM 
activities do not use this artifact as input, although they depend on 
these to be previously carried out. The scoping discipline directly 
affects the Risk Planning in a sense that decisions about the 
project (domain analysis, variability and commonality analysis, 
reuse potential assessment) could impact the planning. The Risk 
identification is influenced as the problems identified during 
scoping (domain maturity, scope size, etc.), are those that lead to a 
continuous analysis about the identified risks. 

Scoping directly influences the Risk Assessment, as the artifact 
developed and the means that scoping is conducted will define the 
risks likelihood and impact. Finally, the Risk Monitoring is 
affected because some events that occur in this RM activity, can 
impact all the RM activities and the project during scoping 
development. 

 

During scoping, the risks can occur in different forms, such 
as: there might be a lot of variability in the domain, but it 
might not be systematic; the reuse potential might already 

Figure 1. Overview of the RiPLE-RM workflow. 
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332



be well exploited (within the possible limits); there might 
be insufficient resources for exploiting the potential, etc. 
[16]. Thus, considering the scoping analysis artifact is a 
mandatory concern when performing RM during scoping.  

Figure 2 presents the set of aspects to consider during 
scoping, and the associated roles. The scoping activities do 
not need to follow the strict sequence, as shown in the 
Figure, since these aspects are an attempt to define the 
activities the Risk Manager must analyze. These activities 
are detailed in our earlier work [8]. 

Among the risk management aspects to consider in the scoping 
definition, the Domain Potential Assessment emerges as an 
important artifact. In practice, the more immature the domain the 
more risks may be present in a project, which might harm the 
project development. Schmid [16] proposes a disciplined scoping 
approach for SPL, which assess the domain potential before 
institutionalizing it as a domain to the SPL. However, he does not 
encompass RM practices in his investigation. We took the domain 
potential assessment definition from such a work [16], given its 
importance to the RiPLE-RM. 

Schmid [16] lists some specific aspects for a good scoping. They 
are: Viability dimensions: Maturity, Stability, Resources 
constraints, Organizational constraints. Benefit dimensions: 
Market potential – external, Market potential – internal, 
Commonality and Variability, Coupling and Cohesion, Existing 
Assets. The Risk Manager is not in charge to define which 
domains should be effectively developed in the SPL, but instead it 
is a Scoping Analyst responsibility. 

In order to verify if a specific aspect can be considered a risk, the 
Risk Assessment task may count on a questionnaire, named as 

Domain Potential Assessment Questionnaire [16] that evaluates 
the domain potential. Answers for questions in this questionnaire 
can be classified as low, medium and high, regarding the impact of 
a potential risk on the project and its occurrence likelihood. 
Hence, it is possible to define the risk severity, and it also works 
as a means to classify the dangerous risks for the project, as well 
as to, identifying the domain areas that must be carefully 
analyzed. 

The requirements discipline encompasses a series of important 
decisions, essential for the whole SPL project. It is carried out in 
both CAD and PD, each with a particular set of tasks. 

The Requirement Analysis, aspect to consider in CAD, is 
performed during Risk Planning, Risk Identification, Risk 
Assessment, and Risk Monitoring. The Risk Manager has to 
analyze the Requirement Analysis aspect, from the requirements 
discipline, in order to figure out the likely problems that might 
emerge in this discipline.  

After building the requirements related assets, in CAD, these are 
bound accordingly and assembled in products, in PD. The 
requirements are grouped based on the characteristics that the 
product should present. Alike in CAD, risks are to be managed in 
PD as well [8]. 

5. RIPLE-RM ACTIVITIES 
A SPL project demands a relevant upfront effort [1], which leads 
to the need of considering the challenges regarding SPL adoption, 
and also the likely threats to the project development, so as to 
assess the project viability. 

It is necessary to take into consideration the issues concerning to 
the SPL subjectivity. This encompasses the domain potential, the 
definition of artifacts, dependencies among the risks, variability, 

Figure 2. Scoping Analysis aspects 
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commonality, traceability among the artifacts and risks, reuse, and 
others. 

The next sub-sections detail the RiPLE-RM activities, by 
describing the practices to apply risk management during SPL 
development. 

5.1 RISK COMMUNICATION ACTIVITY  
This is an orthogonal activity in the RiPLE-RM, since 
communication is a fundamental entity in RM. Its importance can 
be defined by means of the following statements: (i) the outputs of 
each activity should be communicated during the whole RM 
process; (ii) the stakeholders should be aware of the project 
during its execution, to avoid the occurrence of similar mistakes. 
Figure 3 presents the practices to follow in this activity.  

 

Figure 3. Risk Communication activity 

Regarding Risk Communication, the Risk Manager should provide 
information about the identified risks in the project to both CAD and PD 
teams. The frequency in which the communication takes place depends on 
project peculiarities, being hard to make general assumptions. The 
practices that compose this activity are associated with: Communication 
Techniques: used to provide the communication between stakeholders, in 
order to report the findings identified during RM by the Risk Manager; 
RM activity: since the Communication activity is orthogonal in RM, it is 
important to define the activity that is being executed in order to report 
the outputs from the RM activity; Essential Roles: it is necessary to define 
the roles that are involved in the process, and the ones that should be fed 
with information about RM. More than one stakeholder can be associated 
to a same role, depending on the project size and the number of involved 
stakeholders (Risk Manager, SPL Manager, Scope Analyst, Requirements 
Analyst, Domain Analyst, Customer). Additional roles could also be 
considered in both scoping [6] and requirements [7]: Market Expert, 
Developer, Architect, Configuration Manager. 

5.2 RISK PLANNING ACTIVITY 
There are no simple processes to be followed to establish RM 
plans. Instead, it should rely on the judgment and expertise of the 
Risk Manager [2]. Plans to avoid, reduce and solve risks should 
be made and managed to deal with likely problems that can cause 
problems to the project.  

The main SPL concepts are addressed in the Risk Planning 
activity. Figure 4 presents the aspects associated to the risk 
planning activity. Some artifacts from the scoping and 
requirements disciplines are input to the Risk Planning activity. 
Aiming at improving the reliability of RM, it is still necessary to 
analyze further issues. They are: 

 
Figure 4. Risk Planning activity 

SPL Aspects (input): Despite RiPLE-RM does not depend on the 
adoption strategies, these are analyzed to identify the threats 
regarding the SPL adoption [18], and thus aiding at setting 
realistic goals to it [19]. It is necessary to continually evaluate the 
progress of the SPL adoption [19], and to define strategies about 
how to prepare the company for the SPL adoption [20]. Some 
additional considerations need to be analyzed: in Scoping 
Analysis, the artifacts developed in the scoping discipline are 
analyzed. The scoping definition can present serious threats, 
which may harness the development activity. In this sense, threats 
regarding scoping development should be considered (Figure 2); 
in Requirements Analysis, it is necessary to consider the threats 
that can be faced during the development of the requirements 
discipline in CAD (Figure 3). In this stage the threats should be 
identified considering the activities necessary to develop the 
requirements for SPL; in Requirements Derivation, the 
requirements developed need to be bound to assemble products 
matching customers’ needs. Thus, aspects of requirements 
derivation have to be considered as well.  

Lessons Learned: The lessons learned from previous SPL 
projects should be considered in order to avoid that the same 
mistakes occur again. 

SPL Challenges: The Risk Manager has to analyze these during 
planning, to verify the possible threats to the SPL, where 
underlying concepts such as Risks Traceability: related to the 
traceability among the artifacts. Besides, the verification should 
extend to the traceability between developed artifacts [21], given 
that a change in an artifact might affect other artifacts. A support 
tool is necessary, considering that keeping traceability between 
risks may become manually impossible, due to scale constraints; 
Variability/Commonality: These represent the common and 
variable characteristics the products from a SPL have; Variation 
Point/Variant: These detail what variable characteristics from a 
SPL could be selected to a product instance. Details about how to 
implement these practices are not the focus herein; Reuse: The 
RM is considered at a project level, thus as the threats or risks 
have been identified, the results are reused in different SPL 
activities.  

The RiPLE-RM execution is based upon a series of reuse 
attributes, as follows. Heterogeneity: the Risk Manager should 
pay attention to heterogeneity issues, because risks are likely to 
occur, for example, if no pattern is followed, e.g. when 
documenting the project; Scalability: the number of produced 
artifacts increase as the project advances into different disciplines, 
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then it is necessary to control such an amount of information in a 
specific document. The Risk Manager should work closely to the 
development staff in order to monitor if what is being developed 
is really necessary; Granularity: as several artifacts are developed 
in a SPL, and different teams can be involved with the project 
development, it is necessary to define the artifacts granularity 
depth. Kästner et al. [22] present the definition of correct depth 
about the granularity of the artifacts as a problem. This issue has 
to be controlled during the planning activity, considering the 
granularity of feature implementation; Dependencies: the Risk 
Manager has to search for dependencies among the artifacts, in 
order to identify risks that can occur with this relationship [11]; 
Maturity: it is necessary to verify the maturity of the artifacts that 
will be used in the project in order to identify problems and report 
this before the project start [14]; Process Maturity: the process 
followed in the project should be analyzed to verify its maturity, 
aiming at avoiding recurring problems.  

Threats: after looking at specific SPL challenges, it is time to 
investigate, identify and define the possible threats to the project, 
aiming to know which problems can turn into a risk to the project. 
We leveraged a set of known problems that may influence the 
project: SPL complexity: the SPL demands good management and 
development practices, and the ability of the involved personnel 
to deal with organizational issues and architectural complexity 
[23]. The Risk Planning activity is the moment that such aspects 
must be considered to avoid possible threats to the project; 
Stakeholders and Organization: These are related to the people 
involved in the project, whose may affect the project progress 
[23]. It is necessary consider aspects that affect the project, in 
terms of human and non-human threats, and intra and inter 
interferences; Metrics: these can be defined to measure the cost 
and effort spent to apply RM in the project, as well as to define 
the project schedule. We applied metrics in our preceding 
investigation [12][13][14] to measure the time spent to manage 
the risks during each RM activity; Roles: these should be planned 
in the beginning of the project. It is important to keep all the 
stakeholders informed about the tasks performed and decisions 
taken. The SPL team should be aware about practices used by 
each process, in order to reaching consensus on a shared vision 
for the domain under development.  

Mitigation Strategies: as the threats are identified, it is necessary 
to define some mitigation strategies during planning to avoid the 
risks materialization in the project. To optimize the software 
development and guarantee the project success, the Risk and 
Project Managers should previously plan the actions that can be 
performed to apply RM during the project development [24]. It is 
recommended that the planning of the RM should be developed 
and presented in a workshop, to the representatives’ stakeholders 
from all the departments involved in the project, such as software, 
market, and sales department [20]. Findings from our preceding 
investigation [12][13] indicate that these workshops should occur 
at least once a week, with a two-hour time span. As this sounds 
more like a suggestion, we understand that such a decision will 
depend on the project size, and the Risk Manager ability as well. 

5.3 RISK IDENTIFICATION ACTIVITY 
The Risk Identification is concerned about identifying risks that 
occur in the project, based on the analysis performed in the Risk 
Planning. According to [2], the risks should not be assessed or 
prioritized at this stage, since the focus must be concentrated only 
in identifying the possible risks, without presenting details about 

them. Figure 5 presents the aspects to verify when performing the 
Risk Identification. We also indicate the involved roles.  

 

Figure 5. Risk Identification activity 

Risks can emerge from several sources, as personnel organization, 
process and project [19]. Based on our experience in the studies 
developed [9] [10] [11] [12] [13] [14], we suggest some suitable 
techniques and methods to identify risks from such different 
sources: interviews, checklists, focus group and think aloud, 
observations, questionnaires, annotations and audio recorder, and 
documentation analysis. The analyzing the Risk Breakdown 
Structure [25] is another source of information to consider. 

5.4 RISK DOCUMENTATION ACTIVITY 
After identifying the risks, the documentation should take place, 
so as to enable developing a database about the actions taken, and 
the lessons learned. The Risk Documentation activity intends to 
keep the traceability among the artifacts and dependencies 
between the risks, e.g. to map how a risk can impact the 
occurrence of another risk in the project. Thus, it is essential to 
define a Risk Plan based on the risks that are likely to occur, and 
present specific techniques to avoid and mitigate their occurrence 
probability. It should be constantly updated based on the Risk 
List, which presents the risks status and categorization. The 
Assets Document is defined considering the traceability and 
dependencies. Figure 6 presents the aspects to consider, and the 
associated artifacts. 

 

Figure 6. Risk Documentation activity 

Since the Risk Documentation activity is performed according to 
the identified risks (in the previous RM activity), this activity is 
not directly influenced by the outputs from scoping and 
requirements disciplines. 

Mitigation strategies can be developed based on the categories in 
that the risks are grouped. The risk classification is relevant since 
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an exhaustive risk list can be created, and the documentation can 
be built according to the category defined. 

The Risk Documentation is a continuous activity, since all 
insights observed during the project should be documented. 
Decisions need to be recognized as lessons learned, and 
documented to the purpose of future projects. This activity can be 
used to produce a risk profile, which gives significance to each 
risk and prepare them to assessment. The practices to conduct this 
RM activity are described as follows: 

Mitigation Strategies: The Risk List is updated with additional 
information about the risks and the defined strategies. Mitigation 
strategies from another project should be considered as another 
input. In addition, company constraints and available resources 
should also be taken into account. 

Risk Data: Details about the identified risks are documented and 
updated in order to define the knowledge base composed by Risk 
Data (risk ID, risk name, description, responsible, risk manager 
name, data revision and reviser name). The Risk Status can be 
classified as: Avoidance, Acceptance, Pendent, Reduction, 
Solved, Ignored, and Transferred. The risk categorization should 
consider: Cost, Implementation, Operational, Organizational, 
Schedule, Technical, and User. 

Risk Relationship: It encompasses the Risk Dependencies among 
risks, and the Traceability among risks and artifacts. The Risk 
Traceability can be also used as a means to define the Risks 
Dependence among the risks, and the artifacts affected by them. 
Other RM activities, from the RiPLE-RM, also address the risks 
dependence and risk traceability and so these values can change. 
Kontio [21] highlights that whether a risk affects more than one 
valuable characteristic (a goal) in a project, the ranking of losses 
becomes non-trivial. Thus, more investments are needed to 
perform the RM and the traceability among the artifacts, in order 
to know where the risks can impact and which the problems are 
caused to the project. 

5.5 RISK ASSESSMENT ACTIVITY 
This activity judges the importance of each identified risk for the 
project. The Risk Manager defines a score of the risks and control 
them in a regular period of time. Companies should perform risk 
assessments periodically to define the likelihood and impact of the 
risk occurrence [3]. However, the exact period to perform the risk 
assessment depends on several factors, such as the project, 
company and, stakeholders. 

It is necessary to manage the risks when introducing SPL 
practices. In order to define the risks severity to the project, the 
occurrence likelihood and impact on the project should be 
considered. These are based on the loss and opportunity that the 
occurrence of the risks represents to the project and to the 
company.  

The artifacts developed during the RiPLE-RM are updated and 
developed in this activity, as Figure 7 shows. Since the SPL 
aspects impact in the RiPLE-RM execution during the Risk 
Assessment activity, it is necessary to consider the Scoping 
Analysis, Requirements Analysis and Requirements Definition as 
an input to this RM activity.  

 

Figure 7. Risk Assessment activity 

Regarding Scoping Analysis, it is necessary to consider the 
“Domain Potential Assessment” to figure out the risk severity 
(likelihood and impact) in the domain and sub-domain (immature, 
inadequate, low reuse potential, etc.). This is one of most serious 
problems that the Risk Manager needs to analyze during scoping 
discipline, since it can make the SPL unfeasible. In addition, it 
must be considered the “Product Line Analysis”, “Product 
Portfolio Planning”, “Assets Scoping” and, “Released 
Planning”, to define the severity in terms of project execution. 

It is important to highlight that the Risk Assessment is an activity 
directly influenced by the Risk Manager, and by the projects 
characteristics. Hence, it is difficult to define a single way to 
define the values related to the likelihood and the impact of each 
individual risk. In this work we assess the risks based on the 
likelihood and impact according to the values defined as Low (1), 
Medium (2) and High (3), and we suggested that the most 
dangerous risks to a project have to be prioritized and solved first. 
The Prioritize Risk List is created, where the risks are ranked 
based on their likelihood and impact. In our work we did not 
define the number of prioritized risks that should be managed. 

5.6 RISK ANALYSIS ACTIVITY 
The risks are analyzed based on the assessment performed in the 
previous activity. The likelihood, impact, risk status, and the SPL 
activities where the risk occurred are taken into account The 
analysis establishes a means to define the contingency strategies. 
Figure 8 presents the practices to conduct the Risk Analysis 
activity. 

 

Figure 8. Risk Analysis activity 

The plans to address the risk, either by avoiding or minimizing its 
effects on the project, should be drawn up considering the context 
that the project is inserted. To define the contingency strategies 
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336



some issues should be verified, such as: organizational and project 
objectives, the involved stakeholders, assumptions on the project 
in order to anticipate possible risks, resolutions strategies, the 
responsible for the execution of the contingency actions, the 
applicability of these actions in order to guarantee that these will 
not impact in the occurrence of another risks, the required 
resources, and recovery strategies that can be used if a 
contingency action does not work. 

Contingency Strategies: The activities for risk-reduction through 
the definition of contingency strategies are defined. These are 
strategies to reduce the impact of a risk. It is relevant to define 
contingency plans so that, if a risk occurs, recovery actions could 
be immediately taken. Once initial sets of plans are implemented 
the situation should be monitored. 

Risk Data: These are analyzed to verify if the status has changed. 
They might avoid duplicated risks. It may facilitate the RM, and 
control the risks.  

The Risk Analysis activity is used to provide the Risk Manager 
knowledge about the situation that the risks occurred, understand 
and realize the possibilities to solve them. Not only the risk as a 
single element, but the context in that it is inserted to define 
which actions can be taken to manage them. Thus, the 
Contingency Strategies are designed to minimize a particular risk 
or group of risks, i.e., to minimize the probability that a problem 
corresponding to the risk will occur [27]. 

5.7 RISK TREATMENT ACTIVITY 
According to Quilty and Cinnéide [3], “a risk with unperformed 
controls can have a much higher impact than when the controls 
are performed”. Figure 11 presents the considerations for the Risk 
Treatment. The artifacts developed are updated in this activity, 
since they can change during RM. 

 

Figure 9. Risk Treatment activity 

Mitigation and contingency strategies have to be applied. The risk 
dependencies need to be analyzed, because a risk status can 
change.  

5.8 RISK MONITORING ACTIVITY 
The risk may be modified as new risks information emerges. 
Hence, the RM should be a continually monitored process where 
the risks and their status are periodically verified. In addition, 
should be identified and monitored mainly the “top ten” risks, 
which are the risks considered the most dangerous to the project 
success. However, we understand that the right number of risks to 
monitor must depend on every project. Figure 10 presents some 
actions that can be taken during the Risk Monitoring.  

 

Figure 10. Risk Monitoring activity 

It is necessary to verify if the event is a risk or if it was only 
identified as a threat to the project. The threats are those problems 
that are not a risk to the project, and the risk is a threat that 
becomes real to the project. If it is a threat, the Risk Planning 
activity is performed, otherwise it is necessary to analyze if this 
risk have already been identified in the project. Thus, if the event 
is new, the Risk Identification is performed. If not, it is verified 
which change makes the event happen. If there are changes related 
to risks data, the Risk Documentation is performed, and if the 
changes are related to the likelihood and impact, the Risk 
Assessment activity will be performed to assess the risks and 
define again the risk severity, as well as the risk ranking. 

6.  CONCLUSIONS 
The RiPLE-RM was proposed based on data gathered from 
several sources [8]. An initial approach version was applied and 
verified in a series of case studies [12] [13], to leverage 
improvements opportunities. Besides, the proposed RiPLE-RM 
also considered feedbacks from experts  [12], which aided at 
identifying the benefits and drawbacks of the RiPLE-RM.  

In addition, a controlled experiment was performed in order to 
assess the benefits and drawbacks with the use of the RiPLE-RM 
[12]. Since external interventions are involved with the 
application of experiments in a real scenario, we agree with the 
claim that rigorous experiment demands much time to be 
performed, and, sometimes, additional investments. Besides, it is 
tough to find companies willing to introduce academic proposals 
to their development process. In case of our process evaluation, 
we would demand companies to start a new SPL project and agree 
that the RiPLE-RM could be validated during the project 
development, which satisfies a hard constraint to cope with. 
Hence, such constraints lead us to perform a controlled 
experiment in the academic context, where Master and Phd 
students acted as participants. We understand that such scenario 
may not enable us to generalize our findings to a diversity of 
scenarios. However, this study was an initial point towards 
validating our proposal, and may serve to establish baseline 
values for future studies.  Thus, the participants were divided into 
two groups, where the expertise was analyzed to define the 
groups, based on data gathered with their experience in RM and 
SPL. Despite the groups’ definition, in which the first group 
should apply RM with support of the RiPLE-RM, as opposed to 
the second one, each member of every group had to analyze the 
RM in an individual fashion. Thus, the results reported in this 
work were verified based on the group defined and in the 
subjects’ answers as well. 
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We observed that the subjects from both groups presented 
different risks. This was already expected because RM is a 
subjective task. Different professionals may have different ideas 
about what is and what is not a risk considering the same scenario. 
Mitigation and contingency strategies also vary. Thus, the activity 
of managing risks depends on the felling of the Risk Manager. 

It was verified that the process to perform RM during projects 
development can be slow and boring if no support is given to the 
Risk Manager, related to aid about what should be done and 
which RM activities to be executed. Thus, the RiPLE-RM was 
proposed in order to provide guidelines to be applied during RM 
in SPL project, in scoping and requirement disciplines. Regarding 
the lessons learned, the RM should be performed at least once a 
week, since its delay can make risks more dangerous to the project 
success. The details about these studies were not detailed due to 
page limitation. For more details please see [12]. 

As conclusion, we verified that RM is still an immature field to 
SPL Engineering, mainly in terms of RM methods. In this 
investigation, we try to bridge such a gap by proposing the 
RiPLE-RM, a systematic approach to cope with RM in SPL. We 
describe and detail each activity and task required to handle risks 
in a SPL project and discussed relevant aspects that can impact 
the SPL projects and thus, may represent risk potential. 

Indeed, despite the systematic approach presented, we understand 
that RM still depends on the competence and expertise of the 
involved stakeholders. Thus, RM is subjective when compared to 
the execution of process where the results depends on controlled 
variables much more than the performance of the people involved 
in the process. A limitation in this investigation refers to the 
development of such an assessment model for RM in SPL. 
However, as this field is still not mature, we believe that our 
findings may provide the community with a good starting point 
for developing a model in the future. 

Future investigation includes extending the RiPLE-RM to the 
whole SPL lifecycle, and also to consider risks emerging from 
organizational aspects, besides the technical point of view of the 
current investigation.  
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RESUMO 
Segurança da informação é um importante aspecto para 
construção de sistemas de informação. A gestão e execução das 
regras de autorização, que restringem a quem é permitido realizar 
uma ação na organização e sobre quais informações, são aspectos 
cruciais. Este trabalho apresenta uma ferramenta para gestão de 
regras de autorização de um framework para controle de acesso 
baseado em perfis de usuário. Através deste módulo, usuários do 
negócio são capazes de especificar regras de autorização 
utilizando um modelo baseado no metamodelo entidade-
relacionamento. O módulo foi implementado empregando 
tecnologias de código aberto em um cenário de uma organização 
real que gerencia o acesso de vários sistemas de informação a uma 
mesma base de dados corporativa. Um exemplo de seu uso é 
apresentado, ilustrando a sua viabilidade e eficácia. 

Palavras-chave 
Regras de autorização; Gestão de regras de autorização; 
Metamodelagem 

ABSTRACT 
Information security is an important concern for information 
systems development. Managing and executing authorization 
rules (which constrain who is allowed to execute some action over 
which information) are crucial issues. This work presents a tool 
for managing authorization rules part of a role-based framework 
for access control. Business users may use this module to specify 
authorization rules using an ERM (entity-relationship model). The 
module was implemented using open-source technologies, in a 
real organization that is responsible for controlling the access of 
several information systems to a corporate database. An example 
of its use is presented, illustrating its viability and efficacy. 

Categories and Subject Descriptors 
H.2.7 [Information Systems]: DATABASE MANAGEMENT 
Database Administration – Security, integrity, and protection.  

General Terms 
Security 

Keywords 
Authorization rules; Management of authorization Rules; 
Metamodeling 

1. INTRODUÇÃO 
Segurança da informação inclui aspectos de controle de acesso, 
autenticidade, auditoria, controle do fluxo de informação, 
disponibilidade e confidencialidade. Controle de acesso se 
apresenta como elemento central, sendo responsável em grande 
parte pela garantia das regras de autorização, um tipo específico 
de regras de negócio [3][9][14][16]. Regras de negócio têm como 
objetivo definir a estrutura de um negócio ou controlar ou 
influenciar o seu comportamento. Em particular, uma regra de 
autorização restringe a quem é permitido realizar uma ação e 
sobre quais informações esta ação pode ser exercida. 
Organizações tipicamente adotam (ou desenvolvem) sistemas para 
editar e executar (garantir) regras de autorização, ou replicam a 
sua implementação em seus sistemas legados. 

Este trabalho apresenta uma proposta de modelagem conceitual e 
representação gráfica de regras de autorização em um nível de 
abstração conceitual, assim como o modelo lógico para 
armazenamento das regras em um banco de dados relacional e a 
geração automática da mesma para execução no framework. A 
modelagem conceitual representa a regra em um nível de 
abstração que elimina características técnicas de representação 
para o usuário do negócio.  

O módulo proposto está no contexto do framework para gestão e 
execução de regras de autorização denominado (FARBAC 
(Flexible Approach for Role-Based Access Control) [1]. Este 
framework é composto por dois módulos: Gestão de Regras de 
Autorização (GRA) e Execução de Regras de Autorização (ERA). 
O módulo GRA é responsável pela criação, alteração, 
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visualização, composição, teste e simulação de regras de 
autorização, e o módulo ERA é responsável pela aplicação da 
regra de autorização em tempo de execução. 

A representação da regra de autorização é baseada no modelo 
entidade-relacionamento (ERM). No ERM o mundo real é 
reduzido a entidades e relacionamentos entre essas entidades, 
onde cada entidade representa uma “coisa” ou um “conceito” que 
pode ser facilmente identificado [5]. O ERM permite representar 
um modelo cuja finalidade é descrever, de maneira mais próxima 
do usuário de negócio, os dados utilizados em um sistema ou 
pertencentes a um domínio.  

O trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 
apresenta a metodologia empregada para a execução deste 
trabalho. A Seção 3 apresenta o framework para regras de 
autorização. A Seção 4 apresenta como é realizada a 
representação e geração automática de regras de autorização. A 
Seção 5 apresenta a ferramenta implementada e um exemplo de 
uso da mesma. Finalmente, a Seção 6 apresenta a conclusão do 
trabalho e propostas de trabalhos futuros. 

2. METODOLOGIA DO TRABALHO 
Este trabalho foi realizado no contexto de construção de um 
framework para gestão e execução de regras de autorização para 
atender às necessidades de uma grande organização brasileira.  

O framework foi dividido em dois módulos: gestão e execução de 
regras de autorização. Devido às prioridades da empresa, o foco 
inicial foi construir o módulo de execução de regras de 
autorização [1][12]. Em seguida, foi iniciado o projeto e 
desenvolvimento do módulo de gestão de regras de autorização 
descrito neste trabalho. A metodologia empregada para construir 
este módulo incluiu as seguintes etapas:  

Etapa 1) Definir abordagem gráfica empregando modelagem 
conceitual de dados para especificação de regras de autorização 
que seja intuitiva para usuários de negócio. Definir cenários para 
análise do uso das abordagens criadas.  

Etapa 2) Definir mecanismos para armazenamento e mapeamento 
das representações abstrata e concreta do banco de dados. A 
representação abstrata é utilizada para construir a interface que é 
apresentada para o usuário do negócio manipular para definir a 
regra de autorização. A representação concreta é utilizada para 
representar as informações necessárias para mapeamento da regra 
nos elementos físicos do banco de dados, as quais são utilizadas 
pelo módulo de execução de regras. Neste caso, foram escolhidos 
o modelo entidade-relacionamento (ER) para representação 
abstrata e o modelo relacional para a representação concreta. As 
regras apresentadas por [7] foram escolhidas para mapeamento do 
modelo ER para o modelo relacionado.  

Etapa 3) Criar tabelas para armazenamento dos elementos dos 
modelos e mapeamentos: (i) Tabelas para armazenar os elementos 
do modelo ER; (ii) Tabelas para armazenar os elementos do 
modelo relacional; (iii) Tabelas para armazenar as regras 
utilizadas para mapeamento do modelo ER no modelo relacional.   

Etapa 4) Elaborar consultas para recuperar informações dos 
conjuntos de tabelas (ER, relacional e de mapeamento) para 
construir as cláusulas da regra de autorização. 

Etapa 5) Construir a ferramenta para permitir navegação no 
modelo conceitual definindo as entidades, relacionamentos, 
atributos e valores para os atributos, além do perfil e operação a 

serem considerados na regra. Foram definidas as bibliotecas para 
construção da ferramenta; a ferramenta foi construída e um 
exemplo foi utilizado para ilustrar sua viabilidade. 

3. FRAMEWORK PARA REGRAS DE 
AUTORIZAÇÃO 
FARBAC (Flexible Approach for Role-Based Access Control) é 
um framework composto dos módulos de gestão e execução de 
regras de autorização proposto por[1]. O aspecto da execução foi 
tratado anteriormente por Puntar et al. [12], que propôs o módulo 
ERA (Execução de Regras de Autorização) para execução em 
tempo real das regras de autorização sobre dados armazenados em 
bases de dados relacionais, utilizando tecnologias não intrusivas. 
O módulo ERA foi empregado como parte do mecanismo de 
propagação de identidade proposto por Leão et al. [8]. O presente 
trabalho trata o aspecto de gestão das regras de autorização e 
propõe a modelagem e implementação do módulo denominado 
GRA (Gestão de Regras de Autorização), que permite a 
especificação das regras de autorização por usuários de negócio e 
a geração automática das regras para serem persistidas em bancos 
de dados relacionais e garantidas pelos mecanismos de execução. 

A arquitetura do framework proposto implementa os mecanismos 
de controle de acesso RBAC (Role-Based Access Control) e 
RDBAC (Reflective Database Access Control) na camada de 
dados dos sistemas de informação da organização, conforme 
proposto por [13]. No RBAC [6] define-se quem (quais perfis de 
usuários) pode realizar qual ação sobre qual dado ou funções. No 
mecanismo RDBAC, a regra de autorização é definida de forma 
reflexiva, baseando-se em dados já presentes no banco de dados 
[10]. Exemplos de regras que seguem o mecanismo RBAC 
(porque aluno e professor são papéis com responsabilidades e 
direitos definidos) e RDBAC (porque dados presentes no banco 
de dados são utilizados para aplicar a regra) são: 

Um aluno deve ter acesso somente as 
suas próprias notas. 

(R1) 

Um professor deve ter acesso às notas 
de todos os alunos matriculados nas 
disciplinas que ele leciona. 

(R2) 

O módulo GRA (Gestão de Regras de Autorização) permite 
definir regras de acesso aos termos/conceitos da organização 
incluindo as operações que podem ser executadas por cada perfil 
existente. Todas as regras criadas neste módulo são armazenadas 
em um banco de dados de regras de autorização segundo um 
metamodelo proposto por Azevedo et al. [1]. O principal requisito 
deste módulo é que ele deve possuir uma interface que permita 
cadastrar conceitos e seus atributos, perfis, operações e relacionar 
estes elementos para formar uma regra de autorização. A Figura 1 
ilustra a definição de uma regra de autorização no módulo GRA, 
na qual o conceito Pedido tem os atributos identificador, data e 
valorTotal. O perfil Gerente local pode consultar os pedidos cujo 
valortotal é menor do que determinado valor especificado pelo 
usuário, por exemplo, R$ 1.000,00 (um mil reais).  

 

Figura 1 – Definição de regra de autorização na ferramenta de 
gestão (adaptado de [1]) 
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340



O módulo ERA (Execução de Regras de Autorização) é 
responsável por garantir que as regras de autorização definidas 
previamente e armazenadas na base de regras sejam garantidas. 
Quando uma aplicação cliente envia uma consulta SQL para a 
base de dados corporativa, o módulo ERA intercepta a consulta, 
obtendo o comando SQL e a identificação do usuário que 
solicitou a execução da consulta. Em seguida, as regras de 
autorização são lidas do banco de regras de autorização. A 
consulta SQL então é automaticamente reescrita, em tempo real, a 
fim de garantir que o usuário só acesse os dados e execute a 
operação que ele tem direito. A consulta modificada é então 
enviada ao SGBD para ser executada e retornar os dados, que são 
repassados para a aplicação cliente.  

4. DEFINIÇÃO E GERAÇÃO 
AUTOMÁTICA DE REGRA DE 
AUTORIZAÇÃO 
Esta seção apresenta o passo-a-passo para definição e geração de 
regras de autorização, um exemplo de uso do módulo GRA, os 
metamodelos empregados e regras de mapeamento. 

4.1 Definição da regra de autorização 
Para a definição das regras de autorização pelo usuário do 
negócio, o GRA adotou a representação gráfica de um modelo 
conceitual de dados. Dentre os diversos modelos e notações 
disponíveis na literatura (MER – Modelo Entidade-
Relacionamento [4]), UML [11] e ontologias [2], optou-se por 
adotar o MER, por ser o de notação mais simples, e de mais fácil 
entendimento. A representação e geração automática de uma regra 
seguem os seguintes passos:  

1. Definir perfil: Usuário escolhe o perfil ao qual a regra deve 
ser aplicada. 

2. Definir regra: Usuário escolhe a entidade para a qual a regra 
deve ser aplicada, navega pelo diagrama ER selecionando os 
relacionamentos, entidades relacionadas e seus atributos que 
fazem parte da definição da regra, opcionalmente definindo 
valores específicos para tais atributos, que devem ser 
restritos pela regra. 

3. Gerar regra: Usuário solicita geração da regra, e o sistema 
automaticamente captura os dados armazenados durante a 
definição da regra, aplica as regras de mapeamento 
necessárias e gera a regra de autorização na base de regras. 

 
Para exemplificar a proposta deste trabalho foi escolhido o 
domínio do benchmark TPC-H [15], o qual é uma especificação 
de benchmark com uma ampla relevância na indústria. Ele simula 
o cenário de uma aplicação de apoio à decisão. A Erro! Fonte de 
referência não encontrada. apresenta o modelo ER do TPC-H. 
Para ilustrar a proposta, considere a regra de autorização R3.  

Em R3, o perfil a ser considerado é “gerente da América do Norte 

e Ásia”. A entidade à qual a regra deve ser aplicada é “Pedido” e a 

operação é “consultar”. A regra propriamente dita envolve os 

“pedidos de clientes localizados no hemisfério norte e que se 

encontram nas regiões da Ásia ou América”. Para cadastrar esta 

regra, o usuário deve escolher os seguintes elementos do MER: 
Order (entidade na qual a regra deve ser aplicada); Customer, 
Nation e Region (outras entidades para especificação da 
regra); cus_ord, cus_nat, nat_reg (relacionamentos); 
Nation.hemisphere, Region.name (atributos); 

Nation.hemisphere = “N”; Region.name = “Asia 
or America”(valores para os atributos). 

Um gerente da América do Norte e Ásia 
deve somente consultar pedidos de 
clientes localizados no hemisfério 
norte e que se encontram nas regiões 
da Ásia ou América. 

(R3) 

Customer Nation Region
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Figura 2 - Modelo ER do TPC-H 

4.2 Mapeamento entre metamodelos  
Para a exibição e mapeamento das entidades a serem consideradas 
na descrição da regra bem como a geração da regra considerando 
os objetos existentes fisicamente no banco de dados é necessário 
que estas informações sejam armazenadas em modelos mais 
abstratos. Ou seja, é necessário que os esquemas conceitual e 
lógico do banco de dados sejam eles próprios armazenados em 
modelos. Em outras palavras, é necessário se ter metamodelos 
para armazenar os objetos presentes nos modelos de cada domínio 
tratado pela organização.  Um metamodelo é um modelo que guia 
a especificação de outros modelos, capturando propriedades e 
características essenciais em um nível de abstração mais elevado. 
Isto inclui, no caso do metamodelo ER, por exemplo, as 
entidades, seus relacionamentos e atributos. A Figura 3 e a Figura 
4 apresentam os metamodelos do modelo conceitual ER e do 
modelo lógico relacional (do banco de dados). 

Existem diferentes regras de mapeamento de modelo conceitual 
ER para modelo lógico relacional. Neste trabalho são empregadas 
as regras apresentadas por Heuser [7]. 
Para tradução das entidades os passos são: (i) Cada entidade para 
uma tabela; (ii) Cada atributo como uma coluna da tabela; (iii) 
Atributos identificadores para chave primária da tabela. Por 
exemplo, uma entidade Pessoa com atributos código (atributo 
identificador), nome e endereço é mapeada para a tabela Pessoa 
com colunas codigoPess (chave-primária), nome e endereço.  

Para tradução dos relacionamentos existem três alternativas, 
dependendo da cardinalidade (máxima e mínima) do 
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relacionamento: (i) Tabela própria: o relacionamento é 
implementado através de uma tabela própria que contém as 
colunas correspondentes aos identificadores das entidades 
relacionadas e colunas correspondentes aos atributos do 
relacionamento; (ii) Adição de colunas: na tabela correspondente 
à entidade com cardinalidade máxima 1, adicionam-se colunas 
correspondentes ao identificador da entidade relacionada, onde 
estas colunas formam uma chave estrangeira em relação à tabela 
que implementa a entidade relacionada e as colunas 
correspondentes aos atributos do relacionamento; (iii) Fusão de 
tabelas: cria-se uma única tabela para todos os atributos das 
entidades relacionadas, bem como os atributos eventualmente 
existentes no relacionamento entre elas. 

Considerando as melhores alternativas para relacionamentos 
temos as seguintes soluções, onde “_” indica 0 ou 1. 

 Relacionamentos (0,1) × (_,1):  adição de colunas.  
 Relacionamentos (1,1) × (1,1): fusão de tabelas. 
 Relacionamentos (_,1) × (_, n): adição de colunas.  
 Relacionamentos (_, n) × (_, n): tabela própria. 
Para relacionamentos com grau maior que dois em geral, o 
relacionamento é transformado em uma tabela. 

 

Entidade Relacionam
ento

Atributo

relaciona

atributo_rel
acao

atributo_en
tidade

1...n 0...n

0...1

0...n

0...1

1...n

cardinalidade
id
nome

id
nome
identificador

id
nome

fraco

 

Figura 3 - Metamodelo do Modelo conceitual ER  

Tabela Coluna

referencia

possui

0...1 0...1

1...1 1...n

id
nome

id
nome

pk
fk

null

Tipotem
0...n 1...1

nome
iduk

 
Figura 4 - Metamodelo do Modelo lógico relacional 

4.3 Geração automática de regras de 
autorização 
O usuário seleciona as entidades, relacionamentos e os atributos 
no qual a regra de autorização será aplicada, define valores de 
atributos e parâmetros de execução, se for o caso, e finalmente 
requisita sua geração. Dependendo dos elementos selecionados 
pelo usuário, a regra de autorização a ser gerada é de um dos 
possíveis tipos: (i) “Existe relacionamento”: O usuário seleciona a 
entidade sobre a qual a regra deve ser aplicada e um 
relacionamento desta entidade com outra entidade. Ou seja, o 
usuário define uma regra de autorização restringindo o acesso de 
um usuário aos registros da entidade que atendem o caminho 

definido no relacionamento (por exemplo, regra R3); (ii) “Própria 
entidade”: O usuário define a entidade sobre a qual a regra de 
autorização deve ser aplicada e valores de atributos apenas desta 
entidade; (iii) “Predicado dinâmico”: a regra de autorização 
definida deve obter informações em tempo de execução (por 
exemplo, o login do usuário).  

A geração automática da regra de autorização realiza as seguintes 
atividades, dependendo do tipo da regra. Para o tipo “Existe 

relacionamento”, a regra é montada considerando a melhor 
alternativa de tradução de relacionamento. Os operadores SQL a 
serem utilizados para esta regra são in ou exists, pois busca-
se verificar se o relacionamento existe. Considerando os três tipos 
de relacionamentos, temos: 

i. Existe relacionamento 1 × N: Este relacionamento é resolvido 
por adição de coluna. Dessa forma, as colunas que fazem parte 
da chave primária (chamemos c1, c2 ... cn) da tabela do lado N 
(chamemos de TN) são incluídas na tabela do lado 1 
(chamemos de T1). Por simplificação, consideraremos que as 
colunas foram migradas com o mesmo nome. Estas colunas 
serão utilizadas para montar o predicado com in ou exists.  
O operador in é gerado se apenas uma coluna foi adicionada 
na tabela do lado 1, resultando em: 

T1.c1 in (SELECT TN.C1 FROM TN) 

O operador exists pode ser usado para o caso de uma ou 
mais colunas adicionadas na tabela do lado 1. Ele corresponde 
à junção entre as tabelas participantes do relacionamento, da 
seguinte forma: 

exists (SELECT 1 FROM TN WHERE T1.c1 = 
TN.c1 AND T1.c2 = TN.c2 ... AND T1.cn = 
TN.cn) 

Caso outros relacionamentos precisem ser resolvidos, 
acrescentam-se tabelas na cláusula FROM da consulta e 
predicados de junção na cláusula WHERE de acordo com o 
tipo de relacionamento e a tradução utilizada para o 
relacionamento. Os valores de atributos entram como cláusulas 
de seleção no WHERE, por exemplo, AND TK.ck < 1000. 

ii. “Própria entidade”: Neste caso, é necessário identificar como a 
entidade e os atributos foram mapeados para o modelo lógico e 
gerar cláusulas do tipo <tabela para qual a 
entidade foi mapeada>.<coluna para a qual 
a entidade foi mapeada><operador><valor>. 
Por exemplo, considerando que a entidade E foi a entidade 
escolhida e ela foi mapeada para a tabela T, que os atributos 
a1, a2 e a3 foram escolhidos e mapeados para as colunas c1, 
c2 e c3, que o operador escolhido foi "=", e que os valores v1, 
v2 e v3 foram definidos para cada atributo, o predicado 
gerado teria a forma:  

T1.c1 = v1 AND T2.c2 = v2 AND T3.c3 = v3 

iii. “Predicado dinâmico”: Neste caso, o valor do predicado é 
atribuído em tempo de execução. Um exemplo de cláusula seria 
TK.ck = $User, onde TK e ck são a tabela e a coluna 
correspondente ao mapeamento da entidade e atributo e $User 
indica o login do usuário, obtido em tempo de execução. 

5. A FERRAMENTA CSAR  
A ferramenta CSAR (Conceptual Specification of Authorization 
Rules) foi desenvolvida para permitir o cadastro de regras de 
autorização considerando a proposta de geração automática. A 
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342



interface do CSAR é apresentada na Figura 5. O  “Painel de grafo 
do domínio” (Figura 5.a) apresenta o modelo conceitual 
construído utilizando a biblioteca “prefuse”  (http://prefuse.org/). 
Prefuse é um conjunto de ferramentas de software para criar 
visualizações interativas ricas de dados. O toolkit Prefuse original 
fornece um quadro de visualização para a linguagem de 
programação Java (http://code.google.com/p/gra/). O “Painel de 
edição de regras de autorização” (Figura 5.b) exibe informações 
sobre entidades, relacionamentos e atributos selecionados no 
modelo e permite definir valores para os atributos escolhidos. Na 
parte inferior direita da figura, há um botão que ao ser clicado 
executa o algoritmo de geração de predicado para ser armazenado 
na base de dados do framework. 

Como exemplo de uso da aplicação, considere a regra R3. Para 
este caso, o usuário irá escolher a entidade Pedido sobre a qual 
a regra será aplicada. Em seguida, selecionar o relacionamento 
Compra e Cliente (visto que a regra restringe o acesso a 
pedidos de cliente). Considerando que o relacionamento compra é 
1 × N, a regra é do tipo “Existe relacionamento 1 × N”. Para este 

caso, há duas opções de geração, in e exists.  

Para regras via relacionamento com in e que o relacionamento 
foi resolvido com adição de coluna, os elementos a serem 
considerados são a entidade na qual a regra será aplicada e a 
chave estrangeira herdada da segunda entidade selecionada pelo 
usuário. Neste caso, a entidade Pedido (order) recebe 
codigoDeCliente (custkey) de Cliente 
(customer) resultando na cláusula: order.custkey in 
(select customer.custkey from customer). 

Para a cláusula from é necessário considerar o mapeamento das 
outras entidades selecionadas. Logo as cláusulas que formarão o 
from deverão incluir customer, nation e region, uma vez 
que a regra trata de clientes (customer) de nações 
(nation) do hemisfério norte e que se encontram na região 
(region) da Ásia ou América. 

 
Figura 5 - CSAR (Conceptual Specification of Authorization 

Rules tool) 

Em seguida, considera-se como foram mapeados os joins, neste 
caso Compra, LocalizadoEm e Pertence. 

O relacionamento LocalizadoEm (1 × N) foi resolvido com a 
adição da coluna codigoDeNacao (nationkey) em 
Cliente(customer). Logo, se traduz em: 
customer.nationkey=nation.nationkey.  

O relacionamento Pertence (1  × N) foi resolvido com a adição 
da coluna codigoDeRegiao (regionkey) em Nacao 
(nation). Este se traduz em 
nation.regionkey=region.regionkey. 

Consideram-se, em seguida, os valores para os atributos utilizados 
para seleção sobre Nacao (nation) (apenas as nações do 
hemisfério norte, ou seja, “nation.hemisphere=’n’”) e 
Regiao (region) (apenas as regiões Ásia ou América, ou 
seja, “region.name in (’Asia’,’America’)”). Estas 
restrições são combinadas com o conectivo lógico AND, 
resultando em: 

nation.hemisphere=’n’ AND region.name in 
(’Asia’,’America’). 

No final da geração, chega-se ao predicado da Figura 6. 

order.custkey in ( 
select customer.custkey 
from customer, nation, region 
where customer.nationkey=nation.nationkey 
AND  nation.regionkey=region.regionkey AND 

   nation.hemisphere=’n’ AND 
      region.name in (’Asia’,’America’)) 

Figura 6 – Predicado para a regra R3 

5.1 Implementação da geração automática de 
regras de autorização 
Esta seção descreve o passo a passo para a geração automática de 
regras de autorização considerando tabelas de mapeamento entre 
os metamodelos conceitual e lógico, que explicita quais elementos 
do modelo conceitual foram mapeados em elementos do modelo 
lógico, assim como exemplos de aplicação da regra. 

Um elemento do metamodelo conceitual pode ser mapeado em 
vários elementos do metamodelo lógico, e um elemento do 
metamodelo lógico pode ser mapeado em vários elementos do 
metamodelo conceitual, sendo o mapeamento realizado como o 
apresentado na Figura 7. 

Elemento
Conceitual

Elemento
Logico

codigo
codigoTipo
tipo tipo

codigoTipo
codigo

mapeamen
to

1...n1...n

codigo

 

Figura 7 –Mapeamento entre elementos do modelo conceitual e 
elementos do modelo lógico 

A partir deste diagrama, foi gerado um banco de dados 
correspondente com três tabelas, descritas a seguir. 

A tabela CONCEITUAL armazena informações sobre os 
elementos do modelo conceitual, e possui as colunas: CNT_ID: 
chave-primária; CNT_CON_ID: identificador do elemento do 
modelo conceitual (por exemplo, Order, custKey); 
CNT_TIPO: tipo do elemento conceitual (por exemplo, 
entidade, relacionamento ou atributo). 

A tabela LOGICO armazena informações sobre o modelo lógico, 
com as colunas: LGC_ID: chave-primária; LGC_LOG_ID: 
identificador do elemento do modelo lógico (por exemplo, 
CUSTOMER ou CUS_ORD); LGC_TIPO: tipo do elemento do 
modelo lógico (por exemplo, TABELA ou COLUNA). 

Por último, temos a tabela MAPEAMENTO que armazena como 
um elemento do modelo conceitual foi mapeado em um elemento 
do modelo lógico. As colunas são: MAP_ID: chave-primária; 
MAP_CNT_ID: referencia o registro do elemento conceitual na 
tabela CONCEITUAL; MAP_LGC_ID: referencia o registro do 
elemento lógico na tabela LOGICO. 

(a) (b) 
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Para obter os mapeamentos realizados de entidades, 
relacionamentos e atributos, é necessário realizar consultas de nas 
tabelas do conjunto de mapeamentos, ou seja, de acordo com a 
solução adotada de mapeamento conceitual para lógico, uma 
consulta deve ser feita nas tabelas que armazenam as informações 
do metamodelo. Por exemplo, para o caso de relacionamento 1 × 
N via adição de coluna, a consulta para descobrir o código da 
coluna que mapeou o relacionamento é a seguinte:  

SELECT COL.COL_ID 
FROM TABELA TAB INNER JOIN COLUNA COL  
ON TAB.TAB_ID=COL.COL_TAB_ID 
WHERE TAB.TAB_NOME = '<NOME DA TABELA>'  

AND COL.COL_NOME='<NOME DA COLUNA>' 
Como outro exemplo, para o mapeamento dos atributos é 
necessário realizar consultas de acordo com a estrutura do banco 
de dados para relacionar o código de um elemento da tabela 
ATRIBUTO do metamodelo conceitual com o código de outro 
elemento da tabela COLUNA do metamodelo lógico.  Consultas 
foram omitidas devido à restrição de espaço. 

A entrada do algoritmo para geração automática da regra inclui: 
seleção da entidade sobre a qual a regra será aplicada e seleção 
das entidades, relacionamentos e atributos envolvidos na regra.  
Para o tipo de regra “Existe relacionamento”, a regra pode ser 
montada empregando os operadores in ou exists, pois 
busca-se verificar se o relacionamento existe. Para descobrir como 
o relacionamento foi mapeado, pode-se usar a consulta 
apresentada Figura 8. 

i. O operador in só pode ser gerado se o relacionamento 
foi resolvido com adição de apenas uma coluna. O nome da 
coluna e da tabela referenciada é obtido executando a 
consulta apresentada na Figura 9, que, neste caso, tem que 
retornar apenas um registro. Seja tabmap a tabela onde a 
regra será aplicada, colmap a coluna correspondente ao 
mapeamento do relacionamento para coluna, tabref a tabela 
referenciada e colref a coluna correspondente, o predicado é 
construído como apresentado na Figura 10.  

ii. O operador exists pode ser usado para o caso de uma 
ou mais colunas adicionadas na tabela do lado 1. A ideia é a 
mesma que a usada para in, mas substituindo o in por 
exists. Logo, a consulta apresentada na Figura 9 pode ser 
utilizada para obter as informações de mapeamento e o 
predicado gerado segue formato apresentado na Figura 11. 

SELECT REL_NOME, L.LGC_TIPO 
FROM CONCEITUAL.RELACIONAMENTO R 
INNER JOIN CONCEITUAL CON  
     ON ( (CON.CNT_CON_ID= R.REL_ID) AND                                  
     (CON.CNT_TIPO='relacionamento') ) 
INNER JOIN MAPEAMENTO M  
     ON (M.MAP_CNT_ID = CON.CNT_ID) 
INNER JOIN LOGICO L  
     ON L.LGC_ID=M.MAP_LGC_ID 
WHERE REL_NOME='<NOME DO RELACIONAMENTO>' 

Figura 8 - Consulta para obter mapeamento realizado do 
conceitual-lógico na tabela de mapeamento 

SELECT R.REL_NOME RELACIONAMENTO,TB.TAB_NOME 
TABMAP, C.COL_NOME COLMAP,  

T.TAB_NOME TABREF, CREF.COL_NOME COLREF 
FROM CONCEITUAL.RELACIONAMENTO R 
INNER JOIN CONCEITUAL CNT  

ON R.REL_ID=CNT.CNT_CON_ID 
INNER JOIN MAPEAMENTO M  

ON (M.MAP_CNT_ID=CNT.CNT_ID AND  
CNT.CNT_TIPO = 'relacionamento') 

INNER JOIN LOGICO LGT  
  ON LGT.LGC_ID=M.MAP_LGC_ID 
INNER JOIN COLUNA C  

ON C.COL_ID = LGT.LGC_LOG_ID 
INNER JOIN COLUNA CREF  

ON C.COL_REF_ID = CREF.COL_ID 
INNER JOIN TABELA T  

ON T.TAB_ID = CREF.COL_TAB_ID 
INNER JOIN TABELA TB  

ON C.COL_TAB_ID = TB.TAB_ID 
WHERE REL_NOME='<NOME DO RELACIONAMENTO>' 

Figura 9 - Consulta para obter nome da coluna utilizada no 
conceitual-lógico na tabela de mapeamento 

TABMAP.COLMAP in (SELECT TABREF.COLREF FROM 
TABREF) 

Figura 10 - Predicado gerado para in com tabela de 
mapeamento 

EXISTS (SELECT 1 FROM TABREF WHERE TABMAP.COLMAP = 
TABREF.COLREF) 

Figura 11 - Predicado gerado para exists com tabela de 
mapeamento 

A proposta apresentada considera o primeiro relacionamento 
selecionado a partir da entidade sobre a qual deseja-se aplicar a 
regra. No entanto outros relacionamentos podem ter sido 
escolhidos e valores podem ter sido definidos para os atributos. 
Dessa forma, outros relacionamentos precisam ser resolvidos. Isto 
é feito acrescentando-se tabelas na cláusula FROM da consulta de 
acordo com o mapeamento das entidades. A consulta apresentada 
na Figura 12 é utilizada para descobrir como a entidade foi 
mapeada e a consulta apresentada na Figura 13 é utilizada para 
descobrir o nome da tabela no caso da entidade ter sido mapeada 
para tabela. 

SELECT CON.CNT_TIPO,ENT_NOME, L.LGC_TIPO 
FROM CONCEITUAL.ENTIDADE E 
INNER JOIN CONCEITUAL CON  
     ON ( (CON.CNT_CON_ID= E.ENT_ID) AND                               
          (CON.CNT_TIPO='entidade') ) 
INNER JOIN MAPEAMENTO M  
     ON (M.MAP_CNT_ID = CON.CNT_ID) 
INNER JOIN LOGICO L ON L.LGC_ID=M.MAP_LGC_ID 
WHERE ENT_NOME='<NOME DA ENTIDADE>' 

Figura 12 - Consulta para obter mapeamento de entidade 
<entidade> 

SELECT CON.CNT_TIPO, ENT_NOME,  
       L.LGC_TIPO, T.TAB_NOME 
FROM CONCEITUAL.ENTIDADE E 
INNER JOIN CONCEITUAL CON  
     ON ( (CON.CNT_CON_ID= E.ENT_ID) AND                                
         (CON.CNT_TIPO='entidade') ) 
INNER JOIN MAPEAMENTO M  
     ON (M.MAP_CNT_ID = CON.CNT_ID) 
INNER JOIN LOGICO L ON L.LGC_ID=M.MAP_LGC_ID 
INNER JOIN TABELA T ON T.TAB_ID = L.LGC_LOG_ID 
WHERE ENT_NOME='<NOME DA ENTIDADE>' 

Figura 13 - Consulta para obter nome da tabela no caso de 
mapeamento de entidade para tabela 

Além disso, deve-se identificar os predicados a serem 
acrescentados na cláusula WHERE de acordo com os atributos 
escolhidos pelo usuário. Um exemplo é a escolha de atributo atr 
de uma entidade ent. O mapeamento destes atributos entra como 
cláusulas de seleção no WHERE, por exemplo, AND TK.ck < 
1000, considerando a necessidade de selecionar, no caminho de 
navegação, os registros da tabela TK que tenham a coluna ck com 
valores menor do que 1000. Neste caso, é necessário, por 
exemplo, identificar como foi feito o mapeamento da entidade 
(usando as consultas apresentadas na Figura 12 e Figura 13) e 
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mapeamento do atributo. A consulta apresentada na Figura 14 
identifica como o atributo foi resolvido. A consulta apresentada 
na Figura 15 pode ser utilizada para obter o nome da coluna e da 
tabela correspondente ao mapeamento do atributo. 

SELECT CON.CNT_TIPO, E.ENT_NOME,  
       ATR_NOME, L.LGC_TIPO 
FROM CONCEITUAL.ATRIBUTO ATR 
INNER JOIN CONCEITUAL CON  
       ON ( (CON.CNT_CON_ID= ATR.ATR_ID) AND                               
            (CON.CNT_TIPO='atributo') ) 
INNER JOIN CONCEITUAL.ENTIDADE E  
       ON E.ENT_ID = ATR.ATR_ENT_ID 
INNER JOIN MAPEAMENTO M  
       ON (M.MAP_CNT_ID = CON.CNT_ID) 
INNER JOIN LOGICO L ON L.LGC_ID=M.MAP_LGC_ID 
WHERE ATR_NOME='<NOME DO ATRIBUTO>' 
AND E.ENT_NOME='<NOME DA ENTIDADE>' 
Figura 14 - Consulta para identificar mapeamento de entidade 

<atributo> 
SELECT CON.CNT_TIPO, ATR_NOME,  
       L.LGC_TIPO, COL_NOME, TAB_NOME 
FROM CONCEITUAL.ATRIBUTO ATR 
INNER JOIN CONCEITUAL CON  
       ON ( (CON.CNT_CON_ID= ATR.ATR_ID) AND                                
            (CON.CNT_TIPO='atributo') ) 
INNER JOIN CONCEITUAL.ENTIDADE E  
       ON E.ENT_ID = ATR.ATR_ENT_ID 
INNER JOIN MAPEAMENTO M  
       ON (M.MAP_CNT_ID = CON.CNT_ID) 
INNER JOIN LOGICO L ON L.LGC_ID=M.MAP_LGC_ID 
INNER JOIN COLUNA COL ON COL.COL_ID = L.LGC_LOG_ID 
INNER JOIN TABELA T ON T.TAB_ID=COL.COL_TAB_ID 
WHERE ATR_NOME='<NOME DO ATRIBUTO>' 
AND E.ENT_NOME='<NOME DA ENTIDADE>' 

Figura 15 - Consulta para obter nome da coluna e da tabela 
correspondente ao mapeamento do atributo 

Em regras aplicadas sobre a própria entidade, deve-se identificar a 
qual tabela a entidade foi mapeada e a qual coluna o atributo foi 
mapeado com a consulta da Figura 16. 

SELECT COL_NOME COLMAP, TAB_NOME TABMAP 
FROM CONCEITUAL.ATRIBUTO ATR 
INNER JOIN CONCEITUAL CON  
       ON ( (CON.CNT_CON_ID= ATR.ATR_ID) AND 
            (CON.CNT_TIPO='atributo') ) 
INNER JOIN CONCEITUAL.ENTIDADE E  
       ON E.ENT_ID = ATR.ATR_ENT_ID 
INNER JOIN MAPEAMENTO M  
       ON (M.MAP_CNT_ID = CON.CNT_ID) 
INNER JOIN LOGICO L ON L.LGC_ID=M.MAP_LGC_ID 
INNER JOIN COLUNA COL ON COL.COL_ID = L.LGC_LOG_ID 
INNER JOIN TABELA T ON T.TAB_ID=COL.COL_TAB_ID 
WHERE ATR_NOME='<NOME DO ATRIBUTO>' 
AND E.ENT_NOME='<NOME DA ENTIDADE>' 
Figura 16 - Consulta para obter o nome da coluna e da tabela 

correspondente no metamodelo lógico 

A partir da tabela e da coluna mapeada é possível montar a regra 
através de predicado com IN ou EXISTS. Predicado do tipo IN é 
apresentado na Figura 17 e do tipo EXISTS na Figura 18. 

COLMAP IN (SELECT COLMAP FROM TABMAP) 

Figura 17 - Formato do predicado que deve ser gerado para in 
com tabela de mapeamento 

EXISTS (SELECT 1 FROM TABMAP) 

Figura 18 - Formato do predicado que deve ser gerado para 
exists com tabela de mapeamento 

5.2 Exemplo  
Para geração da regra de autorização R3 (“Um gerente da América 

do Norte e Ásia deve somente acessar pedidos de clientes 
localizados no hemisfério norte e que se encontram nas regiões da 
Ásia ou América”), o usuário de negócio utiliza a interface gráfica 
da ferramenta CSAR para escolher as entidades, relacionamentos 
e atributos que devem fazer parte da regra, como apresentado na 
Figura 19. Os elementos não selecionados aparecem sombreados, 
ou com o tom de cor mais claro – no qual os elementos 
selecionados ficam com a cor vermelha. A Figura 19 apresenta o 
caminho percorrido pelo usuário para criar a regra R3, com inicio 
na entidade Pedido, em seguida escolhendo o relacionamento 
compra, entidade Cliente, relacionamento LocalizadoEm, 
entidade Nacao com duplo click para exibir seus atributos 
selecionando hemisferio, o relacionamento Pertence, a entidade 
Regiao e o seu atributo nome.   

 
Figura 19 - Entidades, relacionamentos e atributos 

selecionados no modelo conceitual 

 

Figura 20 - Definição de valores para atributos para montar os 
predicados das regras 
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Após a escolha das informações no grafo, o usuário solicita que os 
elementos escolhidos sejam apresentados nos campos do lado 
direito da interface da ferramenta a fim de que ele possa explicitar 
as demais informações para a regra. Em seguida, o usuário 
informa os valores dos atributos para concluir a montagem da 
regra. A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta os 
valores escolhidos e a especificação de valores para os atributos 
nome da região e hemisfério da nação a fim de definir os 
predicados das regras. Ao solicitar a geração da regra, é gerado o 
predicado apresentado na Figura 6. 

Para gerar o predicado, o sistema identifica que o tipo é “Existe 

relacionamento”. O sistema usa as tabelas de mapeamento do 
conceitual para o lógico. No modelo conceitual, estes elementos 
são as entidades Pedido, Cliente, Nacao, Regiao, os 
relacionamentos Compra, LocalizadoEm, Pertence, e os 
Atributos hemisferio de nacao e nome de regiao. No 
modelo lógico, os elementos são as tabelas order, customer, 
nation, region, as colunas que mapeiam relacionamentos 
custkey de order, nationkey de customer e 
regionkey de nation, as colunas que mapeiam atributos 
hemisphere de nation e name de region. As consultas 
apresentadas na Seção 5.1 são utilizadas para obter estes 
mapeamentos e montar o predicado. 

6. CONCLUSÃO 
Este trabalho propõe o GRA, um módulo que dá suporte à 
gerência de regras de autorização como parte importante da 
implementação do conceito de segurança da informação em 
sistemas de informação organizacionais.  

A principal contribuição do módulo proposto é estender o estado 
da arte no suporte à definição e à geração automática de regras de 
autorização, além de implementar os mecanismos de controle de 
acesso RBAC e RDBC de forma não intrusiva. A definição das 
regras de autorização faz uso de representações em um nível de 
abstração alto, podendo por isso ser facilmente realizada por 
usuários de negócio. O modelo ER foi adotado na proposta pela 
simplicidade de seus construtos, mas outros modelos conceituais 
podem ser adotados, de forma complementar, explorando suas 
extensões e maior poder de expressividade. As regras de 
autorização definidas são armazenadas em uma base de dados e, a 
partir de um conjunto de regras flexíveis e parametrizadas, são 
traduzidas seguindo uma estratégia baseada no mapeamento entre 
os metamodelos conceitual ER (que representa a definição da 
regra) e lógico (que representa a implementação da regra sobre 
um SGBD relacional). A regra de autorização gerada é então 
armazenada em um repositório de regras, que pode ser acessado 
por mecanismos de Execução de Regras de Autorização para 
garantir o cumprimento das regras em tempo de execução, 
restringindo o acesso de quaisquer aplicações a informações não 
autorizadas pelas regras de autorização geradas.  

O módulo GRA foi implementado em uma ferramenta gráfica 
CSAR, compreendendo a elaboração de metamodelos para o 
modelo conceitual ER e para o modelo lógico relacional, além de 
um metamodelo genérico de mapeamento entre eles, tornando seu 
uso flexível e parametrizável para qualquer domínio de 
conhecimento. A ferramenta foi utilizada em uma organização 
real, utilizando o cenário do TPC-H como prova de conceito. 

Como trabalhos futuros pretende-se estender a ferramenta para 
tratar regras que envolvam hierarquia, caminhos distintos para a 
mesma entidade, e auto relacionamentos. 
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ABSTRACT 
A design pattern is a general reusable solution to a recurring 
problem in software design. Bad smells are symptoms that may 
indicate something wrong in the system design or code. 
Therefore, design patterns and bad smells represent antagonistic 
structures. They are subject of recurring research and typically 
appear in software systems. Although design patterns represent 
good design, their use is often inadequate because their 
implementation is not always trivial or they may be unnecessarily 
employed. The inadequate use of design patterns may lead to a 
bad smell. Therefore, this paper performs an exploratory study in 
order to identify instances of co-occurrences of design patterns 
and bad smells. This study is performed over five systems and 
discovers some co-occurrences between design patterns and bad 
smells. For instance, we observed the co-occurrences of 
Command with God Class and Template Method with Duplicated 
Code. The results of this study make it possible to understand in 
which situations design patterns are misused or overused and 
establish guidelines for their better use. 

Categories and Subject Descriptors 
[Software systems design]: Design of software systems.  

General Terms 
Design. 

Keywords 
Design Patterns, Bad Smells. 

1. INTRODUCTION 
A design pattern is a general reusable solution to a recurring 
problem in software design [4]. They are descriptions of 
communicating objects and classes that need to be customized to 
solve a general design problem in a particular context. Therefore, 
a design pattern is a description or template of how to solve a 
problem that often appears in different systems. The Gang-of-
Four (GoF) book [4] of design patterns has highly influenced the 
field of software engineering and it is regarded as an important 
source for object-oriented design theory and practice. The GoF 
book is organized as a catalogue of 23 design patterns. 

On the other hand, bad smells are symptoms or structural 
characteristics in a region of code that may suggest the presence 
of a deeper problem in the system design or code [14]. One of the 
main references on this topic is the Fowler’s book [14] which has 
catalogued 22 bad smells. In this book [14], bad smells are 
defined as code fragments that need refactoring. Other authors 
have also contributed to expand the set of bad smells [9] [15]. 
Kerievsky [9] emphasizes the use of design patterns as a 
refactoring technique to remove bad smells. Lanza and Marinescu 
[15] presented a catalog of bad smells called "disharmonies". 

In a previous work [1], we performed a systematic literature 
review in order to understand how studies investigate these two 
topics, design patterns and bad smells, together. Our results 
showed that, in general, studies have a narrow view concerning 
the relation between these concepts. Most of them focus on 
refactoring opportunities. Among these, some tools [3][7][15][17] 
have been proposed to identify code fragments that can be 
refactored to patterns. Other studies [2][6] establish a structural 
relationship between the terms design pattern and bad smell. In 
addition, there are reported cases in the literature where the use of 
design patterns may not always be the best option and the wrong 
use of a design pattern can even introduce bad smells in code [19] 
[25]. For instance, McNatt and Bieman [25] assessed the positive 
and negative effects of design patterns on maintainability, 
factorability, and reusability. Wendorff [19] performed a study 
and identified some questionable use of design patterns, like 
Proxy, Observer, Bridge, and Command. 

Despite the definition of design patterns and bad smells are 
antagonistic in software engineering filed, the inappropriate use of 
design patterns can cause bad smells in some classes or methods 
of the system. Therefore, we perform in this paper an exploratory 
study in order to identify instances of co-occurrences between 
design patterns and bad smells. In this study, we run a design 
pattern detection tool and two bad smell detection tools over five 
systems. This way, it was possible to analyze in which situations 
design patterns and bad smells co-occur. As far as we are 
concerned, this co-occurrence has not been deeply investigated in 
the software engineering literature and there are only a few 
references concerning this topic [5][18]. 

Results of this study indicate some correlations between design 
patterns and bad smells. We rely on association rules [20][21] to 
indicate how strong a relation between a design pattern and a bad 
smell is. For instance, association rules indicate how often Factory 
Method and Feature Envy are present in a class at same time. Of 
course, it is necessary to analyze in which situations these 
associations are due to misuse of Factory Method. Based on 
detaching values of association rules, we analyzed two situations 
that called our attention: co-occurrences of Command and God 
Class and co-occurrence of Template Method and Duplicated 
Code. The results provided by this exploratory study aim to extent 
knowledge on inadequate use of design patterns and to understand 
why design patterns and bad smells may co-occur. We aim to 
establish guidelines for better employment of the GoF patterns. 

While this section introduced this study, the rest of this paper is 
organized as follows. Section 2 details the main concepts of this 
study and presents the detection tools used. Section 3 explains the 
settings of this exploratory study by detailing the decisions we 
made during its execution. Section 4 presents the main results 
obtained and aims at explaining such results. Section 5 discuss 
some related work. Section 6 presents some threats to the study 
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validity while Section 7 summarizes the conclusions obtained and 
suggests directions for future work. 

2. BACKGROUND 
This section revisits the concepts of design patterns (Section 2.1) 
and bad smells (Section 2.3). In addition, it presents the tools used 
for detect them. 

2.1 Design Patterns 
Design patterns were presented by Gamma et. al. [4] in 1994 as 
“descriptions of communicating objects and classes that are 
customized to solve a general design problem in a particular 
context” and, since then, their use has become increasingly 

popular. The purpose of design patterns is to capture design 
knowledge in a way that it can be easily reused by providing 
tested and proven correct solution. 

Design patterns aim at reducing coupling and improving 
flexibility within software systems. As an example of that, many 
of these patterns postpone decisions and actions until runtime 
[12], which makes code more flexible and this way it is easier to 
add new functionality without deep changing in existing code. 
They also make it easier to think clearly about a design and 
encourage the use of “best practices” [12]. Also, by providing a 
common terminology, design patterns improve communication 
among designers and developers [11]. By using well-known and 
well-understood concepts, it eases code readability and the 
software system design in general becomes better understood and 
easier to maintain. For instance, a designer is better understood by 
saying that the Decorator pattern was employed in the system [4] 
than saying that some extra responsibilities need to be 
dynamically added to an object. To illustrate these ideas, we 
briefly explain two design patterns that are common in software 
systems and used in this study: Command and Template Method.  

The Command pattern has the intent of encapsulating a request as 
an object; thereby letting the designer parameterizes clients with 
different requests, queue or log requests, and supports undo 
operations [4]. In order to implement this pattern, it is necessary 
to create an interface that is the abstract command. Concrete 
commands implement this interface. The client instantiates a 
concrete command and sets an object of the invoker class, which 
queues the requests for this command. By the time, this command 
is executed it is done by an object of the receiver class. 

 

Figure 1. Partial class diagram of the Command 
pattern in WebMail 

Command is used when it is necessary to issue requests to objects 
without knowing anything about the operation that is requested or 
the receiver of the request [4]. It is useful when supporting 
activities that require the execution of a series of commands, as 
the orders of customers in a restaurant. This allows that the 

requisitions are executed in different moments in time, according 
to availability. The command objects can be held in a queue and 
processed sequentially, as in a transaction.  

Figure 1 shows an example of a real instance of this pattern 
detected in the WebMail system2. In this example, the 
URLHandler is the abstract command and the three classes that 
inherit from it are the concrete commands. The concrete 
commands are linked to the Storage class, which plays the role 
of the receiver in this pattern. In this example, the handleURL() 
method is the classic execute method proposed in the Command 
pattern definition. 

The Template Method pattern defines the skeleton of an algorithm 
in an operation, deferring some steps to client subclasses. This 
pattern lets subclasses redefine certain steps of an algorithm 
without changing the algorithm structure [4]. It aims at solving the 
problem that occurs when two or more different components have 
significant similarities, but snippets of the same method may 
differ. In this case, merely extending a base class or implementing 
an interface is not enough to solve the problem. Another 
alternative is duplicating this method in both classes even though 
they have high similarity. Considering this alternative, if there is a 
change that targets the algorithm, then duplicated effort is 
necessary. 

 

Figure 2. Partial class diagram example of 
Template Method in JHotDraw 

Figure 2 exemplifies the use of the Template Method design 
pattern. This figure shows a partial Class Diagram of a real 
instance of this pattern extracted from the JHotDraw system3. The 
abstract class AbstractAttibuteCompositeFigure defines a 
drawing template method, called drawFigure() that can be 
modified by the specialized classes. As shown in Figure 2, the 
template method is responsible for calling other methods. The 
concrete classes of this example have very similar methods and 
perform similar tasks, as expected in the Template Method use. 
However, considering that they perform some tasks differently, 
the inherited methods that they implement – drawFill() and 
drawStroke() - should be different in order to perform these 
different tasks. Therefore, if a designer does not use a template 
method in this situation, it would be necessary to either duplicate 
all the other methods besides drawFill() and drawStroke() or 
it would not be possible to implement different tasks in the 
concrete classes. 

                                                                 
2 http://webmail-beta.locaweb.com.br/ 
3 http://www.jhotdraw.org/ 
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2.2 Design Pattern Detection Tool 
In order to achieve the goals of this exploratory study, we used the 
Design Pattern Detection using Similarity Scoring4 (DPDSS) tool 
[16], which uses the algorithm called Similarity Scoring. This tool 
applies the algorithm Similarity Scoring, in which the modeling is 
performed by using directed graphs that are mapped into square 
matrices [16]. 

Table 1 lists the design patterns that can be detected by the used 
tool, following the same classification used by GoF: by purpose 
and scope. In Table 1, the Command design pattern is shown in 
the second column, which lists the structural patterns, despite it is 
a behavioral one. This happens because the DPDSS tool cannot 
differentiate Object Adapter and Command patterns, putting the 
latter in the group of structural patterns. The same happens with 
Strategy and State patterns, whose instances cannot be 
differentiated by the tool. 

Another relevant issue is the fact that Table 1 displays not only 
the default structural Proxy design pattern, but also a variant 
pattern called Proxy 2 [16]. Proxy 2 combines both Proxy and 
Decorator. In order to simplify the analysis, when this tool finds 
an instance of the Proxy 2 pattern, we considered it is an instance 
of the default Proxy pattern. 

Considering the DPDSS tool limitations and also this 
simplification about the Proxy pattern variation, a total of eleven 
design patterns could be detected and analyzed in this exploratory 
study. We choose this tool because, besides the variety of design 
patterns that it is able to detect, it has a friendly user interface and 
it is very effective in terms of time and memory consuming. This 
effectiveness becomes even more relevant because according to 
the authors the tool algorithm seeks not only the basic structure of 
the design patterns, but it also seeks for modified pattern 
instances. 

2.3 Bad Smells 
Bad smells are symptoms or structural characteristics in a region 
of code that may suggest the presence of a deeper problem in the 
system design or code [14]. They are defined as code fragments 
that need refactoring [14]. Although bad smells can harm the 
development, maintenance, and evolution of the software system 
[26], but they are not necessarily bugs since they are not incorrect 
implementations. They do not even necessarily harm the proper 
functioning of the system. Some long methods, for instance, are 
just fine [14]. It is necessary to look deeper to see if there is an 
underlying problem there since bad smells are not inherently bad 
on their own. They are often an indicator of a problem rather than 
the problem itself. 

Bad smells receive different classifications and naming schema in 
papers, such as bad smells, code smells, and design smells. Some 

                                                                 
4 http://java.uom.gr/~nikos/pattern-detection.html 

authors treat these classifications interchangeably, while others 
establish minor differences among them. Another related concept 
is anti pattern which is understood and defined in different ways 
in the literature [23] [24]. For example, Dodani [13] considers that 
if a design pattern has the best solution to solve a problem, then 
the anti pattern presents the lesson learned. 

Fowler [14] catalogued 22 bad smells and indicated appropriate 
refactoring techniques for each of them. Though this is the main 
reference of bad smells, there are other catalogues of bad smells in 
the literature [9] [15]. For instance, Kerievsky [9] proposes a new 
set of bad smells, giving emphasis to the use of design patterns as 
a refactoring technique to remove them. In some sense, Kerievsky 
extends the set of bad smells cataloged by Fowler [14]. Other 
authors have proposed a new set of bad smells, such as Lanza and 
Marinescu [15], who presented a catalog of bad smells called 
"disharmonies". In addition to the definitions of the bad smells, 
the authors proposed detection strategies and recommendations 
for their identification and correction. However, 6 out of 11 
disharmonies are similar to those bad smells listed by Fowler [14]. 

Two common bad smells investigated in this study are God Class 
and Duplicated Code [14]. God class [15] performs too much 
work on its own, delegating only minor details to a set of trivial 
classes and using the data from other classes. This has a negative 
impact on the reusability and the understandability of this part of 
the system. God Class is similar to the Fowler’s Large Class bad 
smell [14]. In this study these terms are used interchangeably. 
Therefore, a God Class is the term used to describe a certain type 
of classes which “know too much or do too much”. It is also 

common to refer as God classes the ones that control too much. 
Often a God Class arises by accident as functionalities are 
incrementally added to a central class over the course of the 
system evolution. 

Duplicated code [14] is the most pervasive and pungent bad smell 
in software. It tends to be either explicit or subtle. Explicit 
duplication exists in identical code, while subtle duplication exists 
in structures or processing steps that are outwardly different, yet 
essentially the same. 

2.4 Bad Smell Detection Tools 
We used two tools for detecting bad smells, in order to identify a 
larger amount of the bad smells proposed by Fowler. The tools 
are: JDeodorant5, which detects four bad smells; and PMD6, 
which also detects four bad smells. JDeodorant [17] was 
developed as a plug-in for the Eclipse IDE and it is able to 
automatically detect four different kinds of bad smells by using 
software metrics. This tool applies automatic refactoring, since it 
provides suggestions to solve the bad smells that it detects. PMD 
[22] is also a plug-in installed on the Eclipse IDE. It performs 
detection through the use of simple metrics such as number of 

                                                                 
5 http://www.jdeodorant.com/ 
6 http://pmd.sourceforge.net/ 

Table 1. Design Patterns detected by the tool DPDSS 

  Purpose 
  Creational Structural Behavioral 

Scope 

Class Factory Method  Template Method 

Object 
Prototype 
Singleton 

Object. Adapter / Command 
Composite 
Decorator 

Proxy 
Proxy 2 

Observer 
Strategy/State 

Visitor 
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lines of code. This tool offers the possibility of manual 
configuration of the parameters for the metrics used in automatic 
detection. Besides the bad smells detected by this tool, it is also 
able to identify a large variety of other programming flaws. 

Table 2 lists the bad smells detected by JDeodorant and PMD. In 
this table, only the bad smells that are detected by at least one of 
the tools are shown. This way, as it can be observed in Table 2, a 
total of six bad smells, out of 22 listed by Fowler, are detected 
combining both tools. 

We choose these tools because they are both Eclipse plug-ins, 
which make them easy to install and configure. Besides that, they 
are well-known both in industry and in the academia and they are 
effective in terms of time. We also choose two tools because since 
detection tools present a high rate of failure, the bad smells that 
are detected by both tools, God Class and Long Method, are 
considered to exist in a system only if both tools detect the same 
bad smell instance. This definition makes the results for these two 
bad smells more reliable. 

Table 2. Bad Smells detected by each tool 

 Tool 
Bad Smell JDeodorant PMD 

Duplicatedd Code - X 
Long Method X X 

Large/God Class X X 
Long Parameter List - X 

Feature Envy X - 
Switch Statements X - 

Total 4 4 
 

3. STUDY SETTINGS 
This section presents the settings of the exploratory study, which 
investigates the co-occurrence of design patterns and bad smells. 
Here we present the systems we used to collect the data to be 
analyzed, the association rules, which are used as a starting point 
to understand the results and the general procedures of this study. 

3.1 Research Questions 
In this study we aim at answering the following research 
questions: 

RQ1: Do design patterns may co-occur with bad smells? If so, 
which patterns are these? 
RQ2: If there are co-occurrences between design patterns and bad 
smells, do they happen due to the overuse or the misuse of design 
patterns? 

3.2 Target Systems 
We use a design pattern detection tool and two bad smells 
detection tools to analyze twelve systems available on the 
qualitas.corpus7 dataset. However, seven out of these twelve 
systems did not present relevant amount of design patterns or bad 
smells. Hence, they could not be used in the analysis of this study. 
The five remaining systems that were used are listed in Table 3. 

Table 3 presents some information about the five systems used in 
this study. They are ordered according to the number of lines of 
code. Besides the name and version of the systems, Table 3 
presents some size metrics. As can be seen in this table, AspectJ is 
the one with the highest number of lines of code, while WebMail 

                                                                 
7 http://aserg.labsoft.dcc.ufmg.br/qualitas.class/ 

has the smallest values for all metrics. By observing these metrics 
we consider them medium size software systems. 

Table 3. Target-systems 

System Version 
# of 

classes 
# of 

packages 
# Lines 
of Code 

AspectJ 1.6.9 3600 144 501,762 
Hibernate 4.2.0 7119 856 431,693 
JHotDraw 7.5.1 765 66 79,672 
Velocity 1.6.4 444 25 26,854 
WebMail 0.7.10 115 19 10,147 

 

3.3 Association Rules 
An important concept that is used to analyze the results of this 
study is association rules [20][21]. These rules are combinations 
of items that occur in a dataset. In the context of this study, these 
rules represent the co-occurrence of two kinds of items: design 
patterns and bad smells. This way, four measures were calculated 
in order to understand the results: Support [20], Confidence [20], 
Lift [21] and Conviction [21]. To calculate these measures, it is 
considered that, in each system, each class is a transaction. It is 
then verified if the transaction (i) contains an instance of a bad 
smell and (ii) contains an instance of a design pattern. Each bad 
smell and each design pattern analyzed is called itemset. 

The Support of an itemset is the proportion of transactions which 
contains this itemset, showing its importance and significance 
[20]. For instance, if a system has 100 classes and 10 of these 
classes present the bad smell Feature Envy, it means that, in this 
system, the Support of Feature Envy is 10%. For instance, the 
Support of the association Factory Method and God Class shows 
the proportion of transactions which contains both Factory 
Method and God Class. Therefore, the Support is a measure of the 
frequency of an item in an association. 

In order to understand the concept of Confidence [20] it is 
necessary to know the naming conventions used in association 
rules, which are antecedent and consequent. In the context of this 
study, we consider Design Patterns the antecedent and Bad Smells 
the consequent. Confidence is the probability of seeing the rule's 
consequent under the condition that the transactions contain the 
antecedent. In other words, it is the ration between the Support of 
the association and the Support of the antecedent. The Confidence 
can be calculated by Equation 1. The value of Confidence tends to 
be higher if the consequent has a high support, because this way, 
it is more likely that the Support of the association is also high. 

                                             

Lift measures how many times more often a design pattern and a 
bad smell occur together than expected if they where statistically 
independent [21]. This measure can be calculated by Equation 2. 
If the value of Lift for an association rule is 1, then the itemsets of 
this association are independent. On the other hand, the higher 
than 1 for this measure, the more interesting the rule is, because it 
means that the antecedent lifted the consequent in a higher rate. 
This means, in the scope of this study, that a bad smell is more 
frequent with a determined design pattern. 

                                              

Conviction is an alternative to Confidence since the latter was 
found to not capture direction of associations adequately. 
Conviction is calculated by the formula below [21]. Conviction 
presents three interesting characteristics: (i) it considers both the 
Support of the antecedent and the Support of the consequent; (ii) 
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it shows if there is a complete independence between the 
antecedent and the consequent when the result is 1, and (iii) when 
the antecedent never appears without the consequent (confidence 
of 100%) the value of Conviction is infinite. 

                            
                 

               
 

3.4 Procedures 
In order to perform this exploratory study, we followed a set of 
procedures, divided in three general phases. Figure 3 shows the 
flow of these phases, which are Selection and Tuning, Execution 
and Analysis. After the Execution phase, we persisted data in a 
relational database in order to make our analysis simpler. The first 
phase is the Selection and Tuning. It consists in choosing the 
systems to be analyzed within the study and choosing the 
detection tools that bring us relevant results. Besides choosing the 
tools it was necessary to configure them. Therefore, in 
JDeodorant, we set the Minimum Number of Statements 
parameter to 3 and, in PMD, we set the value of Parameter List to 
10 and Method Length to 100. The other parameters of these tools 
remained with the default values. This phase is very important 
since the final results of the study depend of these choices. 

 

Figure 3. Procedures flow 

The second phase is Execution. The first procedure of this phase 
is to run each tool for each of the chosen systems and then collect 
the output of each detection tool for each system. At this point, we 
have many output files and each tool has an output format. 
Therefore, it was necessary to develop a routine that accept the 
outputs of each tool as input and save the results in the database. 
This database schema was created with a single table called 
“Class”. It has 19 columns and they are all Booleans, except two: 

the class name and the system it belongs to. The other 17 columns 
indicate if a class has any of the eleven possible detected patterns 
or any of the six possible detected bad smells. So far, we have the 
information of which design patterns and which bad smells each 
class of the five systems have. This information makes it possible 
to calculate association rules for each of the 66 associations. This 
number of associations is obtained by multiplying the 11 
detectable design patterns by the 6 detectable bad smells. 

The last phase is split in two steps: the association rule analysis 
and source code analysis. At first, we used the association rules as 
a starting point to establish relations between design patterns and 
a bad smells. Based on interesting values, we focused our 
investigation on the analysis of the system source code. In this 
second step, we aim to understand deeply how and why design 
patterns and bad smells co-occur. 

4. RESULTS 
As already stated, five investigated systems present relevant 
results and were used in this exploratory study. As explained 
before, for the bad smells God Class and Long Method, it is 
considered an occurrence of them if both detection tools detected 
them in order to make the results more reliable. This definition 
reduced significantly the quantity of God Classes detected in the 
five systems and totally eliminated the occurrences of Long 
Methods, since the tools find different results for this bad smell. 

It is also important to detach that the Support value of any of these 
items is not very high. This is expected since it is not common 
that a system would have many classes related to a great quantity 
of design patterns and bad smells. Therefore, for this study, the 
more important results are based on the analysis of the Conviction 
of an association, and, of course, the understanding of the co-
occurrence that we find. We focus on results for Conviction 
measure between 1.01 and 5, since values that are higher than 5 
are usually obvious. However, considering the context of this 
exploratory study, the upper threshold is not really relevant, since 
an association between a design pattern and a bad smell is rare. 

This way, after calculating the Support, Confidence, Lift and 
Conviction for all the possible associations, the next step of 
analysis is checking the associations that have the value for 
Conviction greater than 1.01. By considering just this threshold, a 
lot of associations were found. However, more important than 
these values is the reason why they happen. At this point, two co-
occurrences called our attention: (i) the co-occurrence of the 
Command design pattern and the God Class bad smell and (ii) the 
co-occurrence of the Template Method design pattern and the 
Duplicated Code bad smell. These cases are discussed in the 
following subsections. 

4.1 Command and God Class 
At first glance, it was not possible to know if the Command 
pattern or the Adapter pattern or even if both patterns co-occur 
with the God Class bad smell, since the DPDSS tool cannot 
differentiate these two patterns. Therefore, we discuss these two 
patterns as a single design pattern. However, after we analyze the 
source code of the systems, we observe that the Command pattern 
co-occurs more frequently with God Class than Adapter does.  

Table 4 shows the values for the {Adapter/Command   God 
Class} association rule in the analyzed systems. The five systems 
present instances of either Adapter or Command. Three out of 
these five systems present the God Class bad smell in one or more 
classes that participate in one of these two patterns. Just Velocity 
does not present any God Class. Although Hibernate presents this 
smell, no God Class co-occurs with a class that participates of an 
Adapter or Command pattern. The other three systems have a 
value for the Conviction measure greater than 1.01. This way, we 
analyzed these co-occurrences in order to better understand them 
and to make possible to determine which of these patterns has 
strong correlation with God Class: Command or Adapter.  

Table 4. Adapter/Command and God Class 
association rules values 

System Support Confidence Lift Conviction 
AspectJ 1,00% 38,71% 22,12 1,60 

Hibernate 0,00% 0,00% 0 0,99 
JHotDraw 1,18% 12,00% 2,48 1,08 
Velocity 0,00% 0,00% 0 1,00 
WebMail 4,35% 35,71% 6,84 1,47 

 

By analyzing the definitions of Command and God Class, it is not 
hard to conclude that a misused implementation of this pattern 
within the system evolution could cause God Class. For instance, 
Figure 4 shows a Class Diagram of an instance of the Command 
pattern identified in the WebMail system. Part of this diagram is 
shown in Figure 1 (Section 2.1). The Storage class plays the role 
of a receiver in this pattern and it is associated to 14 concrete 
commands. The concrete commands are the classes that appear in 

XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.
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the central part of the diagram in Figure 4. The base command is the URLHandler class and the abstract method is handleURL(). 

 

Figure 4. Example of co-occurrence of Command and God Class

By analyzing the diagram in Figure 4, we can observe that the 
Storage class has some getters and setters. In addition, it has 
many other methods that are responsible for too much work. 
Therefore, it is a God Class, as indicated by the JDeodorant and 
PMD tools. For instance, there are many methods related with 
XML, debugging, configurations, authentication, user profile, etc. 

The Storage class probably became a God Class within the 
development of the WebMail system because it was necessary to 
support a large amount of commands. The names and the code of 
these commands suggest that they do not belong to the same 
concern. Therefore, the best practice in this case would be the 
creation of different Command instances for different concerns; 
e.g., an instance of Command to deal only with XML. Instead of 
mixing up all concerns in a single design pattern, many pattern 
instances would avoid that a class (i.e., Storage) plays the role 
of a God receiver does too much. Therefore, methods of the 
Storage class should be extracted into other classes, which is a 
refactoring recommendation for most God Class [14]. 

4.2 Template Method and Duplicated Code 
Although we could not find many co-occurrences of Template 
Method and Duplicated Code, their existence called our attention 

because one goal of the Template Method design pattern is to 
avoid redundancy and, therefore, to avoid duplicated code. Table 
5 shows the values for the association rule {Template Method   
Duplicated Code} in the analyzed systems. The design pattern 
detection tool identified Template Method instances in JHotDraw 
and Hibernate. However, none of the systems presented many 
instances of this pattern, which made the values of the association 
rule relatively low. Except for WebMail, the other systems present 
many instances of Duplicated Code. 

Table 5. Template Method and Duplicated Code 
association rules values 

System Support Confidence Lift Conviction 
AspectJ 0,00% 0,00% 0 0,92 

Hibernate 0,03% 9,09% 1,29 1,02 
JHotDraw 0,39% 18,75% 1,05 1,02 
Velocity 0,00% 0,00% 0 0,87 
WebMail 0,00% 0,00% 0 0,96 

 

We analyzed the source code of the systems to understand why 
Template Method and Duplicated Code co-occur. Figure 5 shows 
the Class Diagram of one instance of the Template Method pattern 
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identified in the JHotDraw system. Figure 2 (Section 2.1) shows 
another instance of the same pattern. The two abstract classes in 
Figure 2 and 5 have both a template method, which are called 
drawFigure() and draw(), respectively. By checking the 
source code of these two methods, we verified that they have the 
same implementation except for one line (copy-paste-
modification). More interesting, these two classes have a super 
class in common and, therefore, they could have inherited this 
implementation from this common super class. However, the 
abstract classes are not the only ones in the hierarchy that present 
Duplicated Code. Subclasses in the same three, such as 
ODGAttributedFigure and SVGAttributedFigure, also 
present Duplicated Code. It is not the goal of this study to criticize 
the design, neither the development of any system, but the 
presence of this bad smell indicates that Template Method pattern 
seems misused over time since one of the achievements of this 
pattern is to eliminate code duplication. 

 

Figure 5. Instance of Template Method and 
Duplicated Code co-occurrence 

5. RELATED WORK 
Although design patterns [4] and bad smells [14] are recurrently 
target of research studies in software engineering [7] [8], a few 
studies portraits the idea of co-occurrence of these concepts. In 
fact, the most well-known and exploited relationship between 
these topics is the use of refactoring techniques in order to change 
a bad situation (i.e., bad smells) into a nice design solution (i.e., 
design patterns) [9]. In a previous study, we performed a 
systematic literature review [1] in order to understand how studies 
relate design patterns and bad smells. Our results showed that, in 
general, studies have a narrow view concerning the relation 
between these concepts. This review found a total of ten studies. 
As expected, most of these studies are related to refactoring to 
design patterns, whereas others establish a structural comparison 
concerning these topics. Only three of the studies found in the 
systematic review mention the co-occurrence of design patterns 
and bad smells [5][10][18], bu they do not focus on this topic. 

Although this systematic review did not find studies focused on 
the co-occurrence of design patterns and bad smells, there are 
reported cases in the software engineering literature where the use 
of design patterns may not always be the best option [19][25]. In 
general, we tend to think that if developers employ cataloged 
design patterns [4], then hypothetically the best solution to solve 
the problem has been used [2] and the best practices are been 
employed. However, this thought is not necessarily true since a 

design pattern may be misused or even overused. This wrong 
employment of a design pattern can even introduce bad smells in 
code. For instance, McNatt and Bieman [25] qualitatively assess 
the coupling of pattern in terms of their effects on maintainability, 
factorability, and reusability. The authors point out that this 
coupling may provide benefits, but also costs to the system. 

Wendorff [19] presents a paper in which design patterns are 
assessed during the reengineering phase. The author shows 
examples of the questionable use of some patterns, like Proxy, 
Observer, Bridge, and Command. The Proxy pattern is considered 
a simple one and, therefore, it is widely employed by beginners, 
who tend to use them freely and inadvertently [19]. One of the 
problems noticed by the author is that Proxy pattern is frequently 
used based on the expectation of future needs for flexibility, 
access control, and performance that never materialize. The author 
[19] also states that some instances of Proxy make the interaction 
of objects complicated and that this pattern usage naturally leads 
to a substantial increase in number of classes and consequently, 
the size and complexity of the software grow considerably. 

The Observer pattern use is justified when it is necessary to 
achieve flexibility and reusability. Wendorff [19] presents 
situations in which it was not necessary to employ this pattern to 
achieve these qualities since the analyzed software system was 
already too simple. Therefore, in this situation, the developer 
implements a complex and expensive functionality in order to 
achieve nonexistent requirements. 

We believe that these questionable uses of design patterns happen 
due to two main reasons. First, excess of engineering, when 
design patterns are employed unnecessarily, making the code 
bigger, more complex and more expensive and also decreasing 
reusability, maintainability and flexibility, which are exactly the 
opposite intent of the GoF patterns. Second, the complexity of 
employing a design pattern properly, since they are not trivial 
structures and Gamma et. al. [4] only provides sample code, 
which are much simpler than the industrial software systems. 

6. THREATS TO VALIDITY 
The fact that this study was not performed in a full controlled 
environment may introduce the main threats to external validity. 
The study was performed using five systems, three detection tools 
and the results were analyzed by authors. 

We analyzed five systems because seven out of the twelve 
systems we chose do not present relevant amount of design 
pattern or bad smell instances. However, after collecting data, we 
concluded that the number of systems is not so important, because 
we have already a lot of information with the five ones we 
investigated. Besides that, we concluded that the size of the 
systems may not be a restriction since, in some cases, we had 
more interesting results with the small systems. 

Concerning the detection tools, we chose DPDSS, JDeodorant and 
PMD mainly because of their facility to use and their 
acknowledgment in academia. As already explained, the bad 
smells that are detected by both JDeodorant and PMD - God Class 
and Long Method - were only accepted when both tools detected 
the same instances. We reinforce that the detection tools were 
used to determine the values for the association rules and these 
values are used as a starting point to guide our analysis and not to 
define the conclusions of this study. The final conclusions of this 
study are based on our analysis of the source code that the 
detection tools indicate co-occurrences between a design pattern 
and bad smell. Although only two researchers analyzed the results 
of this study, all settings of the study - including systems, tools 
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information and how we derived the values for the association 
rules - are well documented, which turns this study replicable. 

7. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 
Within this study, we ran a design patterns detection tool and two 
bad smells detection tools in five systems. We identified some 
samples of design pattern misuse and we showed that this misuse 
may promote the arising of bad smells. The cases that called our 
attention the most were the co-occurrences of the design pattern 
Command with the bad smell God Class and the pattern Template 
Method with the bad smell Duplicated Code. We showed how the 
overuse of a single receiver class in the Command pattern for 
different concerns turned this class into a God Class. We showed 
that two implementations of Template Method instead of 
eliminating unnecessary repetition, presented many duplications. 

We used the values for association rules, especially Support and 
Conviction, as a starting point to derive our analysis. These 
association rules were used to analyze how strong a relation 
between a specific design pattern and a bad smell is. This way 
only after calculating these measures, it was made an analysis 
considering the characteristics of the design patterns and the bad 
smells to check whether the association rules make sense. Despite 
the used association rules, the final conclusions of this study were 
derived from our deep analysis of the source code. 

The results of this study showed that it is completely possible that 
the inappropriate employment of a design pattern leads to the 
arising of bad smells, although this consequence seems totally 
aimless. The next step of this work is to analyze other design 
patterns that, due to its misuse, have classes that present bad 
smells. In future work, we intend to replicate this study in an 
enterprise development context, which may provide more data 
and results with higher statistical significance. We also aim at 
defining guidelines that would help developers in the task of 
maintenance of classes that are part of a design pattern, since we 
believe that bad smells does not arises as a consequence of design 
patterns misuse in the first moment. 
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RESUMO 
O acesso à informação no mundo, na esfera pública, é considerado 
um direito fundamental, defendido em declarações, convenções e 
leis. Este trabalho se localiza nesse contexto utilizando um 
checklist com a finalidade de explorar problemas de transparência 
em sites existentes. O checklist utilizado é adaptado a partir do 
checkTrans, do qual algumas ações foram excluídas ou adaptadas. 
O checklist adaptado foi utilizado na avaliação de 30 sites de 
instituições de ensino superior através da execução de tarefas 
predefinidas, observando-se a conformidade com as ações 
sugeridas no checklist. Os resultados foram armazenados em uma 
matriz e analisados quantitativamente. A análise desses resultados 
identificou evidências de uma relação entre qualidade do ensino 
das instituições de ensino superior com o grau de conformidade 
com as ações sugeridas. Ela também apontou para a existência de 
problemas de transparência em todos os sites analisados, 
indicando onde as ações corretivas devem ser concentradas. 

Palavras-Chave 
Transparência de Software, Análise de Sites, checkTrans. 

ABSTRACT 
The access to information, in the public sphere, is considered a 
fundamental right and it is advocated in declarations, conventions 
and laws. This study is inserted in this context and uses a checklist 
to identify and explore problems of transparency in existing 
websites. This checklist is based on checkTrans, where some 
actions were excluded and some were customized. 30 websites 
were evaluated through the execution of predefined tasks, 
observing if they work as the actions suggested by the checklist. 
The quantitative analysis of the results exhibited evidences of a 
relation between the quality of the institutions and how their 
websites complied with checklist suggestions. This analysis also 
indicates transparency problems in all of the analyzed websites 
and suggests some corrective actions.   

 

Categories and Subject Descriptors 
D.2.4 [Software Engineering]: Software/Program Verification – 
validation. 

General Terms 
Design, Experimentation, Verification.  

Keywords 
Software Transparency, Website Analysis, checkTrans. 

1. INTRODUÇÃO 
A sociedade tem buscado cada vez mais informações, em 
quantidade e em confiabilidade. A busca por transparência está 
aumentando e o software tem um papel importante no cenário 
econômico e, ainda, como ferramenta de divulgação de 
informações. Isso tem influenciado governos e instituições a 
disponibilizarem informações a quem tiver tal direito de acesso. 
Tem-se observado uma tendência internacional e nacional em 
direção à transparência. Diversos países têm destacado a 
disponibilização de informações como uma função essencial do 
serviço público, inclusive efetuando alterações nas leis para que 
contemplem tais mecanismos. 

O aumento na demanda de transparência de informações tem 
gerado reflexos no importante mercado de softwares. A ausência 
de uma cultura de transparência pode gerar problemas e, nesse 
sentido, é importante que se faça uma investigação minuciosa das 
características de transparência, a fim de verificar se elas estão 
sendo atendidas na divulgação dessas informações. 

valiação da transparência de sites existentes. Para avaliar a 
aplicabilidade do checkTrans especializado, são analisadas as 
conformidades e desconformidades de sites de instituições de 
ensino superior em relação aos requisitos de transparência para 
publicidade de informações. 

Este artigo está organizado da seguinte maneira, a seção 2 
apresenta conceitos sobre transparência de software. A seção 3 
descreve o checkTrans. A seção 4 apresenta trabalhos correlatos 
através da revisão de literatura existente. Na seção 5, o 
checkTrans é adaptado para servir de ferramenta na análise de 
transparência em sites prontos. A seção 6 trata da avaliação do 
checklist adaptado. Finalmente, a seção 7 discorre acerca das 
conclusões e perspectiva de trabalhos futuros. 

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for 
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are 
not made or distributed for profit or commercial advantage and that 
copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy 
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requires prior specific permission and/or a fee. 
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2. TRANSPARÊNCIA DE SOFTWARE 
[11] cita a transparência como uma das importantes ferramentas 
de combate à corrupção e, por conseguinte, redutora de custos. 
Em suas definições, a transparência aparece relacionada com o 
fornecimento/acesso às informações dos processos 
desempenhados pela administração pública. [2] diz que a forma 
que a informação é publicada deve seguir uma série de 
características, para assim, tipificar a transparência, são elas: ser 
completa, objetiva, confiável, relevante, acessível e de fácil 
compreensão. Além disso, a transparência pode se referir também 
à qualidade de um processo ou informação de ser facilmente 
compreendido ou reconhecido. 

[7] e [1] apresentam o termo “transparência” com várias 
definições possíveis, isso porque, esse termo é utilizado em 
diversos contextos (áreas de negócios, software, administração 
pública).  Para [1], endossados por [8], a definição de 
transparência, quando inserida no contexto de software, é descrita 
da seguinte forma: “Um software é considerado transparente se a 
informação que ele trata é transparente (transparência de 
informação) e, se ele próprio é transparente, informando seu 
funcionamento, o que faz e por que (transparência do processo).”. 
Para chegarem a essa conclusão, [1] realizaram um estudo 
objetivando a definição de diferentes conceitos de transparência, 
de acordo com as áreas de conhecimento, e a discussão sobre 
como obtê-la, motivados pela crescente demanda gerada por 
organizações no contexto dos negócios. Os autores classificaram a 
transparência como um “requisito de qualidade” do software e 
aplicaram a uma ferramenta de engenharia de software que 
identifica e relaciona características de qualidade do software.  

3. CHECKTRANS 
O checkTrans [8] é um checklist que apresenta um conjunto de 51 
ações a serem realizadas, ainda na fase de especificação dos 
requisitos dos sistemas de computação, visando à definição e 
validação dos requisitos de transparência exigidos e/ou desejados 
por instituições públicas brasileiras, especialmente útil quando o 
desenvolvimento é terceirizado. Como a proposta do checkTrans é 
apresentar um conjunto de ações que visam à definição de 
requisitos, as ações sugeridas devem ser identificadas ainda na 
fase de especificação de requisitos, e podem auxiliar no 
acompanhamento da evolução do processo de desenvolvimento de 
software e na validação dos requisitos. 

As ações do checkTrans foram definidas com base no Catálogo de 
Transparência da ER – PUC-Rio [4], no conteúdo dos documentos 
do governo federal e nas leis da Transparência, de Acesso à 
Informação, das Licitações e Contratos. As ações foram agrupadas 
de acordo com os atributos de transparência propostos no 
Catálogo de Transparência da ER – PUC-Rio [4]. Para cada uma 
das 51 ações sugeridas, o checkTrans apresenta exemplos de 
realização destas ações para facilitar o entendimento do que está 
sendo sugerido em cada ação. Pelo fato do checkTrans ser 
direcionado para instituições públicas, os exemplos normalmente 
são exemplos apresentados nos documentos do governo federal. 

A Tabela 1 apresenta parte do checkTrans. Nela são mostradas 
algumas ações (coluna “Ação Sugerida”) dos atributos 
Portabilidade e Publicidade (coluna “Atributo”). Para cada ação 
são apresentados exemplos de como estas ações podem sem 
atendidas (coluna “Exemplos”). Por exemplo, para a ação “Definir 
o formato aberto a ser utilizado”, um exemplo dado é o formato 
reconhecível por máquinas (RDF, JSON e XML). Assim, durante 
a especificação dos requisitos de transparência de um sistema é 

importante incluir algum requisito informando qual formato 
aberto de dados deverá ser utilizado.  

Tabela 1. Parte do checkTrans 

Atributo 

 
Ação sugerida 

Exemplos 
(A instituição é que vai selecionar 

o que deseja com base nos seus 
recursos e objetivos) 

Portabilidad
e 

 

Especificar as 
diferentes 
plataformas 
atualmente 
utilizadas que 
devem ser 
compatíveis com 
o software. 
(essencial) 

- Hardware (PC’s, tablets, 
smartphones)  
- Software (windows, MAC, 
Linux, android).  
(Fonte: GOOGLE, 2013) 
 

Definir o formato 
aberto a ser 
utilizado. 
(essencial) 

- Formatos reconhecíveis por 
máquinas (RDF, JSON e XML). 
- Disponibilização dos dados em 
Web services. 
(Fonte: W3C, 2010). 

Definir as 
tecnologias de 
proteção da 
informação. 
(essencial) 

- Algoritmo de Criptografia. 
 (Fonte: TANENBAUM, 2003) 

Publicidade 
 

Fornecer 
informações sobre 
o conjunto de 
dados do sistema. 

- Catálogo de Dados.  
(Fonte: W3C, 2010; BRASIL, 
2013). 

Definir as 
facilidades de 
navegação, 
inclusive, para 
pessoas com 
deficiência. 
(essencial) 

- Acesso ao computador sem 
mouse. 
- Padrões de acessibilidade (e-
MAG).  
(Fonte: BRASIL, 2011b). 

Definir e 
classificar as 
informações 
sigilosas ou 
públicas. 
(essencial) 

- Política de sigilo de informação. 

Definir e 
empregar um 
esquema de 
classificação de 
palavra-chave. 

- Esquema de classificação de 
palavra-chave (Fonte: ER – PUC-
RIO, 2013). 

 

O checkTrans serviu de base para este trabalho e foi adaptado 
para ser utilizado como ferramenta para a avaliação de sites.  

4. TRABALHOS RELACIONADOS 
A metodologia aplicada na revisão bibliográfica realizada neste 
trabalho é descrita por [5]. Ela tem como principal objetivo a 
obtenção de estudos existentes que caracterizem as definições de 
Transparência de software e trabalhos que tratam da análise de 
transparência em sites educacionais e sites diversos. 

As fontes utilizadas na busca dos estudos primários foram todas 
de origem digital. Os estudos foram restringidos por data de 
publicação, no intervalo entre o ano de 2000 e o ano de 2014, 
considerados os extremos. Foram considerados textos redigidos 
em língua inglesa ou em língua portuguesa. 

As perguntas de pesquisa que devem ser elucidadas por esta 
revisão são: Q1 - Quais os trabalhos que tratam da análise de 
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transparência em sites educacionais? e Q2 - Quais ações devem 
ser executadas para inspecionar a transparência de software em 
sites?. Para responder tais perguntas, foram utilizadas as seguintes 
expressões de busca, considerando as strings com e sem 
acentuação: E1- (("transparencia" AND ("site" OR "sitio")) e E2- 
("transparency” AND “site”). 

As expressões de busca foram comparadas com os estudos 
presentes nos seguintes quatro sites de pesquisa acadêmica: 
IEEExplore, ACM Digital library, Google Scholar, BDB Comp. 

Tabela 2. Resultado da pesquisa das expressões de busca  

Expressão 

de Busca 

IEE Explore ACM Digital 

Library 

Google Scholar BDBComp 

E1 - 9 41800 (200) 26 

E2 150 9591 (200) 602000 (200) 2 

 

De posse desses estudos, o primeiro passo foi realizado: a leitura 
dos resumos e conclusões de todos os estudos. Foram 
selecionadas 44 publicações que se enquadraram como possíveis 
candidatas a responder as perguntas de pesquisa. Dentro desse 
universo de publicações, o segundo passo executado foi a leitura 
dos textos, resultando em 34 publicações mantidas. O último 
passo consistiu na seleção dos estudos que melhor auxiliaram na 
resposta às perguntas de pesquisa, totalizando 5 publicações, 
exibidos na Tabela 3. 

Tabela 3. Publicação por questão de pesquisa respondida  

Questão de Pesquisa Publicação 

Q1- Quais os trabalhos que tratam 

da análise de transparência em sites 

educacionais? 

[10] 

Q2- Quais ações devem ser 

executadas para inspecionar a 

transparência de software em sites? 

[4], [6], [9], [3] 

 

O principal trabalho encontrado na revisão da literatura é de um 
projeto do grupo de pesquisa de Engenharia de Requisitos da 
PUC-Rio, que, dentre as várias linhas de pesquisa, consta a de 
engenharia de requisitos e transparência. O nome dado ao projeto 
é “Questionário de Transparência de Software” [4]. Ele 
disponibiliza um questionário que avalia acerca dos cinco grupos 
de requisitos não funcionais de transparência, por meio da 
percepção dos usuários, as sete opções de sites predefinidos. Ao 
todo, nos cinco grupos de requisitos, são 27 subseções totalizando 
115 questões de transparência. A principal diferença com o 
trabalho proposto aqui é que as avaliações (questões) são feitas 
com base na percepção do usuário sobre o site inteiro, enquanto 
nesta proposta a avaliação é orientada a tarefas. 

No artigo “Bula de Software: Uma Estrutura Definida para 
Promover a Melhoria da Transparência em Software.”, [6] 
apresenta uma linguagem descritiva sobre as funcionalidades de 
softwares, com o intuito de aprimorar a transparência de software. 
O incremento na transparência ocorre à medida que a linguagem 
atende aos requisitos de usabilidade e informativo, através de onze 
operacionalizações, similares às ações sugeridas do presente 

trabalho. Tais ações, contudo, visam corrigir uma 
desconformidade, e não apenas verificá-las. 

[9] avaliou sites de transparência pública com relação à 
usabilidade. Uma das ferramentas usadas na avaliação foram 
questionários, nos quais os usuários avaliaram quantitativamente 
requisitos de usabilidade durante a execução de tarefas sugeridas 
nesses sites. Paralelamente à execução das tarefas, foi anotado o 
tempo gasto por eles, na execução de cada tarefa, e foram feitas 
avaliações de usabilidade. Os resultados obtidos apontaram para 
várias desconformidades nos sites. 

[10] avaliou a usabilidade e transparência de um site de uma 
universidade pública estadual e aplicou um questionário a uma 
amostra de 46 estudantes de administração da universidade 
referida. A intenção da pesquisa reside em comparar o nível de 
transparência percebida pelos estudantes, aos resultados da 
avaliação de usabilidade do site. O destaque entre os resultados 
obtidos foi que nem todos os atributos de usabilidade foram 
consagrados por meio da avaliação de percepção da transparência. 

[3] descrevem uma proposta de trabalho que atuará sobre o 
requisito não funcional de entendimento. O objetivo é utilizar a 
ferramenta durante o desenvolvimento do software para que o 
público alvo compreenda os requisitos não funcionais de 
entendimento. Após a aplicação dessa ferramenta, os autores 
sugerem que será feita uma validação com análise de requisitos de 
usabilidade. 

5. CHECKLIST ESPECIALIZADO 
A ferramenta de avaliação checkTrans, descrita por [8], é voltada 
à especificação dos requisitos de transparência de software de 
aplicações que ainda serão desenvolvidas. Por essa razão, ela não 
se adequa integralmente às aplicações avaliadas neste estudo. Isso 
porque, como descrito anteriormente, o escopo deste trabalho 
engloba apenas sites que já estão em uso e, portanto, não 
contempla ações relacionadas ao desenvolvimento de software. 
Assim, o checkTrans precisou ser especializado para ser usado 
somente na avaliação de ações de publicidade das informações. 

5.1 Adaptação das Ações do CheckTrans 
Original 
Como o checkTrans será utilizado somente na avaliação de sites 
existentes e não em sites ou aplicações que serão desenvolvidos, 
algumas ações sugeridas em [8] foram excluídas e outras 
precisaram sofrer modificações pois não poderiam ser aplicadas. 

5.1.1 Ações Excluídas 
Várias ações foram excluídas por avaliarem situações específicas 
de desenvolvimento de software, com suas ações sugeridas 
ficando de fora do escopo deste trabalho e, portanto, inaptas à 
avaliação. 

Outras ações foram excluídas por por estarem contempladas total 
ou parcialmente em outra ação.  

5.1.2 Ações Adaptadas 
A seguir são listadas as ações sugeridas que foram mantidas, mas 
que sofreram adaptações para refletir a mudança de escopo do 
desenvolvimento de software para a avaliação da publicidade de 
informações em softwares prontos. Junto com a ação original é 
mostrada a ação adaptada para o checklist especializado. 

• Ação Especificar as diferentes plataformas atualmente 
utilizadas que devem ser compatíveis com o software: 
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Selecionar e testar a compatibilidade das diferentes 
plataformas com o software. 

• Ação Especificar as diferentes tecnologias onde o software 
poderá ser utilizado: Selecionar e testar as diferentes 
tecnologias nas quais o software poderá ser utilizado. 

• Ação Definir o formato aberto a ser utilizado: Apontar o 
formato aberto utilizado. 

• Ação Fornecer informações sobre o conjunto de dados do 
sistema: Verificar se há um catálogo de dados sobre as 
informações fornecidas pelo sistema. 

• Ação Definir as facilidades de navegação, inclusive para 
pessoas com deficiência: Verificar a disponibilidade de 
facilidades de navegação, inclusive para pessoas com 
deficiência. 

• Ação Definir e empregar um esquema de classificação de 
palavras-chave: Verificar se para cada tarefa as palavras-
chave relacionadas ao assunto/objetivo retornam o resultado 
esperado. 

• Ação Definir e classificar as informações sigilosas ou 
públicas: Verificar se as informações sigilosas ou que 
coloquem em risco o bem público não são mostradas. 

• Ação Definir e fornecer alternativas para disponibilização da 
informação: Verificar se há alternativas para disponibilização 
da informação. 

• Ação Definir e usar a representação da linguagem do 
ambiente a ser desenvolvido: Verificar a representação da 
linguagem do ambiente. 

• Ação Criar um glossário como fonte alternativa de 
informação: Verificar se há um glossário como fonte 
alternativa de informação. 

• Ação Definir rastros para fontes alternativas: Verificar 
existência de fontes alternativas. 

• Ação Definir um modelo com o contexto de navegação: 
Verificar a existência de um modelo com o contexto de 
navegação. 

• Ação Garantir a integridade das informações disponíveis 
para acesso: Verificar a integridade das informações 
disponíveis para acesso. 

• Ação Definir a política de atualização do software: Explicitar 
a política de atualização do software. 

5.2 Checklist Adaptado Resultante 
O checklist resultante é mostrado na Tabela 4. 

Tabela 4. Checklist Adaptado 

Atributo Ação Sugerida 
(checklist 

especializado) 

Exemplos 
(A escolha dos 

exemplos de recursos 
testados é adaptável de 

acordo com os objetivos 
do avaliador) 

Portabilidade 1- Selecionar e testar a 
compatibilidade das 
diferentes plataformas 
com o software. 

Windows, Mac, 
Android. 

 2- Selecionar e testar as 
diferentes tecnologias 
nas quais o software 
poderá ser utilizado. 

Windows Chrome, 
Windows Firefox, 
Windows Internet 

Explorer, Mac Chrome, 

Mac Firefox, Android 
Chrome (Smartphone 

Samsung). 
 3- Apontar o formato 

aberto utilizado. 
Json, rdf, xml, etc. 

Publicidade 4- Verificar se há um 
catálogo de dados sobre 
as informações 
fornecidas pelo sistema. 

Existência de um 
Catálogo de Dados. 

 5- Verificar a 
disponibilidade de 
facilidades de 
navegação, inclusive 
para pessoas com 
deficiência. 

Acesso sem mouse 
(deficientes visuais). 

 6- Verificar se para 
cada tarefa as palavras-
chave relacionadas ao 
assunto/objetivo 
retornam o resultado 
esperado. 

Resultados da busca no 
mecanismo de busca do 

site. 

 7- Verificar se as 
informações sigilosas 
ou que coloquem em 
risco o bem público não 
são mostradas. 

Enumerar os itens 
sigilosos. 

 8- Verificar se há 
alternativas para 
disponibilização da 
informação. 

Informações 
complementares através 

de figuras, vídeos, 
mapas, áudios, etc 

Corretude 9- Verificar a 
representação da 
linguagem do ambiente. 

Verificar se os termos 
utilizados constam em 

glossário ou são 
consistentes. Exemplo: 
docente x professor x 

educador. 
Clareza 10- Verificar se há um 

glossário como fonte 
alternativa de 
informação. 

Explicação dos termos 
técnicos em linguagem 
mais natural, difere do 

catálogo de dados. 
 11- Verificar existência 

de fontes alternativas. 
Verificar a existência de 

fontes alternativas 
externas que podem ser 

acessadas. 
 12- Verificar a 

existência de um 
modelo com o contexto 
de navegação. 

Mapa do site, estrutura 
de hierarquia de menus. 

Integridade 13- Verificar a 
integridade das 
informações disponíveis 
para acesso. 

Assinatura digital de 
documentos. 

Atualidade 14- Explicitar a política 
de atualização do 
software. 

Versão necessária do 
software para correto 

funcionamento. 
Uniformidade 15- Verificar a 

padronização de 
ambientes. 

Padronização de 
interfaces, rótulos, 

terminologias, 
hierarquia e menus de 

forma lógica e intuitiva. 
Amigabilidade 16- Verificar o uso da 

linguagem de forma 
clara e usual. 

Diretrizes de redação, 
esquema consistente de 

cores e fontes. 
 17- Verificar os 

elementos de 
informação que são 
apresentados em cada 
contexto. 

Ferramenta de busca 
presente em todas as 

páginas, mapa do sítio 
ou sistema, índice de 

palavras. 
 18- Verificar os 

elementos redutores da 
carga da informação. 

Botão de retrocesso 
(back/voltar), comandos 

agrupados em ações 
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primárias e secundárias. 
Simplicidade 19- Verificar os 

elementos que ajudam a 
simplificar a interação 
do usuário. 

Formulários 
simplificados, 

disponibilização de 
ajuda dentro do próprio 

sistema. 
 20- Verificar os 

requisitos necessários e 
essenciais para cada 
interface. 

Eliminar informações e 
requisitos sem 

relevância. 
 

 21- Verificar como 
estão destacados os 
elementos essenciais. 

Conteúdos mais 
importantes, páginas, 

seções ou serviços mais 
utilizados no início da 

página.  
Campos obrigatórios ou 

opcionais indicados. 
Operabilidade 22- Verificar as 

políticas de acesso e 
otimizações do tamanho 
dos elementos 
disponibilizados. 

Políticas de segurança. 
Estimativas do tempo 
de carregamento dos 
elementos (imagens, 
gráficos, downloads) 

com base na da 
velocidade de conexão 

do público-alvo. 
Adaptabilidade 23- Verificar a 

existência dos 
mecanismos de 
internacionalização. 

Mecanismos de 
tradução (idiomas), 

código internacional de 
discagem brasileiro 

(+55), etc. 

6. AVALIAÇÃO DO CHECKLIST 
PROPOSTO  
A avaliação do checklist adaptado foi feita através da análise de 
vários sites de IES’s e é descrita nesta seção. O resultado de tal 
avaliação apontou os pontos fortes e pontos fracos relacionados 
aos requisitos de transparência decorridos da publicação das 
informações nos sites das IES’s selecionadas. 

6.1 Considerações sobre a Avaliação 
A avaliação foi realizada com o autor simulando o acesso ao site 
como se fosse um usuário comum. Inicialmente, foi feito o acesso 
ao site de cada IES pela plataforma Windows, com o browser 
Google Chrome, e tentou-se executar as tarefas pré-definidas. 
Outros sistemas operacionais e browsers foram utilizados 
posteriormente nos testes. Os períodos de avaliação dos sites 
compreenderam as datas de 11/03/2014 a 25/03/2014 e 
15/04/2014 a 28/05/2014. 

Para a seleção do conjunto de tarefas submetidas à avaliação dos 
sites das IES’s, foram utilizados os critérios de ações que fossem 
realizáveis sem acesso privilegiado, ou seja, executáveis por 
pessoas sem registro no site em questão. O outro critério adotado 
visou a seleção de tarefas que pudessem ser de interesse de 
usuários internos e externos à IES. As seis tarefas selecionadas 
foram: (1) obter currículo de um curso ministrado pela IES; (2) 
obter a lista dos docentes de um curso; (3) obter o calendário 
acadêmico (graduação); (4) obter endereço da secretaria de um 
curso específico; (5) obter avaliação do ENADE de um curso; (6) 
obter, em “pós-graduações”, opções de "temas/pesquisas" 
disponíveis. 

Uma restrição temporal foi adicionada como critério para 
considerar a tarefa executável ou não. O valor adotado foi de doze 
minutos para execução de cada uma das seis tarefas no site, o que 
pode ser revisto de acordo com a necessidade do avaliador. Tal 
medida foi tomada por considerar que após determinado tempo, se 
o usuário não consegue executar a tarefa, ele desiste. O tempo de 

doze minutos levou em consideração o tempo médio na execução 
das tarefas nos primeiros sites analisados e que o autor da 
avaliação possui alguma experiência de acesso a sites de IES. 

Os sites selecionados para avaliação são de IES’s credenciadas 
pelo MEC. Com a intenção de selecionar sites com uma maior 
variação de atendimento aos requisitos de transparência, buscou-
se destacar uma possível relação com a qualidade do ensino de 
uma instituição. Dessa forma, os critérios para escolha das IES’s 
para avaliação foram a ordem de apresentação no site do MEC 
considerando o indicador IGC (Índice Geral de Cursos) e o 
conceito CI (Conceito Institucional). Inicialmente foram 
selecionadas as vinte primeiras instituições, as vinte primeiras 
instituições com CI = 3 e as vinte primeiras instituições com CI 
máximos. Em seguida foram selecionados, por sorteio, dentro de 
cada um dos três grupos de vinte IES’a, dez IES’s, resultando em 
três grupos de dez IES cada. 

6.2 Resultados da Avaliação 
Nesta seção são apresentados os resultados práticos observados 
após a avaliação dos sites, considerando-se o conjunto de tarefas 
escolhido, e as estatísticas obtidas a partir das informações 
contidas na matriz das avaliações do checklist. 

As ações 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 foram excluídas pela 
escassez de tempo disponível para a avaliação, porém é sugerido 
que elas sejam incluídas em avaliações futuras. 

Além disso, o conjunto de tarefas escolhido para execução nos 
sites das IES’s retorna informações simples e de domínio público, 
dispensando um catálogo de dados, ou até mesmo um glossário. 
Pelo mesmo motivo, a garantia da integridade das informações 
por meio de assinatura digital e o controle de versão com as 
atualizações para correto funcionamento do software se 
mostraram desnecessários. Esses resultados induziram à supressão 
das quatro ações sugeridas (4, 10, 13 e 14) dos resultados dessa 
avaliação, por não se aplicarem ao contexto do conjunto de tarefas 
selecionado. Não obstante, as ações sugeridas foram mantidas no 
checklist a fim de serem utilizadas em futuras análises e com 
diferentes conjuntos de tarefas. 

Com o gráfico na Figura 1, inicia-se a apresentação dos 
resultados. Esse gráfico mostra a porcentagem de tarefas, dentre 
as analisadas, que puderam ser executadas em cada site. Em 
96,67% (29 de 30) dos sites analisados observou-se que pelo 
menos uma das seis tarefas não pode ser executada. Observou-se 
uma média de 3,2 tarefas executáveis por site, contabilizando 
53,33% das tarefas analisadas. 

A exibição dos resultados será organizada, majoritariamente, a 
partir de um agrupamento conforme as ações do checklist 
adaptado (Tabela 4). 

Ação 1: Selecionar e testar a compatibilidade das diferentes 
plataformas com o software. Verificou-se que o acesso foi 
possível com os três SO’s - Windows, MAC e Android - para 
todos os sites. Dessa forma, o resultado foi extremamente 
positivo, com 100% de atendimento. 

Ação 2: Selecionar e testar as diferentes tecnologias nas quais o 
software poderá ser utilizado. Testou-se o acesso através dos 
browsers com apenas dois sites apresentando problemas que 
inviabilizaram a avaliação total do conjunto de tarefas (para o 
browser Google Chrome no SO Android), representando 6,67% 
da amostra. Em um site não foi possível remover um anúncio de 
propaganda, impossibilitando a navegação, no outro site não foi 
possível acessar as funções de segundo nível, desta forma, as 
informações acessíveis eram apenas as apresentadas na página 
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inicial. Outras duas tarefas específicas não puderam ser 
executadas em sites distintos e com o mesmo browser citado. Os 
demais browsers não apresentaram problemas. 

 

Figura 1. Porcentagem de tarefas concluídas por site. 

Ação 3: Apontar o formato aberto utilizado. Os formatos 
utilizados na divulgação das informações foram enumerados na 
matriz dos resultados das avaliações. 

Ação 4: Não avaliada. 

Ação 5: Verificar a disponibilidade de facilidades de navegação, 
inclusive para pessoas com deficiência. O levantamento mostrou 
que apenas 23,33% dos sites disponibilizaram o acesso via teclado 
(sem uso do mouse, e com destacamento visual da função 
selecionada) de todas as tarefas que puderam ser concluídas pelo 
acesso normal, com o mouse disponível (Figura 2). Esse número 
aumenta para 40% se considerarmos os sites que disponibilizaram 
esse acesso para pelo menos uma de suas tarefas disponíveis. 
Considerando todas as tarefas que puderam ser executadas por 
todos os sites avaliados (96 ao total), em apenas 36,46% delas foi 
possível o acesso sem uso do mouse.  

 

Figura 2. Disponibilidade de realização das tarefas sem uso de 
mouse. 

Ação 6: Verificar se, para cada tarefa, as palavras-chave 
relacionadas ao assunto/objetivo retornam o resultado esperado. 
Testou-se a efetividade da ferramenta de busca do site. Um mal 
resultado possível para essa sugestão de ação do checklist é a 
inexistência de uma ferramenta de busca, caso de 33,33% dos 
sites analisados (Figura 3). Outro resultado negativo possível é a 
ferramenta de busca não estar na página inicial, ou seja, estar 
interna a uma subpágina, ou os termos conhecidos não retornarem 
os resultados esperados para no mínimo uma tarefa. Neste grupo 
encontram-se 40% dos sites, ou seja, 73,33% dos sites 
apresentaram desconformidades com relação à esta ação do 
checklist.  

 

Figura 3. Porcentagem de retorno de conteúdo por busca por 
palavra-chave  

Ação 7: Verificar se as informações sigilosas ou que coloquem 
em risco o bem público não são mostradas. O único caso de 
desconformidade ocorreu durante a tentativa de realizar a tarefa 
“obter a lista dos docentes de um curso”, onde a desconformidade 
foi observada na divulgação do número de celular de um docente. 
Entretanto, a tarefa não foi considerada como executada, o motivo 
de não considerá-la foi por ser possível localizar apenas poucos 
docentes, sem indicação em quais cursos ministram e apenas 
lotados por departamento. 

8: Verificar se há alternativas para disponibilização da 
informação. Essa não é uma prática muito disseminada, visto que 
apenas oito sites da amostra (26,67%) dispuseram de uma fonte 
extra de informação sobre o assunto analisado nas tarefas (Figura 
4). O porcentual de tarefas que contaram com auxílio de fontes 
alternativas foi de 11,46%. 
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Figura 4. Disponibilização de informações alternativas por 
sites e por tarefas. 

Ação 9: Verificar a representação da linguagem do ambiente. 
Foram empregados termos diferentes para a descrição de um 
mesmo “item” durante a execução da tarefa. Esta prática não é 
recomendada, portanto considerou-se que 16,67% dos sites 
apresentaram desconformidade em pelo menos uma tarefa. Essa 
ação teve boa avaliação, cabe ressaltar também outra estatística 
que ilustra bem esta questão: das 96 tarefas executáveis de todos 
os sites analisados apenas seis tarefas apresentaram esta 
desconformidade, representando 6,25% das tarefas executáveis 
(Figura 5).  

Ação 10: Não avaliada. 

Ação 11: Verificar existência de fontes alternativas. Os exemplos 
de fontes alternativas encontradas foram: links para o currículo 
Lattes de docentes e links para o INEP com informações sobre a 
avaliação do ENADE. Poucos sites disponibilizaram fontes 
alternativas: do total, apenas 20% o fizeram para alguma tarefa.  
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Figura 5. Número de tarefas e sites em conformidade com a 
representação de linguagem do ambiente. 

Ação 12: Verificar a existência de um modelo com o contexto de 
navegação. Três tipos de análise são factíveis para essa ação: 
"Sim", quando há mapa do site e há uma estruturação hierárquica 
visível dos menus; "Parcial" quando um dos dois é contemplado; 
"Não", quando nenhum exemplo é contemplado. As estatísticas 
dessa ação estão ilustradas no gráfico apresentado na Figura 6. 

 

Figura 6. Porcentagem de disponibilização de modelos com 
contexto de navegação. 

Ação 13: Não avaliada. 

Ação 14: Não avaliada.  

Baseado nos resultados da aplicação do checklist, poder-se-ia 
dizer que a natureza aleatória da escolha das tarefas influenciaria 
na avaliação de um site, pois ele pode não ter implementado a 
tarefa escolhida, mas ainda sim ele pode atender às outras 
sugestões do checklist. Assim sendo, pode ser dito que as 
avaliações das ações sugeridas das tarefas que puderam ser 
executadas deram evidências do grau de atendimento à 
transparência de informação dos sites.  

Os resultados obtidos caracterizaram uma carência de 
transparência das informações. A primeira avaliação realizada 
revela a porcentagem das tarefas concluídas por site (figura 3) e 
permite notar um maior grau de atendimento nos sites das IES 
com CI ≥ 3. Por outro lado, o fato de uma IES possuir uma 
avaliação de CI ≥ 3 não é garantia de um site com muitas tarefas 
implementadas. Foram obtidos exemplos de IES com CI máximo 
(=5), cujo grau de atendimento de tarefas foi da ordem de 66,67%, 
50% e até 33,33%. 

Durante a execução das avaliações, foi observado que quatro 
ações sugeridas não obtiveram avaliações positivas para nenhum 
site e, por tal motivo, foi investigado se a razão de sua 
desconformidade era oriunda da má publicidade das informações. 
Para as ações “Verificar se há um catálogo de dados sobre as 

informações fornecidas pelo sistema.” e “Verificar se há um 
glossário como fonte alternativa de informação.”, considerou-se 
que o conjunto de tarefas retorna informações simples e de 
domínio público – e, por essa razão, dispensa um glossário ou um 
catálogo de dados. Para as ações “Verificar a integridade das 
informações disponíveis para acesso.” e “Explicitar a política de 
atualização do software.”, considerou-se que as informações com 
as quais o usuário entrou em contato não eram sigilosas nem 
restritas e, por isso, a primeira ação foi dispensada da avaliação. 
Para a segunda ação, as tarefas executadas não exigiram nenhuma 
função de controle de versão. 

Outra análise realizada considerou a porcentagem de atendimento 
global das ações (% por site) e desconsiderou as quatro ações 
acima descritas, como mostrado na Tabela 5. 

Tabela 5. Parte do checkTrans 

ID 

do 

site 

Número de 

Tarefas 

Executadas (0 a 6) 

Número de 

avaliações 

positivas 

% ações com 

avaliação 

positiva 

 

1 1 1 14,29% 

G
rupo 1 

2 3 6 31,58% 

3 2 4,5 34,62% 

4 1 2 28,57% 

5 2 5 38,46% 

6 0 NA NA 

7 1 3 42,86% 

8 3 9,5 50,00% 

9 2 5 38,46% 

10 3 6 31,58% 

11 4 9 36,00% 

G
rupo 2 

12 4 10 40,00% 

13 4 12,5 50,00% 

14 3 6 31,58% 

15 3 6,5 34,21% 

16 4 15 60,00% 

17 3 6,5 34,21% 

18 4 15 60,00% 

19 4 12,5 50,00% 

20 3 9,5 50,00% 

21 5 18,5 59,68% 

G
rupo 3 

22 4 12 48,00% 

23 5 25,5 82,26% 

24 4 16 64,00% 

25 4 13 52,00% 

26 3 6,5 34,21% 

27 6 20 54,05% 

28 4 14,5 58,00% 

29 5 19,5 62,90% 

30 2 4,5 34,62% 
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A tabela 5 dá evidências de que pode haver relação entre a 
qualidade do ensino ministrado pela IES (segundo avaliação do 
MEC) e a qualidade de seu site em relação ao grau de 
transparência das informações. Essa informação é endossada pelo 
número de avaliações positivas do checklist. É possível notar, na 
Tabela 6, a média de tais avaliações para os três grupos de IES, 
que foram divididos de acordo com as avaliações de CI descritas 
anteriormente. 

Tabela 6. Parte do checkTrans 

Média de Avaliações Positivas 

Grupo 1 34,49% 

Grupo 2 44,60% 

Grupo 3 60,78% 

A Tabela 6 indica, ainda, baixa aderência das IES’s nas práticas 
sugeridas no checklist, elas obtiveram o índice geral de apenas 
46,62% de conformidade com as ações do checklist. 

7. CONCLUSÕES 
Este trabalho apresentou a análise de transparência das 
informações em sites de IES. Para possibilitar essa análise, o 
checkTrans, proposto em [8] foi adaptado. As adaptações 
realizadas consideraram que o escopo do checkTrans é de 
desenvolvimento de software, ao passo que o escopo da presente 
pesquisa é a avaliação de softwares já desenvolvidos e operantes. 
Assim, algumas das ações sugeridas no checkTrans foram 
excluídas, por avaliarem situações específicas à etapa de 
desenvolvimento de software. 

Durante a análise da publicidade de informações em um site, 
algumas ações do checklist especializado são analisadas para o 
site como um todo e outras são analisadas para cada tarefa 
executada com o auxílio do site. A adaptação do checkTrans, foco 
deste trabalho, possibilitou essa avaliação. Os sites das IES, de 
acordo com a análise da avaliação realizada, são incompletos 
quanto às recomendações de ações de transparência – ou seja, 
pode haver dificuldade, por parte dos usuários, na tentativa de 
extrair informações. Logo, as IES’s têm muito a melhorar em seus 
sites. Foi observado que as IES’s que obtiveram melhores 
avaliações quanto às práticas de transparência e também no 
cumprimento das tarefas selecionadas estavam entre as que 
apresentavam o melhor conceito CI, sinalizando evidências de 
uma possível relação. 

É importante frisar que a avaliação realizada neste trabalho foi 
feita com a seleção de um pequeno número de tarefas para serem 
executadas. Uma avaliação mais completa, com mais tarefas, 
incluindo ações de usabilidade e com mais sites de IES, poderá ser 
feita para dar continuidade e aprofundamento a este trabalho. 

Aos sites de IES que desejam melhorar sua qualidade na prestação 
das informações, sugere-se seguir as propostas contidas no 
checklist. Dentre as propostas, as seguintes medidas são 
consideradas bastante efetivas: 

1) adoção de mapa do site e buscador efetivos, especialmente por 
não haver uma padronização, entre os sites, em relação ao local e 
à existência de certas informações; 

2) a utilização de uma linguagem consistente, reduzindo a 
necessidade do domínio dos termos da área de conhecimento 

utilizada no desempenho da tarefa. Isso deve ser feito em conjunto 
com informações complementares que facilitem o entendimento e 
dirimam possíveis dúvidas dos usuários dos sites. 

Apesar de o checklist aqui proposto possuir um conjunto de ações 
fixo, ele é facilmente adaptável em relação aos exemplos de 
recursos a serem testados, oportunizando múltiplas possibilidades 
de análise. Dessa forma, este trabalho pretendeu auxiliar as 
organizações mantenedoras dos sites de IES, na avaliação e 
posterior ajuste dos seus sites. Entretanto, outras organizações 
podem fazer uso do checklist aqui proposto, desde que adequando 
à sua realidade e necessidade. 
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367



XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.
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RESUMO
Apesar da crescente importância estratégica das tecnologias
envolvendo software de código aberto (SCA), as empresas
enfrentam dificuldades e desafios no desenvolvimento de es-
tratégias para adoção, pois são diversos os fatores que de-
vem ser tratados. O arcabouço TOE-Technology, Organi-
zation and Environment foi utilizado na elaboração de um
modelo para estudar a influência dos fatores considerados
pelas empresas de TI de Minas Gerais na adoção de SCA,
especificamente na forma de adoção e modelo de negócio. A
coleta dos dados foi feita por questionário, aplicado como
survey eletrônico junto aos profissionais de empresas de TI
em Minas Gerais. A partir dos dados coletados o modelo
proposto foi validado com aux́ılio da modelagem de equa-
ções estruturais. O resultado indicou que os três grupos de
fatores exercem influência significativa na forma de adoção,
sendo que os organizacionais e tecnológicos apresentaram
maior efeito. Para os modelos de negócio, somente os fato-
res ambientais apresentaram influência. O fator tecnológico
apontado como maior influenciador foi “Redução de custos
de hardware e software com a implantação da tecnologia”.
Já entre os fatores organizacionais, o maior influenciador foi
“Flexibilidade da atual infraestrutura de TI”. Por fim, entre
os fatores ambientais o item que exerce maior influência foi
“Relatos de histórias de sucesso do uso da tecnologia”. No
cenário das empresas de TI de MG, verificou-se a adoção de
SCA para o desenvolvimento de softwares, seja pelo uso de
componentes de SCA em produtos de software ou pelo uso
de ferramentas de desenvolvimento que são SCA.

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are
not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies
bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, to
republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific
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Copyright SBC 2015.

Palavras-Chave
Software de código aberto, Adoção de tecnologia, Arcabouço
TOE, Empresa de tecnologia da informação.

ABSTRACT
Although the use of open-source software (OSS) is a reality
for information-technology companies, there has been little
academic research on the factors impacting the process by
which OSS is adopted, the way OSS is adopted, and the
business models as employed. The TOE (Technology, Or-
ganization and Environment) framework has been used to
study the influence of technological, organizational, and en-
vironmental factors considered by companies when adopting
OSS. In this work, we collected data through online surveys
answered by workers in IT companies in the state of Mi-
nas Gerais, Brazil. The proposed model for determining the
impact of each factor on the adoption of OSS and on the
business model practiced by IT companies was evaluated
by using structural equations. The results show that three
groups of factors impact the way of OSS adoption. Orga-
nizational and technological factors are the most relevant,
whereas for business models only environmental factors are
relevant. The most relevant technological factor identified
is “reduced hardware and software costs”; the most relevant
organizational factor is “flexibility of IT structure”; and the
most relevant environmental factor is “reports of success-
ful use of OSS”. We verified that IT companies in Minas
Gerais use OSS in software development, either by incorpo-
rating OSS components into their software products or by
employing OSS tools for software development.

Categories and Subject Descriptors
K.6 [Management of Computing and Information Sys-
tems]: [Software Management]; K.6.3 [Software Manage-
ment]: [software development, software selection, software
maintenance]
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General Terms
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Keywords
Open source software, Technology adoption, TOE framework,
IT companies.

1. INTRODUÇÃO
As empresas se apoiam em tecnologias da informação para

executar suas operações visando a eficiência, aumento de
produtividade e de competitividade[13]. O movimento do
software de código aberto (SCA)1 mudou a natureza básica
da indústria de software[10], alterando a forma de desenvol-
vimento, aquisição, utilização e comercialização de softwa-
res[2] e as organizações de todos os segmentos foram atingi-
das de alguma forma.

O SCA começou limitado à infraestrutura e agora é aceito
nas camadas mais altas, que são os aplicativos para usuá-
rios[12]. O movimento ganha força em resposta à dependên-
cia de fornecedor (lock-in), muito presente no modelo tradi-
cional de software proprietário (SP)[41], e pela importância
em se ter controle e liberdade de escolha[38]. A importân-
cia do SCA pode ser evidenciada com o ingresso de grandes
empresas como IBM e HP[35], fornecedores comerciais com
capacidade financeira para assumir compromissos dos pro-
dutos de SCA[16].

O SCA evoluiu para uma alternativa viável perante o soft-
ware proprietário em vários mercados[12, 42, 17, 7, 24, 32].
Modelos de negócios baseado em SCA são criados expan-
dindo o mercado de software, com isso soluções são dis-
ponibilizadas a custos antes inatinǵıveis para muitas em-
presas[34], além de diminuir o aprisionamento tecnológico,
a dependência de fornecedor e os custos, tornando-se uma
potencialidade econômica e uma opção viável e promissora
para as empresas. Ellis e Van-Belle[9] complementam afir-
mando que o SCA aumenta as oportunidades de inovação e
criação de empresas. Raymond[26] diz que o uso do SCA é
viável fonte de negócio como, por exemplo: base para pro-
dução de um produto proprietário; consultoria técnica para
implantação e manutenção e em uso embarcado (dispositivos
de hardware).

O SCA impulsionou as empresas desenvolvedoras de soft-
ware a mudarem o modelo de negócios, antes baseado em
venda de licenças, para o modelo de prestação de serviços[10,
30]. A fim de se adequarem à realidade atual, as empresas
de tecnologia da informação (TI) estão se concentrando em
estratégias de gestão que combinam o melhor do SCA com
softwares proprietários[18, 8, 34], buscando equiĺıbrio entre
a proposição de rentabilidade com SCA sem infringir os va-
lores da comunidade de código aberto[10].

Com a cont́ınua difusão de TI, a capacidade da tecnolo-
gia proprietária como uma fonte de vantagem competitiva
- sustentada ou temporária - continua a se deteriorar[20].
Muitas empresas ainda veem a tecnologia como um diferen-
cial em suas operações[32], talvez por isso pouco se saiba
sobre a extensão da adoção do SCA e os principais fatores
considerados para a decisão de adoção.

1No âmbito deste artigo, o termo Software de Código Aberto
(SCA) representa também software livre (SL) e software li-
vre e de código aberto (SLCA), exceto quando houver deta-
lhamento de alguma especificidade.

Este artigo está estruturado em cinco seções. A seção 1,
que é a presente introdução. Na seção 2, uma breve conside-
ração sobre software de código aberto e sua adoção. Em se-
guida, na seção 3, está a metodologia utilizada na pesquisa.
Na seção 4, estão os resultados. Encerrando, na seção 5,
com as considerações finais.

2. SOFTWARE DE CÓDIGO ABERTO
O SCA existe desde o ińıcio da informática. Dos anos 1960

a meados de 1970 o código fonte dos softwares era comparti-
lhado, sem valor comercial, sendo o o foco do mercado nessa
época. A partir da segunda metade de 1970, começou a co-
mercialização de licenças de software e, consequentemente,
o “fechamento” do código fonte[33]. O software proprietário
é aquele tratado comercialmente como um bem de proprie-
dade intelectual, protegido por copyright e licenças. Outra
caracteŕıstica marcante do software proprietário é que seu
código fonte2 não é disponibilizado ou acesśıvel ao usuário.
Já no software de código aberto, o código fonte é aberto e
distribúıdo, permitindo aos usuários estudá-lo e modificá-lo
para atender as necessidades individuais[28].

Para West[37], o movimento do software de código aberto
teve sucesso por três fatores principais: necessidade dos
usuários por um sistema operacional similar ao Unix po-
rém livre das restrições impostas pela licença da AT&T3;
rejeição por parte do movimento filosófico à ideia de dono
e propriedade do software; e, por último, o surgimento da
internet facilitando a comunicação e o compartilhamento de
informações.

Os desenvolvedores de software foram beneficiados com
SCA com a oportunidade de elaborar um projeto usando
elementos de softwares existentes, disponibilizados pela co-
munidade. A reutilização de código aberto pode acontecer
em algumas linhas de código, um método, uma classe, uma
biblioteca, um componente, uma ferramenta ou um sistema
completo. O desenvolvimento com SCA cria novos desafios
e oportunidades para novos produtos e processos. Pesquisa-
dores prevem que em 2016 cerca de 95% de todos os pacotes
de software comerciais incluirão SCA[11].

Para Holck[16], SCA se tornou uma importante alterna-
tiva perante ao SP quando as organizações decidem sobre
aquisição de software. Os benef́ıcios da adoção e uso de SCA
para os páıses em desenvolvimento não se limitam à redução
de custos (software e hardware), mas também os auxilia no
alcance dos objetivos de desenvolvimento tecnológico[21, 5].
Funcionando, como um duto de transferência de tecnologia
e conhecimento dos páıses mais ricos (onde se concentram a
maior parte dos colaboradores e empresas contribuintes do
SCA) aos páıses menos desenvolvidos[22, 34].

Em pesquisa realizada na União Europeia por Wichmann
[39], investigou-se a utilização do SCA pelas empresas, agru-
pando os diversos softwares em quatro áreas de uso: sistema
operacional de servidores, banco de dados, SCA em desk-
tops e SCA envolvido na criação ou operacionalização de
sites. O resultado encontrado para sistema operacional de
servidores foi que 56% das empresas pesquisadas usam SCA
ou pretendem usar, e os fatores mais importantes foram:
maior estabilidade e melhor controle de acesso. Quanto ao
banco de dados, 42% das empresas usam ou planejam usar

2Código fonte são os arquivos que contêm as instruções para
o computador executar determinada função.
3AT&T desenvolveu o Unix na década de 1970.
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banco de dados SCA e os fatores considerados mais impor-
tantes foram: maior estabilidade e melhor controle de acesso.
Apenas 20% das empresas usam ou pretendem usar algum
SCA no desktop e os fatores mais importantes foram: maior
estabilidade e menor custo com licença. 39% das empre-
sas que participaram da pesquisa revelaram que usam ou
pretendem usar SCA para criação ou operacionalização de
sites, e os fatores considerados mais importantes para ado-
ção foram: maior estabilidade e melhor preço em relação ao
desempenho.

Já na pesquisa realizada na indústria de software norue-
guesa para investigar a adoção de software livre[15], os resul-
tados apoiaram a transformação prevista por[10], que SCA
se transformaria em uma forma mais popular e comercial-
mente viável. Cerca de 50% usam componentes de SCA in-
tegrados em soluções verticais que servem a diversos setores
empresariais. Além disso, mais de 30% dos 95 entrevista-
dos têm mais de 40% de sua renda relacionados serviços ou
software baseados em SCA.

Aqui no Brasil, no levantamento realizado pela SOFTEX
[30], as principais motivações para adoção de SCA identifi-
cadas pelos usuários foram a redução de custos e o desen-
volvimento de novas habilidades. Com menor frequência,
surgiram fatores como facilidade das ferramentas e razões
ideológicas. Também foi verificada uma convergência so-
bre a intensidade do uso de SCA em alguns setores econô-
micos caracterizando três tipos principais de mercados: a)
TI (sistemas operacionais, infraestrutura, middleware e apli-
cativos); b) Governo, provocada por razões filosóficas e de
suposta redução de custos, incluindo principalmente siste-
mas operacionais mas também infraestrutura, middleware e
aplicativos; c) Serviços, com forte presença de sistemas ope-
racionais, secundariamente outros itens de infraestrutura, e
pouca presença de aplicativos para usuário.

3. METODOLOGIA
Num primeiro momento desta pesquisa foi realizada uma

revisão sistemática da literatura (RSL) sobre o tema ado-
ção de software de código aberto por empresas[6]. Junta-
mente com a análise dos fatores que são considerados no
processo de adoção, verificou-se a aplicação de modelos de
adoção de tecnologia. A RSL revelou que o modelo de aceita-
ção de tecnologia que representa uma avaliação da empresa
perante a decisão de adoção de SCA é o arcabouço TOE-
Technology, Organization e Environment desenvolvido por
Tornatzky[36], que agrupa os diversos fatores envolvidos em
três contextos: Tecnologia, Organização e Ambiente. Du-
rante a análise dos processos de adoção relatados nas pu-
blicações viu-se a necessidade de analisar além dos fatores
considerados pelas empresas, também os modelos de negócio
e as formas de adoção.

O modelo proposto, figura 1, teve como objetivo apontar
a influência de cada grupo de fatores sobre as formas de
adoção de SCA e modelos de negócio envolvendo SCA nas
empresas de TI de Minas Gerais.

Após a proposição do modelo, iniciou-se a confecção do
questionário para a coleta de dados, que foi constrúıdo a
partir de trabalhos já realizados sobre software de código
aberto[14, 1, 27] e pesquisas que utilizaram o arcabouço
TOE[3, 40, 4, 25]. Em cada questão foi apresentado uma
afirmação e solicitado ao respondente que desse sua resposta
usando uma escala de classificação, no caso escala likert de
cinco pontos. Com objetivo de atingir todas as empresas de

TI em Minas Gerais, o questionário foi implementado no for-
mato de survey eletrônica e disponibilizado na internet. O
software de código aberto selecionado para implementação
da survey foi LimeSurvey.

O estado de Minas Gerais é o segundo estado brasileiro
com mais empresas de TI, com representatividade de 10,6%
[31], ficando atrás do estado de São Paulo. A população
selecionada para participar da pesquisa foram as empresas
prestadoras de serviços de tecnologia da informação em ati-
vidade no estado de Minas Gerais e foram relacionadas a
partir do Atlas Tecnológico de Minas Gerais 2013/2014 e dos
associados da FUMSOFT. Não fizeram parte da população
desta pesquisa por não terem envolvimento com produtos
de software, as empresas com atividade de manutenção de
computadores, equipamentos periféricos, equipamentos de
comunicação ou de impressão.

No atlas tecnológico, estavam cadastradas 913 empresas.
Na lista de associados da FUMSOFT, encontramos 86 em-
presas que não estavam presentes no atlas tecnológico, que
foram inclúıdas na amostra. 129 empresas não foram con-
vidadas para participar da pesquisa por estarem fora do es-
copo da pesquisa. 118 empresas estavam com site indis-
pońıvel ou não foi localizado, impossibilitando o envio de
convite. Houve ainda 5 empresas que, apesar de terem sites,
os mesmos não continham forma de contato por email ou
fale conosco, o que impossibilitou o envio do convite. Por
fim, enviou-se convite de participação na pesquisa para 747
empresas.

Os dados foram analisados estatisticamente até chegar
na modelagem de equações estruturais, passando pela aná-
lise fatorial exploratória, análise fatorial confirmatória, vali-
dade convergente e discriminante, mensuração de confiabili-
dade dos construtos através do Alfa de Cronbach e Dillon-
Goldstein’s e modelo de mensuração. Toda análise estat́ıs-
tica dos dados foi realizada com o software R, versão 3.0.2.
Para Modelagem de Equações Estruturais via método PLS,
foi utilizado função plspm() do pacote plspm também do
software R.

4. RESULTADOS
O questionário foi encerrado com um total de 126 respos-

tas válidas, obtendo taxa de resposta de 16,9%. Na avaliação
das formas de adoção, 5 empresas afirmaram estar envolvi-
das com “Provedor” (FA-1); 20 com “Comunidade” (FA-2),
35 com “Metodologia” (FA-3); 50 com “Componentes” (FA-
4); 48 com “Desenvolvimento” (FA-5) e 35 com “Usuário”
(FA-6).

Vale a pena ressaltar que o objetivo da pesquisa não foi
quantificar o número de empresas de TI de MG que estão
envolvidas com SCA, mas sim apresentar as caracteŕısticas
da adoção de SCA – fatores influenciadores, formas de ado-
ção e modelos de negócio praticados – dentre as empresas
de TI que estão envolvidas com SCA em Minas Gerais.

O envolvimento da empresa com SCA foi questionado em
dois momentos usando escalas distintas. Uma pergunta usou
escala Likert de 5 pontos para saber o quanto a empresa
estava envolvida em cada uma das formas de adoção de SCA,
variando de nenhum a muito alto. No ińıcio de cada bloco,
havia uma pergunta usando escala nominal (sim ou não)
que confirmava a participação da empresa em cada uma das
formas de adoção.

Considerando as perguntas com escala nominal, a forma
de adoção que apresentou maior percentual de empresas
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Figura 1: Modelo proposto para medir a influência que cada grupo de fatores tem sobre as formas de adoção
de SCA e sobre os modelos de negócio envolvendo SCA.

foi “Componentes” (FA-4), que representa o uso de com-
ponentes SCA em produtos de software. A forma de adoção
“Desenvolvimento” (FA-5) também apresentou porcentagem
significativa das empresas respondentes indicando o uso de
SCA como ferramenta de desenvolvimento de produtos de
software. “Provedor” (FA-1) foi a forma que apresentou me-
nor percentual de empresas. A tabela 1 apresenta a frequên-
cia para as formas de adoção.

Tabela 1: Frequência para as formas de adoção.
Formas de adoção
(N=126)

N %

Provedor (FA-1)
Não 121 96,0%
Sim 5 4,0%

Comunidade (FA-2)
Não 106 84,1%
Sim 20 15,9%

Metodologia (FA-3)
Não 91 72,2%
Sim 35 27,8%

Componentes (FA-4)
Não 76 60,3%
Sim 50 39,7%

Desenvolvimento (FA-5)
Não 78 61,9%
Sim 48 38,1%

Usuário (FA-6)
Não 91 72,2%
Sim 35 27,8%

Com o objetivo de descrever de forma mais clara as res-
postas relativas aos itens dos construtos, foi realizada uma

padronização das escalas no intervalo de 0 a 100. Sendo
assim, 0 representa o menor valor da escala referente à res-
posta (“Nenhum” ou “Nunca”, dependendo da escala) e 100
o maior valor (“Muito alto” ou “Sempre”, dependendo da
escala). Essa padronização visa facilitar a interpretação, re-
sumindo a informação do percentual por categoria em uma
média simples.

A análise descritiva das variáveis dos construtos foi feita
com base na média, desvio padrão (DP) e intervalo de confi-
ança (IC). Também são apresentadas as frequências relativas
de cada categoria da escala Likert.

Na tabela 2, pode-se verificar a média, desvio padrão e
intervalo de 95% de confiança para cada item do construto
“Formas de Adoção”. Portanto, pode-se destacar que a me-
nor média (20,6) para as formas de adoção foi para o item
FA-1 (Provedor), enquanto que a maior (57,5) foi para o item
FA-5 (Desenvolvimento). Destaca-se que quando o grau de
envolvimento é considerado, a ordenação entre as formas de
adoção é alterada, passando a ter maior destaque o item
FA-5 (Desenvolvimento), em detrimento da forma de ado-
ção FA-4 (Componentes) apresentada na tabela 1, onde a
escala é nominal (sim/não).

Na tabela 3, pode-se verificar a média, desvio padrão e
intervalo de 95% de confiança para cada item do construto
“Modelos de Negócio”. Pode-se destacar que a menor mé-
dia (20,1) foi para o item MN-2 (“Vender também licenças
proprietárias”), enquanto que a maior (42,9) foi para o item
MN-1 (“Sem motivos comerciais”). A alta média para MN-1
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Tabela 2: Medidas descritivas para o construto
forma de adoção.

Formas de Adoção Média DP IC - 95%
FA-1 20,6 29,8 [15,5; 25,8]
FA-2 30,8 31,6 [25,6; 36,7]
FA-3 41,9 34,0 [35,5; 47,2]
FA-4 52,0 33,1 [45,8; 57,5]
FA-5 57,5 34,8 [51,6; 63,3]
FA-6 54,2 32,5 [49,0; 60,1]

(“Sem motivos comerciais”) indica que as empresas nem sem-
pre vislumbram oportunidade de negócio usando SCA. Con-
siderando modelos com finalidade comercial, a maior média
é do modelo de negócio “Ofertar serviços de integração e
desenvolvimento” (MN-5).

Tabela 3: Medidas descritivas para o construto mo-
delo de negócio.

Modelos de Negócio Média DP IC - 95%
MN-1 42,9 34,4 [38,1; 48,0]
MN-2 20,1 26,5 [16,4; 24,1]
MN-3 26,9 30,3 [22,7; 31,2]
MN-4 30,3 32,7 [25,3; 35,3]
MN-5 41,7 34,4 [37,0; 46,5]
MN-6 37,4 36,0 [32,2; 42,8]
MN-7 29,0 33,5 [24,5; 33,6]
MN-8 32,4 32,1 [27,7; 36,9]

Considerando a média, desvio padrão e intervalo de 95%
de confiança para cada item dos construtos “Fatores Ambi-
entais”, “Fatores Organizacionais” e “Fatores Tecnológicos”,
temos que: a) Nos fatores ambientais, a menor média (56,3)
foi do item “Pressão exercida pelo mercado e pelos competi-
dores” (FAM-1), enquanto que a maior (77,3) foi para o item
“Relatos de histórias de sucesso do uso da tecnologia” (FAM-
3); b) Nos fatores organizacionais, a menor média (59,2) foi
do item “Compromisso e apoio da alta gestão para adoção
da tecnologia” (FO-3), enquanto que a maior (80,2) foi para
o item “Flexibilidade da atual infraestrutura de TI” (FO-
8); e c) Nos fatores tecnológicos a menor média (59,1) foi
do item “Vantagem relativa e benef́ıcios percebidos quando
comparado com a tecnologia anterior” (FT-2), enquanto que
a maior (78,2) foi para o item “Redução de custo de hard-
ware e software com a implantação da tecnologia” (FT-7).

4.1 Análise descritiva por forma de adoção
Provedor de software de código aberto: Empresas

que mantém comunidade de SCA dando suporte financeiro,
tecnológico ou intelectual. Essa forma de adoção será desig-
nada neste artigo também como “Provedor” e FA-1.

O fator tecnológico que exerce maior influência nessa forma
de adoção é o “Segurança oferecida pela tecnologia” (FT-8),
com média 90,0. Porém, vale ressaltar que praticamente não
houve distinção de grau de influência entre os fatores tecno-
lógicos para essa forma de adoção, visto que a maior média
foi 90,0 e a menor 75,0. Já entre os fatores organizacionais,
o “Tamanho da empresa” (FO-4) foi o que apresentou maior
média (95,0). Dentre os fatores ambientais, o item “Relatos
de histórias de sucesso” obteve maior média (90,0). “Com-
promisso e apoio da alta gestão” (FO-3) foi o fator que teve
a menor média (40,0) entre todos os fatores, indicando sua

baixa influência no processo de adoção de SCA para empre-
sas provedoras de SCA.

O modelo de negócio indicado como mais praticado pelas
empresas provedoras de SCA foi “Vender o produto”, com
média 70,0; em seguida, empatados com média de 55,0, es-
tão os modelos de negócio “Vender suporte” (MN-4) e “De-
senvolver e vender add-ons ou software relacionado” (MN-3)
e “Treinamento de usuários” (MN-8). O modelo de negócio
“Vender também licenças proprietárias” (MN-2) foi indicado
como o menos frequente, obtendo média 25,0.

Participante de comunidade de software de código
aberto: Empresas cujo funcionários acompanham e parti-
cipam nos fóruns de discussão, postagem de relatórios de
testes e defeitos, compartilhamento de código e outras ati-
vidades junto à comunidade de desenvolvimento.

Com a análise dos resultados para a forma de adoção“Par-
ticipante de comunidade de software de código aberto” (FA-
2), o fator tecnológico “Redução de custo de hardware e
software” (FT-7) obteve maior média (85,0) entre todos os
fatores. Considerando-se os fatores organizacionais, o fator
com maior média foi “Presença de disseminador na equipe”
(FO-1). Já entre os fatores ambientais, “Relatos de histó-
rias de sucesso do uso da tecnologia” obteve a maior média
(76,25).

O modelo de negócio mais praticado pelas empresas que
são participantes de comunidades de desenvolvimento de
software (FA-2) é “Ofertar serviços de integração e desen-
volvimento” (MN-5), desconsiderando MN-1 (“Sem motivos
comerciais”). Esse modelo de negócio vai de encontro com as
atividades levantadas como mais frequentes: “Participação
em listas de e-mails e fóruns”, “Desenvolvimento” e “Suporte
técnico”.

Usuário de procedimentos/metodologia comuns ao
desenvolvimento de software de código aberto: A uti-
lização de práticas, procedimentos ou metodologia que são
comuns ou originárias do desenvolvimento do software de
código aberto é a caracteŕıstica das empresas que praticam
essa forma de adoção. Neste trabalho, é também designada
como “Metodologia” ou FA-3.

Com a análise dos fatores para essa forma de adoção, iden-
tificamos que os fatores “Testabilidade oferecida pela tecno-
logia” (FT-4) e “Flexibilidade da atual infraestrutura de TI”
(FO-8) estão empatados como os mais influentes para essa
forma de adoção. Considerando os fatores ambientais, ”Re-
latos de histórias de sucesso” (FAM-3) é o fator que exerce
maior influência.

Os modelos de negócio mais praticados pelas empresas que
são usuárias de procedimentos/metodologia comuns ao de-
senvolvimento de SCA apontados pela pesquisa foram“Ofer-
tar serviços de integração e desenvolvimento”(MN-5) e“Trei-
namento de usuários” (MN-8), com média 44,30.

Usuário de componentes de software de código
aberto: Empresas que prestam serviços de integração, cus-
tomização ou desenvolvimento de produto de software com
uso de componentes com o código aberto ou software livre.
Aqui designada também como “Componentes” e FA-4.

Verificou-se que o fator tecnológico mais influente foi “Re-
dução de custo de hardware e software” (FT-7), com média
76,10, seguido da média 75,50 pelos fatores “Testabilidade
oferecida pela tecnologia”(FT-4) e“Segurança oferecida pela
tecnologia”(FT-8). Entre os fatores organizacionais, obteve-
se o “Flexibilidade da atual infraestrutura de TI” (FO-8)
como mais influente, com média 80,85. Para fator ambi-
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ental, o mais influente também foi “Relatos de histórias de
sucesso do uso da tecnologia”(FAM-3,) com média 79,79.

Hauge[14] ao pesquisar motivações para integração de com-
ponentes SCA, também identificou fatores equivalentes aos
encontrados como os mais influentes, sendo eles: aquisição
sem custo, disponibilidade de componentes para testar e
usar, acesso ao código fonte e possibilidade de alteração.

O modelo de negócio com maior média (47,90) foi “Ofertar
serviços de integração e desenvolvimento” (MN-5), seguido
por “Vender o produto” (MN-6), com média 46,80. A média
para as empresas que usam componentes de SCA e não vêem
motivação comercial foi 41,00.

Usuário de software de código aberto para desen-
volvimento de software: Empresas que utilizam ferra-
mentas de software de código aberto ou software livre du-
rante o processo de desenvolvimento de software. Aqui tam-
bém designada por “Desenvolvimento” e por FA-5.

O fator que exerce maior influência no processo de adoção
para os“Usuários de SCA para desenvolvimento de software”
é o fator tecnológico “Redução de custos de hardware e soft-
ware com a implantação da tecnologia” (FT-7). Os fatores
organizacionais “Presença de disseminador na equipe” (FO-
1) e “Flexibilidade da atual infraestrutura de TI” (FO-8)
obtiveram a mesma média de 78,89. Já “Relatos de histó-
rias de sucesso do uso da tecnologia” foi o fator ambiental
com grande diferença para os outros fatores dessa categoria.

Considerando apenas os modelos de negócio com finali-
dade comercial, nessa forma de adoção as empresas sinali-
zaram maior frequência para “Ofertar serviços de integração
e desenvolvimento” (MN-5) e “Vender o produto” (MN-6),
que obtiveram média 38,90.

Usuário de software de código aberto: Empresas
usuárias de SCA para execução de atividades operacionais
ou administrativas externas ao processo de desenvolvimento
de software. Essa forma de adoção é também designada por
“Usuário” e FA-6.

De acordo com a pesquisa realizada, as empresas que são
usuárias de SCA consideraram o fator organizacional “Or-
çamento insuficiente de TI” (FO-6) como o mais influente
no processo de adoção de SCA, fator esse que obteve média
81,43. Considerando os fatores tecnológicos, o mais influ-
ente foi o “Redução de custo de hardware e software com a
implantação da tecnologia” (FT-7). Já entre os fatores am-
bientais, o fator “Relatos de histórias de sucesso do uso da
tecnologia” (FAM-3) foi, assim como nas outras formas de
adoção, o mais influente.

Com a análise dos modelos de negócio para a forma de
adoção“Usuário de software de código aberto”(FA-6), verificou-
se que normalmente não têm intenção comercial, e a moti-
vação comercial que se destaca é “Treinamento de usuários”
(MN-8), com média 30,0. O modelo de negócio “Ofertar ser-
viços de integração e desenvolvimento” (MN-5) apresentou
média de 27,9, ficando essa forma de adoção como segunda
opção comercial.

4.2 Modelagem de equações estruturais
O objetivo do modelo estrutural é apresentar como se dão

as relações entre os conceitos objeto do estudo. A modela-
gem de equações estruturais é uma metodologia estat́ıstica
que permite o estudo de fenômenos complexos, que envolve
muitos fatores, possibilitando ao pesquisador examinar si-
multaneamente as relações entre esses fatores[29].

O modelo de mensuração e modelo de regressão foi reali-

zado utilizando o método PLS (Partial Least Square). Mo-
delos de Equações Estruturais (SEM) são muito populares
em muitas disciplinas, sendo a abordagem PLS para uma
alternativa a abordagem tradicional baseada na covariância.
A abordagem PLS tem sido referida como uma técnica de
modelagem suave com o mı́nimo de demanda, ao se consi-
derar: as escalas de medidas, o tamanho amostral e distri-
buições residuais[23].

Para verificar a qualidade do ajuste foi utilizado o R2 e
o GoF. O R2 (correlação múltipla quadrática) representa
em uma escala de 0% a 100% o quanto os construtos inde-
pendentes explicam os dependentes. Já o GoF (Goodness-
of-Fit) é uma média geométrica da média das variâncias
médias extráıdas dos construtos com a média dos R2 do
modelo, um ı́ndice de adequação que “indica até que ponto
o modelo especificado reproduz os dados observados ou da
amostra”[19]. O modelo ajustado apresentou um GoF de
30,2% e está representado na tabela 4.

O modelo estrutural apresentado na figura 2 apresenta a
relação de influência dos fatores tecnológicos, organizacio-
nais e ambientais tanto nas formas de adoção quanto nos
modelos de negócio praticados, indicando o valor do coefici-
ente β. O coeficiente β é calculado pela equação estrutural
e a partir dele determina-se a relação que existe entre os
indicadores (construtos). Percebe-se que os fatores tecnoló-
gicos e organizacionais exercem maior influência nas formas
de adoção quando comparado a influência exercida pelos fa-
tores ambientais. Analisando as influências em Modelos de
negócio, verifica-se que apenas os fatores ambientais exercem
influência significativa.

Tabela 4: Resultado Modelo Estrutural.
Dependentes Independentes β p-valor R2

Formas
de
adoção

Fat.ambientais 0,163 0,019
26,9%Fat.organizacionais 0,240 0,004

Fat.tecnológicos 0,239 0,006

Modelos
Negócio

Fat.ambientais 0,240 0,002
6,5%Fat.organizacionais 0,088 0,347

Fat.tecnológicos -0,047 0,628

A figura 2 é a representação do modelo completo, cons-
trutos e suas as variáveis. As linhas tracejadas representam
relações sem influência significativa entre os construtos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo apresentar as caracte-

ŕısticas da utilização de software de código aberto pelas em-
presas de TI de Minas Gerais. Moolman[24] destaca que
com a caracterização dos fatores que influenciam a decisão
de adoção de software de código aberto, os fornecedores e
consultores podem dar melhor assistência às organizações
no processo de adoção, transição e posteriormente na manu-
tenção.

Segundo as empresas pesquisadas, os fatores tecnológicos
e organizacionais exercem maior influência nas formas de
adoção de SCA, conforme apresentado no resultado do mo-
delo estrutural (figura 2). Os fatores ambientais exercem
menor influência; porém, também devem ser considerados.
O fator tecnológico apontado como maior influenciador no
processo de adoção foi“Redução de custo de hardware e soft-
ware com a implantação da tecnologia”; já entre os fatores
organizacionais foi “Flexibilidade da atual infraestrutura de
TI”, enquanto que entre os fatores ambientais o item que
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Figura 2: Representação do modelo estrutural com os construtos e suas variáveis.

exerce maior influência é “Relatos de histórias de sucesso do
uso da tecnologia”. É interessante notar que há diferença
entre as médias dos itens que compõem os fatores tecnoló-
gicos, organizacionais e ambientais quando comparados em
diferentes formas de adoção.

Os fatores ambientais são os que mais exercem influência
nos modelos de negócio praticados. Já os fatores tecnoló-
gicos e organizacionais não apresentaram influência signifi-
cativa sobre modelos de negócio, conforme apresentado no
resultado do modelo estrutural (figura 2). O modelo de ne-
gócio se mostrou flex́ıvel de acordo com a forma de adoção
de SCA, indicando que as empresas têm tratado SCA como
oportunidade de negócio. Desconsiderando aquelas empre-
sas que não praticam nenhum negócio com produtos ou ser-
viços que envolva SCA, a “Oferta de serviços de integração
e desenvolvimento” é o negócio mais praticado entre as em-
presas de TI de MG que usam SCA, seguido pela “Venda de
produto”. Com objetivo de detalhar o contexto para os mo-
delos de negócios praticados pelas empresas de TI, foi feita
uma análise por forma de adoção. Nessa análise, percebe-
se que existe uma alternância entre os modelos de negócio
praticados, indicando que a prática dos modelos de negócio
depende da forma de adoção.

Ainda de acordo com o resultado da pesquisa, pode-se
dizer que as empresas de TI de MG usam SCA para o de-
senvolvimento de softwares, seja pelo uso de componentes
em seus produtos de software, seja pelo uso de ferramentas
de desenvolvimento que são SCA.
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385



XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.

386



Um Método Não Supervisionado para o Povoamento de
Ontologias a partir de Fontes Textuais na Web

Alternative Title: An Unsupervised Method for Ontology Population from Textual
Sources on the Web

Fábio Lima
Universidade Federal da

Bahia - UFBA
Rua Ademar de Barros -

Ondina
Salvador, Bahia

fabio.lima@dcc.ufba.br

Hilário Oliveira
Universidade Federal de

Pernambuco - UFPE
Av. Professor Morais Rego,
1235 - Cidade Universitária

Recife, Pernambuco
htao@cin.ufpe.br

Laís Salvador
Universidade Federal da

Bahia - UFBA
Fraunhofer Project Center for

Software and Systems
Engineering

Salvador, Bahia
laisns@ufba.br

RESUMO
O crescimento na produção e disponibilização de informa-
ções não estruturadas na Web aumenta diariamente. Essa
abundância de informações desestruturadas representa um
grande desafio para a aquisição de conhecimento que seja
processado por seres humanos e também por máquinas. Nesse
sentido, ao longo dos anos diversas abordagens têm sido pro-
postas para a extração automática de informações a partir
de textos escritos em linguagem natural. Contudo, ainda
existem poucos estudos que investigam a extração de in-
formações a partir de textos escritos em português. Diante
disso, o objetivo deste trabalho é propor e avaliar um método
não supervisionado para o povoamento de ontologias utili-
zando a Web como grande fonte de informações, no contexto
da ĺıngua Portuguesa. Os resultados obtidos com os experi-
mentos realizados foram encorajadores e demonstraram que
a abordagem proposta obteve uma taxa de precisão média
de 67% na extração de instâncias de classes ontológicas.

Palavras-Chave
Ontologias, Povoamento de Ontologias, Extração de Infor-
mações

ABSTRACT
The increasing in the production and availability of unstruc-
tured information on the Web grows daily. This abundance
of unstructured information is a great challenge for acquisi-
tion of structured knowledge. Many approaches have been
proposed for extracting information from texts written in
natural language. However, only a few studies have inves-
tigated the extraction of information from texts written in
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Portuguese. Thus, this work aims to propose and evaluate
an unsupervised method for ontology population using the
Web as a big source of information in the context of the
Portuguese language. The results of the experiments are
encouraging and demonstrated that the proposed approach
reached a precision rate of 67% in the instances of ontologi-
cal classes extraction.

Categories and Subject Descriptors
H.3.3 [Information Storage and Retrieval]: Information
Search and Retrieval—Information filtering; I.2.4 [Artificial
Intelligence]: Knowledge Representation Formalisms and
Methods—Representation languages

General Terms
Measures, Method

Keywords
Ontologies, Ontology Population, Information Extraction

1. INTRODUÇÃO
Com o crescimento na produção de informações em for-

mato digital disponibilizadas na Web é constante o interesse
no desenvolvimento de técnicas automáticas capazes de re-
cuperar, analisar e sumarizar esse grande volume de infor-
mações. Atualmente, a Web pode ser considerada como o
maior repositório de informações do mundo, contemplando
os mais variados domı́nios do conhecimento. Por exemplo,
a biomedicina possui uma vasta literatura contendo infor-
mações sobre novas doenças e seus tratamentos, sintomas,
microrganismos causadores de enfermidades, dentre outras
informações importantes. De maneira similar, outros domı́-
nios, como o de not́ıcias, possuem informações sobre os mais
variados temas como poĺıtica, esporte, economia, dentre ou-
tras.

Todas essas informações não são exploradas em todo o
seu potencial devido à capacidade humana de processamento
manual ser limitada. Surge assim, a necessidade da criação
de sistemas computacionais que sejam capazes de analisar

XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.
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automaticamente o enorme volume de informações dispońı-
veis na Web. Contudo, a maioria das informações na Web
está representada em formato textual, escrita em linguagem
natural, sendo destinada à consulta, análise e interpretação
realizadas por pessoas.

O armazenamento em formato textual não é a forma mais
apropriada para o processamento computacional, uma vez
que não é estruturado e não expressa explicitamente os as-
pectos semânticos de seu conteúdo. Para que o proces-
samento automático dessas informações seja realizado de
forma mais eficaz, é necessário que essas informações sejam
armazenadas em um formato estruturado permitindo que
sejam interpretadas de maneira não amb́ıgua. Com isso, é
posśıvel que tanto pessoas, quanto agentes computacionais
possam analisar e extrair conhecimento útil. A transforma-
ção de construções sintáticas em semânticas é o principal
objetivo da construção de bases de conhecimento.

A tarefa de construir Bases de Conhecimento é o processo
de povoar um repositório de conhecimento com novos fa-
tos extráıdos a partir de uma ou mais fontes de informação.
Esse processo requer o uso de técnicas de Extração de Infor-
mação (EI) e Processamento de Linguagem Natural (PLN)
para analisar e transformar fontes de dados desestruturados
(textos) em um formato estruturado. Essa tarefa apresenta
diversos desafios e tem demandado interesse da comunidade
de Inteligência Artificial ao longo dos anos, tendo sido pro-
postos diversos trabalhos como o PANKOW [4], KnowItAll
[6], Never-Ending Language Learning (NELL) [3], UMO-
POW [14], OntoLP [17], Poronto [18], PSAPO [1], entre
outros.

Para a realização do processo de construção de uma Base
de Conhecimento é necessária a existência de uma estrutura
básica que possa representar conceitos, relações e proprie-
dades de um ou mais domı́nios. Esse alicerce pode ser re-
presentado utilizando uma ou mais Ontologia(s). A base
de conhecimento então instancia os elementos presentes na
ontologia para um determinado domı́nio.

O termo Ontologia surgiu originalmente na Filosofia, como
uma área que trata da natureza e organização dos seres [8].
No contexto da Ciência da Computação, ontologias podem
ser definidas como especificações expĺıcitas e formais de uma
conceitualização compartilhada [13]. Uma ontologia repre-
senta um domı́nio através de seus conceitos (classes), pro-
priedades, relações, axiomas, hierarquia de conceitos (taxo-
nomia de conceitos) e hierarquia de relações (taxonomia de
relações).

Uma das principais tarefas para a construção e manuten-
ção de Bases de Conhecimento é o Povoamento de Ontolo-
gias [9]. Povoamento de Ontologias é o processo de inser-
ção de novas instâncias de classes, propriedades e/ou rela-
ções em uma ontologia existente[12]. Além disso, essa tarefa
permite relacionar o conhecimento descrito em linguagem
natural com ontologias, auxiliando o processo de geração
de conteúdo semântico [16]. Por fim, a ontologia povoada
pode ser usada em diversas aplicações, como gerenciamento
de conteúdo, recuperação de informação, racioćınio automá-
tico, dentre outras.

Atualmente, ainda existem poucos trabalhos que investi-
gam a criação de abordagens automáticas capazes de rea-
lizarem a tarefa de povoamento de ontologias, a partir de
textos escritos em português. Em sua grande maioria os
trabalhos adotam a ĺıngua inglesa, principalmente devido à
quantidade de informações dispońıveis nesse idioma e pela

quantidade de ferramentas que podem auxiliar no processo
de povoamento.

Tentando suprir tal problema, o objetivo deste trabalho é
propor e avaliar um método não supervisionado para o po-
voamento de ontologias utilizando a Web como grande cor-
pus de trabalho. A abordagem proposta é capaz de extrair
instâncias de classes ontológicas a partir de fontes textuais
escritos em linguagem natural dispońıveis na Web para o
idioma português. O método proposto é guiado por uma
ontologia de entrada que define quais conceitos devem ser
povoados, e por um conjunto de padrões lingúısticos usados
para extrair e classificar um conjunto de termos candidatos
a instâncias.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma:
Na Seção 2, são apresentados os principais trabalhos relaci-
onados com a tarefa de Povoamento de Ontologias, focando
principalmente nos trabalhos que utilizam textos escritos em
português como fonte de informações. Na Seção 3, são ex-
postas as principais tecnologias e o método envolvido no seu
desenvolvimento. Na Seção 4, os experimentos, resultados e
discussões são ressaltados. Por fim, na Seção 5 são delinea-
das as conclusões e trabalhos futuros.

2. TRABALHOS RELACIONADOS
O processo de povoamento de ontologias de forma automá-

tica ou semiautomática depende diretamente do processo de
aquisição do conhecimento. Várias propostas foram desen-
volvidas, cada uma utilizando técnicas e métodos diferentes,
que permitem encontrar informações contidas em documen-
tos e armazená-las em diversas formas, como por exemplo,
em ontologias.

Em [11] um processo para extrair informações estrutura-
das a partir de páginas da web é proposto. Seu objetivo é
preencher uma ontologia de domı́nio de conhecimentos espe-
ćıficos que contenham afirmações declarativas em linguagem
natural. Esse processo permite capturar informações semân-
ticas contidas nos dicionários históricos textuais, ou seja,
capturar entidades, relações e eventos e torná-los expĺıcitos
e dispońıveis em uma ontologia.

Xavier e Lima [17] apresentam um estudo sobre a extração
de uma estrutura ontológica contendo relações de hipońımia
(é uma) e localização a partir da Wikipédia em ĺıngua portu-
guesa. A abordagem visa capturar a estrutura de categorias
de enciclopedias, que contém um rico conteúdo semântico.
As autoras fizeram um estudo de caso voltado para o do-
mı́nio de Turismo, e a proposta objetiva o mapeamento da
estrutura taxonômica da ontologia e as relações de localiza-
ção entre as instâncias, além da extração de instâncias.

O trabalho apresentado por Drumond e Girardi [5] ex-
trai estruturas taxonômicas a partir de textos, usando uma
abordagem estat́ıstica, denominada Probabilistic Relational
Hierarchy Extraction (PREHE), que faz a extração das es-
truturas através de reconhecimento de relações e outras téc-
nicas de PLN e também valida seu estudo no domı́nio de
Turismo.

Baségio [2] propõe uma abordagem para aquisição de es-
truturas ontológicas a partir de textos na ĺıngua portuguesa,
mais especificamente, são extráıdos conceitos e relações ta-
xonômicas que servem como ponto de partida para o enge-
nheiro de ontologia. O autor, para a validação de sua pro-
posta, conduz experimentos sobre o domı́nio de Turismo.

Tomaz et. al. [14] propõem um método não supervisi-
onado para o povoamento de ontologias a partir de textos
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escritos em inglês dispońıveis na Web. O método extrai ter-
mos candidatos a instância utilizando a Web como corpus
e posteriormente combina diferentes medidas estat́ısticas e
semânticas para classificar os termos extráıdos. Os experi-
mentos realizados obtiveram bons resultados utilizando uma
ontologia de topo com classes de diferentes domı́nios.

A abordagem proposta neste trabalho baseia-se no traba-
lho de Tomaz et. al. [14] que foi desenvolvido originalmente
para o idioma inglês. No melhor do conhecimento dos auto-
res nenhum trabalho anterior investigou a aplicação de um
processo de povoamento de ontologias similiar ao proposto
por Tomaz et. al.[14] para textos escritos em português.
Essa lacuna motivou o desenvolvimento deste trabalho, no
qual o método proposto se diferencia de outras propostas
que lidam com textos em português por: (1) Utilizar a Web
como grande corpus de trabalho para extração de termos
candidatos a instâncias e (2) Avaliar diferentes medidas não
supervisionadas para classificação de candidatos a instân-
cias.

3. ABORDAGEM PARA O POVOAMENTO
DE ONTOLOGIAS PROPOSTA

O objetivo principal da abordagem proposta é extrair ins-
tâncias de classes ontológicas a partir de textos escritos em
linguagem natural, em português, encontrados na Web. O
processo de extração é guiado por uma ontologia de entrada
que define os conceitos que devem ser povoados, e por um
conjunto de padrões lingúısticos independente de domı́nio
adaptados de Hearst [7]. Esses padrões possuem dois papéis
fundamentais: (1) Extratores, guiando o processo de extra-
ção de candidatos a instâncias; e (2) Discriminadores, sendo
utilizados durante a classificação dos termos candidatos a
instâncias. Os padrões de Hearst [7] foram originalmente
utilizados para documentos em inglês. Neste trabalho, esses
padrões foram traduzidos para o português.

A abordagem proposta é composta por 4 etapas principais:
Coleta, Extração, Classificação e Povoamento. Uma visão
geral das etapas e do fluxo de execução são apresentados na
Figura 1 e detalhados nas seções a seguir.

3.1 Etapa 1 - Coleta dos Documentos
A primeira tarefa da abordagem proposta é selecionar uma

classe c na ontologia de entrada. Após isso, utilizando um
conjunto de padrões lingúısticos independentes de domı́nio
adaptados de Hearst [7], consultas são formuladas e aplica-
das a um mecanismo de busca na Web para recuperação de
um conjunto de documentos relevantes. São apresentados
na Tabela 1, na 1a coluna, os sete padrões lingúısticos uti-
lizados; e na 2a coluna, exemplos de consultas formuladas
para a classe Cidade.

Os padrões lingúısticos listados na Tabela 1, em geral,
são precedidos ou seguidos de exemplos de instâncias para a
classe selecionada. O processo de formulação das consultas
apresentadas na 2a coluna é realizado da seguinte maneira:
(1) o elemento Classe é substitúıdo pelo rótulo da classe se-
lecionada no singular, enquanto que o elemento Classe(s) é
trocado pelo plural do rótulo da classe; (2) os elementos Can-
didato e Candidatos são removidos; e (3) o elemento ART é
substitúıdo pelos artigos indefinidos um ou uma de acordo
com as regras gramaticais da ĺıngua portuguesa. Um detalhe
importante é a presença de aspas nas consultas formuladas,
indicando que a busca deve ser exata, ou seja, os documentos

Tabela 1: Padrões lingúısticos com a respectiva con-
sulta formulada

Padrões Lingúısticos Consultas
1 Classe(s) tais como Candidatos ”cidades tais

como”
2 tais Classe(s)) como Candida-

tos
”tais cidades
como”

3 Candidatos ou outro(a)
Classe(s)

”ou outras cida-
des”

4 Candidatos e outro(a) Classe(s) e ”outras cidades”
5 Classe(s) incluindo Candidatos ”cidades in-

cluindo”
6 Classe(s) especialmente Candi-

datos
”cidades especial-
mente”

7 Candidato é ART Classe ”́e uma cidade”

só devem ser recupados se possúırem exatamente a consulta
usada.

Após a formulação das consultas, essas são aplicadas a
um mecanismo de buscas na Web para recuperação de n
documentos relevantes para cada consulta apresentada na
Tabela 1. Neste trabalho, o Microsoft Bing 1 foi utilizado
como mecanismo de busca.

Ao final desta etapa, um conjunto de documentos relevan-
tes para a classe selecionada na ontologia de entrada está
dispońıvel para realização do processo de extração de can-
didatos a instâncias. Este processo é descrito na próxima
seção.

3.2 Etapa 2 - Extração dos Candidatos a Ins-
tâncias

Após a etapa de coleta, cada um dos n documentos re-
cuperados é processado. Para isso, a ferramenta CoGrOO
2, foi utilizada para realização das tarefas de tokenização,
divisão de sentenças, etiquetagem das classes gramaticais,
stemming e identificação de sintagmas nominais.

O objetivo é extrair sentenças relevantes, ou seja, são ex-
tráıdas apenas sentenças que possuem o padrão lingúıstico
que originou a consulta, no qual Candidatos representa um
conjunto de sintagmas nominais extráıdos como candidatos
a instâncias. Por exemplo, na sentença Cidades tais como
Nova Iorque, Tóquio, Londres, Paris e Hong Kong são gran-
des pólos financeiros. os sintagmas nominais Nova Iorque,
Tóquio, Paris, Hong Kong e grandes pólos financeiros são
extráıdos como candidatos a instâncias para a classe Cidade.
Para o caso do padrão Candidato é ART Classe, o elemento
Candidato denota um único sintagma nominal. Cada can-
didato a instância extráıdo, mantém a lista de padrões lin-
gúısticos responsáveis por sua extração sem repetição. Essa
informação será usada posteriormente na fase de classifica-
ção dos candidatos a instâncias.

Usando sintagmas nominais é posśıvel realizar a extração
de palavras simples e compostas, aumentando assim, a co-
bertura dos candidatos a instâncias extráıdos. Outros tra-
balhos como Etzioni et al. [6]; McDowell e Cafarella [10];
Tomaz et al.[14] também utilizaram com sucesso sintagmas
nominais como candidatos a instâncias na tarefa de Povoa-
mento de Ontologias.

1http://www.bing.com/
2http://ccsl.ime.usp.br/redmine/projects/cogroo
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Figura 1: Visão geral da abordagem proposta

Com o objetivo de eliminar candidatos a instâncias invá-
lidos ou repetidos, foram utilizadas alguns filtros:

a) Filtragem Candidatos a Instâncias repetidos: essa fil-
tragem tem o objetivo de eliminar candidatos a instâncias
que representam informações já existentes na ontologia de
entrada. Por exemplo, dada a classe Cidade e um posśıvel
candidato a instância Cidade, ou variações, por exemplo,
cidades, a cidade, uma cidade, na cidade, entre outros. Es-
ses candidatos são eliminados, pois, representam a própria
classe selecionada. Candidatos a instâncias que sejam ins-
tâncias já presentes na classe em povoamento ou que sejam
instâncias de classes disjuntas também são eliminados. Para
aumentar a cobertura desse filtro, o algoritmo de stemming
é utilizado para encontrar o radical das palavras.

b) Filtragem de Candidatos a Instância sem valor semân-
tico: o objetivo deste filtro é eliminar candidatos a instân-
cias que não possuem valor semântico. No método proposto,
candidatos que não possuem substantivo são removidos. Por
exemplo, candidatos a instâncias como: aqueles, a seguir, o
quê e embora, entre outros, são eliminados nessa filtragem.

c) Filtragem Sintática: a lista de candidatos a instâncias
produzida por essa etapa não deve possuir candidatos repe-
tidos. Caso um candidato seja extráıdo mais de uma vez,
esse é inserido uma única vez na lista de candidatos a instân-
cias, sendo atualizada apenas a lista de padrões lingúısticos
distintos que o extraiu. Para melhorar o processo de identi-
ficação de redundâncias, aplica-se o algoritmo de stemming
para evitar variações do singular e do plural. Além disso,
candidatos que se diferem apenas pela presença de artigos,
preposições e pronomes antes do primeiro substantivo, são
mapeados para apenas uma única forma. Por exemplo, os
candidatos a instâncias O cavalo, um cavalo, seu cavalo, ca-
valo e cavalos, são identificados como um único candidato a
instância. A decisão de qual representação deve permanecer
é realizada mensurando o grau de coocorrência entre cada
candidato a instância e a classe selecionada.

Para mensurar a coocorrência, a medida Pontuação de
Informação Mútua (PMI) apresentada na Equação 1 e os
padrões lingúısticos listados na Tabela 1 são utilizados. Mai-
ores detalhes sobre a medida de PMI são apresentados na
próxima seção. O candidato c com maior valor de coocorrên-
cia é inserido na lista de candidatos a instâncias, além disso,
a lista de padrões lingúısticos dos candidatos removidos são
adicionadas na lista de padrões lingúıstico de c.

Ao final desta etapa, após o processamento de todos os
documentos coletados, uma lista formada pelos candidatos
a instâncias extráıdos para a classe selecionada e os padrões

Tabela 2: Lista de candidatos a instância com pa-
drões lingúısticos que o extráıram

Candidato a
instância

Padrões lingúısticos que o extráı-
ram

Alexandria Candidatos ou outro(s) Classe(s)
Candidato é ART Classe
Classe(s) incluindo Candidatos

Teresópolis Classe(s) tais como Candidatos
Classe(s) incluindo Candidatos

Viçosa Candidato é ART Classe
Belo Hori-
zonte

Candidatos ou outro(s) Classe(s)
Classe(s) tais como Candidatos
Candidato é ART Classe Candida-
tos e outro(s) Classe(s)

lingúısticos que o extráıram, é produzida. É ilustrado na
Tabela 2 exemplos de candidatos a instâncias extráıdos para
a classe Cidade e os respectivos padrões que o extráıram.

3.3 Etapa 3 - Classificação dos Candidatos a
Instâncias

Após a extração dos candidatos a instâncias, é necessário
avaliar a confiabilidade de cada candidato classificado. Esta
etapa tem por objetivo avaliar cada candidato identificado
pela etapa Extração dos Candidatos a Instâncias e atribuir
um grau de confiança a cada candidato a instância extráıdo.

Para isso, neste trabalho foram avaliadas três variações
tradicionais da medida de Pontuação de Informação Mútua,
do inglês Pointwise Mutual Information (PMI). O PMI é
uma medida estat́ıstica cujo objetivo é mensurar o grau de
coocorrência entre dois termos. Em geral, as medidas es-
tat́ısticas sofrem com o problema de esparsidade dos dados
[4], ou seja, dependendo da fonte de informação utilizada, os
dados dispońıveis nem sempre apresentam um indicativo de
sua relevância, refletindo assim em uma baixa performance,
principalmente quando utiliza-se palavras relativamente ra-
ras.

Para resolver tal problema, diversos autores [4], [6], [10],
[14] demonstraram que a utilização de medidas estat́ısti-
cas explorando a grande quantidade de dados dispońıveis
na Web apresenta-se como uma solução viável.

Diante disso, neste trabalho, a medida de PMI objetiva
mensurar o grau de coocorrência entre uma classe (c) e cada
um dos seus candidatos a instâncias (ci) usando um con-
junto de padrões lingúısticos (P). Para isso, consultas são
formuladas utilizando c, ci e cada padrão lingúıstico p ∈ P.
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Tabela 3: Lista de candidatos a instância com pa-
drões lingúısticos que o extráıram

(1) Padrões Lingúısticos (2) Consultas
Classe(s) tais como Candi-
datos

cidades tais como Salva-
dor

tais Classe(s)) como Candi-
datos

tais cidades como Salva-
dor

Candidatos ou outro(s)
Classe(s)

Salvador ou outras cida-
des

Candidatos e outro(S)
Classe(s)

Salvador e outras cidades

Classe(s) incluindo Candi-
datos

cidades incluindo Salva-
dor

Classe(s) especialmente
Candidatos

cidades especialmente
Salvador

Candidato é ART Classe Salvador é uma cidade

Posteriormente essas consultas são aplicadas a algum meca-
nismo de busca na Web com o objetivo de obter a quantidade
de ocorrências de cada consulta executada. São ilustradas
na Tabela 3 as consultas formuladas para o cálculo do PMI
utilizando a classe Cidade, o candidato a instância Salvador
e os padrões lingúısticos apresentados na Tabela 1.

O processo de formulação das consultas apresentadas na
Tabela 3 é realizado de maneira semelhante à etapa de Ex-
tração de Candidatos. A diferença está no uso do elemento
Candidato(s) que é substitúıdo pelo candidato a instância
em avaliação.

Diversos trabalhos utilizam diferentes variações de fórmu-
las aplicadas no cálculo do PMI [15], [4], [6], [10], [14]. Em
particular, McDowell e Cafarella [10] e Tomaz et al. [14],
apresentam um estudo realizado para comparar diferentes
variações para o cálculo do PMI aplicados no Povoamento
de Ontologias na Web para textos escritos em inglês. Se-
guindo a mesma ideia, um experimento foi realizado com o
objetivo de avaliar as 3 variações do PMI previamente in-
vestigadas por [10] e [14].

Nas equações 1, 2 e 3 são apresentadas as três variações da
medida de PMI analisadas neste trabalho. Nestas equações,
hits(ci, c, p) representa o número de ocorrências retornadas
pelo mecanismo de busca na Web para a consulta formada
por um candidato a instância ci, uma classe c, usando o
padrão lingúıstico p. Enquanto isso, hits(ci) e hits(c) repre-
sentam o total de ocorrência do candidato a instância ci e
da classe c isoladamente.

PMI Strength: Essa variação do PMI é calculada pelo
somatório de todas as coocorrência retornadas pela consulta
hits(c, ci, p). Para isso, consultas são formuladas para o par
(c, ci) e cada padrão lingúıstico p ∈ P listados na Tabela
1. Na Equação 1 é apresentado como é realizado o cálculo
desta variação de PMI.

PMIStrength =
∑

p∈P
hits(c, ci, p) (1)

PMI Str-INorm-Thresh: Segundo McDowell e Cafarella
[10], a variação PMI Strength pode ser tendenciosa para
instâncias muito frequentes. Outras instâncias para a classe
selecionada podem não ser tão frequentes. Tentando solu-
cionar esse problema, algumas variações utilizam como fa-
tor de normalização o total de ocorrências retornado pelo

hits(ci). Contudo, mesmo usando esse fator de normaliza-
ção em casos onde o candidato à instância é raro, o problema
da tendenciosidade persiste. Diante disso, o fator de norma-
lização precisa ter um valor mı́nimo definido. Nesta versão,
o fator de normalização utilizado é resultado do maior valor
entre hits(ci) do candidato a instância em classificação e o
25o percentil da distribuição de hits(ci) de todos os candi-
datos a instância para a classe c selecionada. Na Equação 2
é apresentado como é realizado o cálculo desta variação de
PMI.

PMIStr−INorm =

∑
p∈P hits(c, ci, p)

max(hits(ci), P ercen25)
(2)

PMI Str-ICNorm-Thresh: Seguindo a mesma ideia de nor-
malização do PMI Str-INorm-Thresh, esta variação utiliza,
como fator de normalização, ambos, o candidato a instân-
cia ci e a classe c. Na Equação 3 é apresentada como é
calculada esta variação.

PMIStr−ICNorm =

∑
p∈P hits(c, ci, p)

max(hits(ci), P ercen25) ∗ hits(c) (3)

Além das 3 variações de PMI apresentadas, neste trabalho,
a heuŕıstica de Número de Padrões que Extráıram (NPE)
proposta por [14] foi analisada. A heuŕıstica de NPE é base-
ada na hipótese de quanto mais padrões lingúısticos distintos
forem responsáveis pela extração de um candidato a instân-
cia, mais forte é a evidência de que esse candidato seja re-
almente uma instância válida para a classe em povoamento.
Baseado nessa hipótese, a heuŕıstica de NPE mensura quan-
tos padrões lingúısticos distintos extráıram o candidato à
instância avaliado. O intervalo de valores que essa heuŕıs-
tica pode assumir varia de 1 ao total de padrões lingúısticos
utilizados pelo método para a classe selecionada. Por exem-
plo, na Tabela 2, o candidato a instância Alexandria possui
NPE = 3, já que foi extráıdo por 3 padrões lingúısticos, en-
quanto que o candidato a instância Viçosa possui NPE =
1.

Ao final desta etapa todos os candidatos a instâncias pos-
suem um valor de confiança atribúıdo por cada uma das
3 variações de PMI e também pela heuŕıstica de NPE. Na
seção 4 são apresentados e discutidos os experimentos rea-
lizados para investigar qual das 4 medidas de classificação
apresenta a melhor performance na tarefa de classificar os
candidatos a instâncias.

3.4 Etapa 4 - Povoamento
Nesta última etapa, o objetivo é decidir quais desses can-

didatos a instâncias serão promovidas a instâncias da classe
selecionada, sendo assim utilizadas para povoar a ontologia
de entrada. Diante disso, a escolha de um limiar é muito im-
portante principalmente levando em consideração que essa
escolha impacta diretamente na taxa de acerto e na cober-
tura do método.

Em geral, a escolha do limiar é realizada empiricamente,
sendo promovida a instância apenas candidatos que possuem
um valor maior do que o limiar escolhido. Conforme apon-
tado por Tomaz et al. [14], a medida de PMI possui valores
variando em ordem de grandeza diferentes dependendo da
classe selecionada, do candidato a instância em avaliação e
dos padrões lingúısticos utilizados. Diante disso, estimar um
valor para o limiar tornou-se inviável. Ao invés disso, assim
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como Tomaz et al.[14] optou-se por promover a cada itera-
ção os n melhores candidatos a instâncias (Top n) ordenados
com base nos valores de confiança de cada uma das medidas
de classificação descritas na seção anterior.

4. EXPERIMENTO E DISCUSSÕES
Para demonstrar a eficácia da abordagem proposta, um

experimento comparando as 3 variações da medida de PMI e
também a heuŕıstica de NPE foi realizado. Esse experimento
vislumbra avaliar cada uma das etapas do método proposto,
focando principalmente na análise comparativa entre as 4
medidas apresentadas aplicadas na tarefa de classificação
dos candidatos a instâncias das classes ontológicas.

4.1 Configurações do Experimento
O corpus utilizado neste experimento é formado por um

conjunto de snippets coletados utilizando o mecanismo de
busca Bing. Snippets são textos simples que em geral pos-
suem as palavras chave que formam a consulta aplicada,
apresentando uma prévia da informação contida nos docu-
mentos recuperados. Essas prévias, mesmo possuindo um
tamanho reduzido, são informativos o suficiente para ex-
trair conhecimento relacionado com a consulta aplicada sem
a necessidade de processar o documento inteiro [14].

Para este experimento 15 classes foram selecionadas em
uma ontologia de topo customizada: Cidade, Páıs, Pássaro,
Peixe, Sintoma, Esporte, Inseto, Mamı́fero, Doença, Univer-
sidade, Ator, Atriz, Filme, Rio e Hotel.

A coleta de documentos foi efetuada de forma automática
e buscava 1000 documentos/dia. No peŕıodo de 19/09/2014
a 20/11/2014 foram recuperados para as 15 classes selecio-
nadas um total de 62.409 documentos relevantes.

A medida utilizada para avaliar os experimentos realiza-
dos foi a medida de Precisão. No contexto deste trabalho,
a precisão pode ser definida pela razão entre a quantidade
de instâncias corretas extráıdas pelo total de instâncias re-
cuperadas. A Equação 4 foi usada para calcular a precisão
dos experimentos.

Precisao(TopN ) =
total de instancias corretas

N
(4)

Nesta equação, N é a quantidade de termos candidatos pro-
movidos a instância.

A avaliação da precisão neste experimento foi realizada
variando diferentes limiares. O limiar definiu o valor dos
N candidatos a instâncias (Top N) ordenados com base na
medida de classificação utilizada. Neste experimento foram
utilizados quatro limiares: Top 10, Top 50, Top 100 e Top
200. Os limiares Top 10 e Top 50 são mais restritivos, ou
seja, poucas instâncias são extráıdas. Já os limiares Top 100
e Top 200 visam promover um número maior de instâncias
por iteração.

Para o cálculo da Precisão é necessário analisar cada termo
candidato extráıdo e verificar se ela é realmente uma instân-
cia para a classe ao qual foi atribúıda. Para isso, 27 humanos
foram responsáveis pelo processo de validação de cada um
dos Top N melhores candidatos a instâncias classificados.

Para promover uma comparação justa entre as medidas de
classificação avaliadas, as etapas de coleta e extração de can-
didatos a instâncias foram executadas uma única vez. Em
seguida, os conjuntos de candidatos a instâncias extráıdos
para cada uma das 15 classes selecionadas foram passados

como parâmetros de entrada para a etapa de classificação
que utilizou as 3 medidas de PMI e a heuŕıstica de NPE
individualmente para classificar os candidatos a instâncias.

4.2 Resultados e Discussões
Os gráficos apresentados nas Figuras 2, 3, 4 e 5 demons-

tram os resultados obtidos para as 15 classes selecionadas
na ontologia de entrada. Em todos os gráficos são realiza-
das as comparações entre as medidas de PMI Strength, PMI
Str-INorm-Thresh, PMI Str-ICNorm-Thresh e a heuŕıstica
de NPE.

Analisando os resultados apresentados nas Figuras 2, 3,
4 e 5 é posśıvel observar que a abordagem proposta é ca-
paz de extrair uma grande quantidade de instâncias corretas
para a maioria das classes selecionadas. Nos limiares mais
restritivos Top 10 e Top 50 maiores valores de precisão fo-
ram alcançados, enquanto que nos limiares mais abrangentes
Top 100 e Top 200 houve uma tendência natural de perca
de precisão. Observa-se também que existe uma variação
de precisão entre as classes selecionadas, isso ocorre devido
a fatores como complexidade do domı́nio e coocorrência de
instâncias da classe selecionada com os padrões lingúısticos
utilizados. Por exemplo, nas classes Cidade e Páıs que são
de domı́nio geral, as medidas avaliadas obtiveram uma alta
taxa de precisão em relação a outras classes de domı́nio mais
espećıfico como Inseto, Passáro e Sintoma.

Um fator importante a ser ressaltado é a falta de confiabi-
lidade das informações presentes na Web. A maioria dessas
informações é escrita por pessoas que em geral não são es-
pecialistas do domı́nio abordado. Quanto mais complexo o
domı́nio analisado, maior a probabilidade de encontrar in-
formações erradas.

Considerando o limiar Top 10, como apresentado na Fi-
gura 2, a heuŕıstica de NPE apresentou uma maior taxa de
precisão em 9 das 15 classes analisadas obtendo uma mé-
dia geral de 67% de precisão. As variações PMI Str-INorm-
Thresh e PMI Str-ICNorm-Thresh apresentaram maiores ta-
xas de precisão em 8 das 15 classes, ficando ambas com uma
média de 60% de precisão. Por fim, a variação PMI Strength
apresentou melhores taxas de precisão apenas em 3 classes,
ficando com uma média de precisão geral de 49%.

Analisando os limiares Top 50 e Top 100, como apresen-
tado nas Figuras 3 e 4, o mesmo comportamento foi ob-
servado. A heuŕıstica de NPE continuou melhor com uma
média geral de precisão de 60% no Top 50 e 48% no Top 100.
Em segundo lugar as variações PMI Str-INorm-Thresh e
PMI Str-ICNorm-Thresh continuaram empatadas com 55%
de precisão média no Top 50 e 41% no Top 100. Por último,
a variação de PMI Strength obteve 52% de precisão média
no Top 50 e 40% no Top 100.

No limiar Top 200, apresentado na Figura 5, as 4 medidas
ficaram com médias de precisão muito próximas com uma
diferença de apenas 1% para a heuŕıstica de NPE que obteve
precisão média de 49%. Enquanto isso, as 3 variações de
PMI ficaram empatadas com uma média de 48% de precisão.

Com base nos experimentos executados, conclui-se que a
heuŕıstica de NPE obteve melhores resultados do que as 3
variações da medida de PMI em todos os limiares. Contudo,
a diferença entre elas foi diminuindo à medida que o limiar
foi aumentando. As variações PMI Str-INorm-Thresh e PMI
Str-ICNorm-Thresh obtiveram melhores resultados do que a
variação PMI Strength. Tal resultado indica que os fatores
de normalização usados pelo PMI Str-INorm-Thresh e PMI
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Figura 2: Resultados do Experimento no limiar Top 10.

Figura 3: Resultados do Experimento no limiar Top 50.

Figura 4: Resultados do Experimento no limiar Top 100.

Figura 5: Resultados do Experimento no limiar Top 200.
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Str-ICNorm-Thresh apresentaram um impacto positivo nos
resultados.

5. CONCLUSÕES
Este trabalho apresentou uma abordagem não supervisi-

onada para o povoamento de ontologias a partir de textos
escritos em linguagem natural em português utilizando a
Web como grande fonte de informações. A relevância desse
problema é decorrente da abundância de informações deses-
truturadas presentes na Web e da aquisição de conhecimento
estruturado a partir de textos desestruturados para criação
de bases de conhecimento. Além disso, acrescenta-se os pou-
cos estudos que investigam a exploração de textos escritos
em português como fonte de informação.

Após a análise dos resultados é posśıvel concluir que a
abordagem para o povoamento de ontologias na Web foi ca-
paz de extrair uma grande quantidade de instâncias corretas
para a maioria das quinze classes selecionadas. Esses resulta-
dos são encorajadores para que a abordagem proposta possa
ser evolúıda para atingir melhores resultados e também ex-
pandida para contemplar outros aspectos na ontologia de
entrada como relações entre classes e propriedades.

Como trabalhos futuros sugere-se: (1) Propor uma me-
dida combinada que integre diferentes medidas e heuŕısticas
para a classificação dos candidatos a instâncias extráıdos; (2)
Integrar um módulo para identificação de sinônimos para a
filtragem de candidatos a instâncias que possuem o mesmo
valor semântico; e (3) Explorar recursos semânticos dispońı-
veis para o idioma português, por exemplo, o OpenWordnet-
PT 3.
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RESUMO
Este artigo apresenta uma pesquisa em andamento sobre as
dificuldades em adesão a tratamento e o uso de gamification
na área da saúde. Um sistema é proposto para adaptar
e aplicar técnicas de gamification para o caso espećıfico de
hipertensão, com foco em aumentar a motivação intŕınseca.

Palavras-Chave
Gamification, saúde, motivação

ABSTRACT
This paper presents an ongoing research on the difficulties
in treatment adherence and the use of gamification in he-
alth. A system is proposed to adapt and apply gamification
techniques to the specific case of hypertension, focusing in
inspiring motivation.

Categories and Subject Descriptors
H.4 [Information Systems Applications]: Miscellane-
ous; K.8.0 [Personal Computing]: Games—Behavioral
Sciences, Health

General Terms
Treatment adherence

Keywords
Gamification, health, motivation

1. INTRODUÇÃO
No Brasil as doenças do aparelho circulatório, dentre elas

a insuficiência card́ıaca, representam a principal causa de
morbimortalidade. A hipertensão arterial é o principal fator
de risco para estas doenças, e por estar presente em 30%
da população adulta e em 60% das pessoas com mais de
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60 anos, tornou-se um dos mais importantes problemas de
saúde pública [17].

O tratamento da hipertensão em muitos casos envolve,
além dos medicamentos, mudanças de hábitos do paciente.
Por exemplo, a prática regular de atividades f́ısicas é recei-
tada por profissionais de saúde para reduzir a pressão ar-
terial. Porém, 46% dos adultos brasileiros não praticam a
quantidade recomendada de exerćıcios, e a taxa de inativi-
dade sobe para 62,7% em pessoas com 60 anos ou mais [9].

Pesquisas sobre adesão a tratamentos tratam dos motivos
que levam os pacientes a não seguirem as indicações médi-
cas, mesmo cientes da necessidade. Há muito tempo sabe-se
que convencer as pessoas a mudar seus hábitos e seguir as
prescrições médicas é uma tarefa complexa [8].

Gamification, definida como “a utilização de elementos de
design de jogos em contextos não relacionados a jogos” [7], é
uma técnica que vem ganhando atenção e promete auxiliar
na modificação comportamental. Porém, a maioria das pes-
quisas sobre a utilização de gamification na área da saúde
tratam apenas de atividades f́ısicas, sem considerar fatores
espećıficos de não-adesão ao tratamento de hipertensão.

Este trabalho em andamento apresenta a proposta de um
sistema com caracteŕısticas de gamification para ajudar pa-
cientes hipertensos a seguirem seus tratamentos, tanto re-
lacionados a medicamentos quanto para adoção de hábitos
saudáveis de alimentação e atividade f́ısica.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma:
Na Seção 2 são discutidas as barreiras para adesão aos tra-
tamentos de hipertensão. A Seção 3 apresenta o conceito de
gamification, suas caracteŕısticas, elementos motivadores, e
alguns resultados da literatura sobre sua utilização na área
da saúde. Na Seção 4 a proposta é apresentada, com uma
descrição em alto ńıvel dos elementos e caracteŕısticas de
gamification que compõe o sistema. Finalmente, a Seção 5
conclui o artigo.

2. ADESÃO A TRATAMENTO
Apesar da grande importância da disseminação de infor-

mações sobre as doenças e medicamentos, e da necessidade
de médicos preparados e engajados em sanar as dúvidas dos
pacientes, a educação e a informação sozinhas não garantem
a adesão ao tratamento [2]. São necessários comportamentos
que vão além de apenas seguir as orientações médicas, e en-
globam vários aspectos referentes ao tratamento, à doença,
ao paciente, e até mesmo socioeconômicos [6].

Muitos pacientes apresentam baixos ı́ndices de adesão a
tratamentos envolvendo medicamentos pelo custo, complexi-
dade das receitas médicas, esquecimento, percepções e cren-
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ças quanto à doença, caracteŕısticas do ambiente familiar,
e caracteŕısticas do atendimento médico e da instituição de
saúde [19, 14, 15].

Schutzer e Graves [16] tratam das barreiras e motivado-
res para que idosos adotem a prática regular de atividades
f́ısicas. Redução na percepção de saúde, a distância, e a
falta de segurança dos locais para realização dos exerćıcios
são apresentados como barreiras. Dentre os motivadores,
são apresentadas a percepção de auto eficiência, o encoraja-
mento que a famı́lia e os médicos exercem, e o uso de música
durante a atividade f́ısica para reduzir a percepção de mo-
notonia e desconforto.

Stuart [18] demonstra que exerćıcios f́ısicos são benéfi-
cos mesmo para pessoas com problemas card́ıacos sérios, e
discute que técnicas de gamification podem ser aplicadas
aos tratamentos para aumentar a motivação dos pacientes.
Além disto, um caso de uso com resultados positivos é apre-
sentado, baseado na utilização do gadget Nike+ FuelBand
por um paciente com cardiopatia congênita.

3. GAMIFICATION
Jogos muitas vezes envolvem desafios complexos, e muitas

pessoas passam horas treinando para melhorar suas habilida-
des em algum jogo que consideram divertido. Consequente-
mente, existem pesquisas na tentativa de aliar este“fasćınio”
causado pelos jogos a propósitos mais sérios do que apenas
o entretenimento.

A diversão, motivador dos jogos, é alcançada pelo balan-
ceamento cuidadoso entre a habilidade do jogador e a dificul-
dade dos desafios do jogo, gerando um estado de completa
concentração e perda da noção do tempo, chamado flow [4].

O objetivo de gamification é utilizar mecânicas e elemen-
tos de jogos em outras situações para deixá-las “divertidas”,
criando desafios e recompensas pertinentes ao contexto, e
aumentando a motivação dos participantes [7]. No entanto,
a motivação pode ser dividida em dois tipos com caracteŕıs-
ticas distintas: extŕınseca e intŕınseca.

A motivação extŕınseca se baseia em fatores externos ao
indiv́ıduo, como recompensas financeiras, reconhecimento
social, ou até mesmo o medo de alguma punição. Um exem-
plo são os “jogos sociais”, que permitem ao jogador anunciar
para os amigos sua evolução no jogo e obter reconhecimento
para motivá-lo a continuar jogando.

Já a motivação intŕınseca se origina em fatores internos
ao indiv́ıduo, onde a motivação vem da própria realização
das tarefas. Por exemplo, algumas pessoas evitam certos
itens em jogos para ter uma “experiência mais dif́ıcil” e se
sentirem mais realizados ao completar os desafios.

Os elementos de jogos utilizados em gamification mais co-
nhecidos são pontos, distintivos e rankings (do inglês, points,
badges and leaderboards - PBL). Pontos apresentam feedback
instantâneo das tarefas realizadas, distintivos podem ser uti-
lizados na construção de desafios mais complexos e junto
com rankings eles podem gerar reconhecimento social. No
entanto, a utilização de PBL em gamification tem sido cri-
ticada, pois seu grande foco em motivação extŕınseca pode
reduzir a motivação intŕınseca [3].

Exemplos de sucesso na adoção de caracteŕısticas de jo-
gos por empresas foram documentados, como nos casos do
Foursquare ou os citados no livro Play At Work [13], ge-
rando uma grande expectativa em torno da utilização de ga-
mification para mudança comportamental em diversas áreas,
dentre elas a saúde.

3.1 Gamification em saúde
Por suas caracteŕısicas de aumento de engajamento e mu-

dança comportamental, gamification também é apresentado
como um conceito promissor para ajudar na adoção de es-
tilos de vida saudáveis. A indústria de aplicativos para
smartphones voltados para a saúde tem criado vários sis-
temas utilizando gamification, mas há pouca padronização
e observância aos elementos da teoria comportamental [11].

Mesmo assim, alguns sistemas voltados para a realiza-
ção de atividades f́ısicas têm alcançado sucesso considerá-
vel, como Fitocracy, com um foco social permitindo que os
usuários ajudem e motivem uns aos outros, Zombies, Run!,
que cria uma história para contextualizar o exerćıcio, onde o
usuário deve fugir de zumbis, e Nike+, que utiliza sistemas
de pontuações e distintivos juntamente de gadgets e senso-
res para proporcionar feedback instantâneo ao usuário. Esta
situação contribuiu para um interesse maior da comunidade
cient́ıfica pela área [5], mas os resultados das pesquisas ainda
levantam questões sobre a eficácia dos elementos utilizados.

Assim como os jogos, estes sistemas devem gerar um senso
de autonomia e controle no usuário. A camada dos elemen-
tos de gamification deve ser o mais “inviśıvel” posśıvel, e
não deve ser obrigaória [10]. Permitir ao usuário criar e or-
ganizar seus próprios objetivos, como sua rotina semanal de
exerćıcios, pode ser bem aceito e ainda gerar motivação in-
tŕınseca na superação de desafios [12]. Porém, na busca de
um estado de flow, os objetivos podem ser criados pelo sis-
tema para garantir um balanço entre a habilidade do usuário
e o ńıvel dos desafios [20].

Quando se utilizam recompensas, é necessário que elas
façam parte de um contexto. Um exemplo é o protótipo de
Ahtinen [1], onde uma“viagem virtual”em um mapa familiar
aos usuários é criada baseada no tempo de caminhada, e
então um cartão postal da cidade “visitada” é gerado como
recompensa. Já as recompensas genéricas apresentadas por
Munson [12], como troféus e laços, falharam como elementos
motivadores para a maioria dos participantes.

O fator social envolvido em ferramentas de gamification,
assim como a forma como ele é integrado com o sistema, por
meio de comparações de progresso ou comunicação direta en-
tre os participantes também apresenta resultados variados.
No estudo de Munson [12], mensagens de apoio foram benéfi-
cas para a motivação dos usuários, mas muitos participantes
hesitaram em utilizar as ferramentas de publicações em re-
des sociais. Já Zuckerman [20] utiliza rankings para permitir
comparações de pontuações com outros usuários, e os resul-
tados não mostraram melhorias significativas comparados à
versão do sistema sem rankings.

A maioria dos trabalhos sobre gamification em saúde trata
de atividades f́ısicas, e pode ajudar, de forma preventiva, no
tratamento de várias doenças. No entanto, ao considerar os
pacientes hipertensos, as técnicas utilizadas por estes traba-
lhos não podem ser diretamente aplicadas devido a limita-
ções f́ısicas, necessidade de uso de medicamentos, etc.

4. PROPOSTA
Para manter bons ńıveis de pressão arterial, os pacien-

tes necessitam de atividades f́ısicas regulares, da adoção de
hábitos alimentares saudáveis e da utilização de medicamen-
tos. Porém, mesmo cientes da necessidade, muitos pacientes
apresentam baixa adesão ao tratamento.

O modelo “clássico” da aplicação de gamification se baseia
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em motivação extŕınseca, com o uso de PBL e recompensas
virtuais. No entanto, este foco na competição e pressão so-
cial com pontuações e rankings pode reduzir a motivação
de pacientes que já apresentam dificuldades em seguir os
tratamentos, gerando um efeito contrário ao desejado.

Portanto, o sistema proposto neste trabalho utiliza técni-
cas de gamification com o objetivo de facilitar a motivação
intŕınseca na realização das atividades propostas. O trata-
mento é apresentado como uma série de desafios claros e ob-
jetivos, que podem ser superados pela mudança de atitudes
do paciente. Além disto, como a adoção de hábitos saudá-
veis depende de fatores sociais, o sistema tenta facilitar a
comunicação entre pacientes e profissionais de saúde, assim
como a formação de grupos para a troca de informações e
experiências.

4.1 Sistema
Os usuários podem acessar o sistema por um portal web ou

um aplicativo para smartphones. O portal apresenta carac-
teŕısticas simples, acesso flex́ıvel, e permite aos profissionais
de saúde organizar o tratamento personalizado para cada
paciente como uma série de atividades, além de visualizar
dados do paciente, como, por exemplo, o histórico de medi-
ções de peso e pressão arterial. Já o aplicativo permite que
o sistema seja parte do dia a dia do paciente, utilizando os
sensores do smartphone para detectar automaticamente as
atividades f́ısicas realizadas e as várias formas de comuni-
cação dispońıveis para para a aquisição de dados de outros
sensores médicos, tais como balanças, glucômetros, medido-
res de pressão e frequência card́ıaca, entre outros.

As funcionalidades de interação social podem ser acessa-
das de ambas as formas, e permitem aos profissionais de
saúde se comunicar diretamente com os pacientes, dar di-
cas sobre tratamentos, ou tirar dúvidas sobre a doença. Os
pacientes podem discutir sobre preços de medicamentos, uti-
lização de gadgets e sensores médicos, além de criar grupos
com objetivos em comum, como praticar atividades f́ısicas
no mesmo local, oferecer carona a outros pacientes para con-
sultas com algum profissional de saúde, etc.

4.2 Elementos de gamification
A forma como as atividades, informações, e os dados são

apresentados ao paciente buscam aumentar sua motivação
intŕınseca, e diferenciam o sistema de uma solução pura-
mente informativa. Por exemplo, se a pressão arterial do
paciente está estabilizada em um valor normal há sete dias,
o sistema apresenta isto como uma conquista, e não como
uma informação qualquer.

Dividir o tratamento em “desafios” é uma forma de garan-
tir que as atividades receitadas pelo profissional de saúde
sejam claras e objetivas, e não abstratas como “faça mais
exerćıcios” ou “alimente-se melhor”. O sistema então apre-
senta estes desafios ao paciente, alguns com horários espe-
ćıficos como tomar os medicamentos, e outros baseados em
quantidades e ações que podem ser executadas a qualquer
momento do dia, como, por exemplo, medir a pressão ar-
terial, o peso, ou caminhar por pelo menos 30 minutos. O
paciente pode, ainda, criar seus próprios desafios no sistema,
gerando um sentimento de autoeficiência e autorealização ao
completá-los.

O aplicativo também gera feedback instantâneo sobre as
atividades, como, por exemplo, o tempo total de atividade
f́ısica realizada, número de degraus escalados, distância per-

corrida, quantidades de calorias e sódio consumidas ou de-
talhes sobre os remédios tomados e como eles ajudam no
tratamento. Isto pode aumentar a motivação intŕınseca do
paciente, por permitir que ele perceba uma reação positiva
às ações tomadas, e motivando-o a se esforçar “só mais um
pouco” para alcançar resultados melhores.

Além disto, “dicas” são geradas pelo sistema como ideias
simples para ajudar na solução dos desafios. Por exemplo,
subir pelas escadas e não pelo elevador para aumentar o
tempo de atividade f́ısica realizada durante o dia sem in-
terferir na rotina, ou substituir o açúcar por mel ao adoçar
alguns alimentos. Estas sugestões são apresentadas ao paci-
ente utilizando o sistema de notificações dos smartphones, e
podem ser utilizadas para outros fins, como lembrar o horá-
rio dos medicamentos, avisar o paciente quando os remédios
estão acabando, informar as datas de consultas agendadas
com os profissionais de saúde, e até mesmo apresentar su-
gestões de atividades f́ısicas baseadas na temperatura e pre-
visão do tempo, ou sugerir alimentos a partir do histórico
de medições da pressão arterial.

Outra situação que deve ser levada em conta é que os paci-
entes podem utilizar o sistema por um tempo relativamente
grande, e caso as dicas, notificações e sugestões sejam sem-
pre iguais, o interesse pelo sistema pode ser reduzido por
ele ser repetitivo e “chato”. Uma caracteŕıstica comumente
utilizada em jogos nesta situação é o uso de randomização
para gerar uma certa imprevisibilidade. Por exemplo, as
dicas para os desafios podem variar, as notificações de con-
quistas como perda de peso e metas de exerćıcio superadas, e
as sugestões de atividades geradas pelo sistema também po-
dem ser diferentes dependendo de informações do paciente,
do clima, etc.

4.3 Cenário de uso
Para exemplificar como o sistema proposto pode se in-

tegrar à vida de pacientes e motivá-los na adesão ao trata-
mento de hipertensão, principalmente com a disponibilidade
cada vez maior de outros gadgets “inteligentes”, esta sessão
apresenta alguns momentos do dia de um paciente hiper-
tenso de meia-idade hipotético.

Todos os dias o paciente mede seu peso e pressão arterial
de manhã, e como a balança e o medidor de pressão se comu-
nicam por bluetooth automaticamente com o smartphone, a
rotina do paciente não é afetada. Então, o sistema informa
que este é o décimo dia seguido com redução no peso, tota-
lizando 3Kg, e a conquista é atualizada na página inicial do
aplicativo. Já a pressão continua em ńıveis acima do nor-
mal, mas a tendência de queda prevê a normalização antes
da próxima consulta médica.

Após tirar foto de seu café da manhã, o paciente se anima
ao perceber que as duas maçãs e a tigela de cereal rico em
fibras manteram o contador de calorias logo abaixo da mar-
cação de objetivo configurada por ele mesmo como um “de-
safio pessoal”. Ao voltar para a tela inicial do aplicativo
para checar as atualizações do tópico de preço de remédios,
o paciente percebe que a conquista perda de peso acompa-
nha um “você sabia?”, informando que esta perda de peso
pode gerar, em média, uma redução na pressão arterial de 4
a 8mmHg.

Antes de sair de casa, o paciente é lembrado de seu anti-
hipertensivo, e uma rota para o trabalho com menos chance
de congestionamento é apresentada pelo sistema, com mar-
cações nos parques próximo sugerindo que o paciente iden-
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tifique, durante o trajeto, quais podem ser bons locais para
praticar atividades f́ısicas.

Ao voltar, após o trabalho, o sistema informa que sua ca-
minhada não será de 30 minutos como os outros dias. Hoje
é o dia do evento organizado pelo grupo de atividades f́ısi-
cas, então todos vão se encontrar e caminhar juntos por uma
hora. Além disto, há uma nova mensagem de sua nutricio-
nista, comentando que ela identificou bons ńıveis de sódio e
carboidratos em seu histórico de refeições do sistema, mas
que ele deveria parar de vez com o consumo de álcool, e
sugere o suco de uva como substituto ao vinho, por conter
boas quantidades de fibras e vitamina C.

5. CONCLUSÃO
As doenças card́ıacas são um dos mais importantes pro-

blemas de saúde pública no Brasil e no mundo. A hiper-
tensão arterial, o principal fator de risco para estas doenças,
está presente em 30% da população adulta, e seu tratamento
apresenta baixos ı́ndices de adesão, pois envolve a mudança
de hábitos dos pacientes.

Gamification, a utilização de elementos de jogos em ou-
tros contextos, pode auxiliar neste problema por suas ca-
racteŕısticas de modificação comportamental. Atualmente a
pesquisa sobre aplicação de técnicas de gamification na área
da saúde está voltada para a melhoria do estilo de vida com
atividades f́ısicas. Mas, no caso de problemas card́ıacos exis-
tem caracteŕısticas únicas que devem ser levadas em conta,
como a necessidade do uso de medicamentos e mudanças nos
hábitos alimentares.

Este trabalho apresentou uma proposta de sistema para
facilitar a comunicação entre pacientes e profissionais de
saúde e favorecer o aumento da adesão aos tratamentos,
utilizando técnicas de gamification baseadas no aumento de
motivação intŕınseca, e evitando o uso de PBL e recom-
pensas extŕınsecas. Considerando as técnicas apresentadas,
acredita-se que o sistema proposto pode motivar o paciente,
gerando melhorias na adesão ao tratamento de hipertensão,
por utilizar técnicas promissoras de gamification em saúde.
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RESUMO
Este artigo relata um estudo de caso realizado para analisar
o potencial da descoberta de conhecimento como estraté-
gia de apoio à tomada de decisão na administração pública.
A descoberta de conhecimento ocorreu com a modelagem
de um problema de classificação binária para predizer o su-
cesso ou insucesso quanto ao cumprimento do planejamento
de custo e prazo de projetos, a partir da análise de dados
descritivos dos mesmos. Os dados históricos foram obtidos
da base de dados de um sistema de gestão de projetos cons-
trúıdo com base nas práticas do guia PMBOK. Estratégias
adotadas no estudo de caso bem como as dificuldades en-
contradas e os resultados obtidos são aqui apresentados.

Palavras-Chave
Árvores de decisão, classificação binária, Descoberta de Co-
nhecimento, PMBOK, gestão de projetos

ABSTRACT
In this paper, we report a case study carried out in order
to analyze the potential of applying knowledge discovery as
a strategy to support decision making in public administra-
tion. The discovery of knowledge was implemented by using
a binary classifier to predict the success of failure concerning
cost and deadline plans. The prediction was made analyzing
descriptive data of the plans. The dataset was obtained from
a project management system that was built based on the
practices of the PMBOK guide. The strategies used in this
case study, the difficultiesfaced during the classifier mode-
ling process and the results are discussed herein.

Categories and Subject Descriptors
K.6.1 [Management of Computing and Information
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Systems]: Project and People Management—management
techniques; I.2.6 [Artificial Intelligence]: Learning—in-
duction, knowledge acquisition

General Terms
Management, Design, Theory

Keywords
Decision Trees, Binary Classification, Knowledge Discovery,
PMBOK, Project Management

1. INTRODUÇÃO
Em um estado democrático, os governantes são eleitos com

base em sua proposta de governo, cujo objetivo é solucionar
os problemas públicos existentes e desenvolver a economia, a
saúde e a educação pública, de modo a melhorar a qualidade
de vida dos cidadãos. Com isso, cresce a preocupação com
a qualidade da execução de projetos, nascendo portanto um
espaço para técnicas e ferramentas computacionais capazes
de ajudar no apoio à tomada de decisão. De acordo com
o “Estudo de Benchmarking em Gestão de Projetos Brasil
2010”, realizado pelo caṕıtulo brasileiro do PMI (Project Ma-
nagement Institute), somente 10% dos projetos estão alinha-
dos ao planejamento estratégico do governo. Para evitar o
mal planejamento e à má execução de projetos, o PMI iden-
tificou que a aplicação correta de um conjunto de boas práti-
cas para gestão de projetos – definido no PMBOK R©(Project
Management Body of Knowledge), que envolve o uso de ha-
bilidades, ferramentas e técnicas, pode aumentar as chances
de sucesso na execução de projetos [1].

Na esfera da administração pública, mesmo com plane-
jamento adequado, sem um acompanhamento detalhado da
execução do projeto, um gestor tem uma chance menor de
sucesso, principalmente devido a falhas na aplicação de re-
cursos ou no cumprimento do cronograma. Buscando evitar
tais situações, técnicas de gestão baseadas no PMBOK são
de grande aux́ılio. Nesse contexto, inserem-se os Sistemas de
Gestão de Projetos (SGP) que oferecem ampla cobertura às
boas práticas do PMBOK, tendo um deles sido usado como
base para este estudo de caso. As funcionalidades desse tipo
de sistema atendem aos “grupos de processos” e às “áreas de
conhecimento” do PMBOK, com visualizações por meio de
gráficos como EAP (Estrutura Anaĺıtica do Projeto), gráfico
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399



de Gantt, valor agregado, e curva S. Os SGP são capazes de
monitorar projetos e suas atividades, por meio de funcio-
nalidades que possibilitam registrar, por exemplo, datas e
valores do projeto e de suas atividades. O SGP usado espe-
cificamente neste estudo de caso é usado pela administração
pública de uma cidade tuŕıstica brasileira.

Neste contexto, este artigo relata um estudo de caso rea-
lizado sobre o uso do SGP supracitado, apresentando uma
contribuição referente à descoberta de conhecimento capaz
de apoiar a tomada de decisão no cenário de planejamento
de projetos na administração pública. No estudo de caso re-
alizado, a descoberta de conhecimento ocorreu via a análise
de dados existentes no banco de dados gerado a partir do
ambiente de produção desse SGP. Por meio da análise de
dados de custo e prazo planejados e executados, atores en-
volvidos, tipo de projetos, sazonalidade, entre outros, todos
referentes a projetos já conclúıdos, foi posśıvel construir mo-
delos de predição que permitem apontar alguns fatores que
contribuem para a chance de sucesso ou insucesso do projeto
– no que diz respeito ao cumprimento de cronograma e orça-
mento. Para realizar esse estudo, o processo de descoberta
de conhecimento em base de dados (KDD – knowledge disco-
very in databases) foi executado com o objetivo de resolver
a tarefa de mineração de dados de classificação binária [5],
que foi realizada por meio da aplicação de árvores de decisão
[10], com o apoio da ferramenta WEKA1 [11].

A fim de apresentar o estudo de caso realizado, este artigo
está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta bre-
vemente os conceitos teóricos necessários ao entendimento
do contexto do estudo de caso; a Seção 3 apresenta o es-
tudo de caso, incluindo informações sobre o SGP que gera
os dados sobre os quais a descoberta de conhecimento foi
realizada, a definição da tarefa de classificação buscada, os
procedimentos de pré-processamento de dados, e o projeto
dos experimentos realizados; a Seção 4 apresenta análises
sobre os resultados obtidos e as dificuldades encontradas du-
rante o processo de descoberta de conhecimento; finalmente,
a Seção 5 apresentada as considerações finais.

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS
O estudo de caso aqui apresentado está baseado nas gran-

des áreas de estudo de gestão de projetos e de descoberta
de conhecimento, e também na técnica de aprendizado de
máquina chamada árvores de decisão. Esta seção apresenta
um breve resumo sobre os principais conceitos dessas áreas.

2.1 Gestão de Projetos
De acordo com Raynal [9], um projeto é a expressão de um

desejo, de uma vontade, de uma intenção e de uma ambição.
É também a expressão do necessitar de algo, de uma situ-
ação futura vivamente desejada. Um projeto também pode
ser visto, segundo Kerzner [6], como um empreendimento,
com objetivos bem definidos, que consome recursos, e opera
sob pressões de prazos, custos e qualidade. Em uma visão si-
milar [7], projeto é um empreendimento temporário ou uma
sequência de atividades com objetivos claros, definidos em
função de algum problema, oportunidade ou interesse pes-
soal ou organizacional, com ações conduzidas por pessoas, e
seguindo indicadores de qualidade. Essas definições de pro-
jeto se complementam em uma visão abrangente, em que um
projeto é apresentado como um empreendimento com ińıcio

1http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

e fim determinados, e executado sob um ciclo de vida.
Do ponto de vista estratégico, um projeto é visto como um

meio para as organizações atingirem seus objetivos e conse-
guirem eficácia e eficiência e, consequentemente, vantagem
competitiva. Entretanto, para isso, as organizações precisam
empregar boas práticas de gestão de projetos, para possi-
bilitar o cumprimento de prazo, custo e qualidade propos-
tos. Portanto, é importante buscar um modo de gerenciá-los,
criando-se um cenário com objetivos claros e alcançáveis.

Para Kerzner [6], a gestão de projetos se refere ao plane-
jamento, a programação e o controle de tarefas integradas
de forma a atingir seus objetivos com êxito, para benef́ıcio
dos participantes do projeto. De acordo com o PMBOK [1],
a gestão de projetos é a aplicação de conhecimentos, habili-
dades, ferramentas e técnicas para atender os requisitos do
projeto. Portanto, de forma geral e simplificada, a gestão de
projetos trata do planejamento e do controle dos projetos.
Se um projeto for bem planejado, de acordo com as neces-
sidades e expectativas do cliente, e sua execução for devi-
damente controlada, o resultado será a satisfação do mesmo
quanto à qualidade do produto ou serviço desenvolvidos, res-
peitando os custos e os prazos definidos [8]. Complementar-
mente, é benéfico o uso de práticas de gestão também na
área pública, visando ao cumprimento dos projetos e obras
públicas com garantia de prazo, custo e qualidade.

Via um trabalho com especialistas da área de gestão de
projetos, o PMI fez um levantamento de uma série de conhe-
cimentos, entendidos como “boas práticas” para gestão de
projetos. Essas práticas foram compiladas em um guia para
gestão de projetos, o PMBOK (Project Management Body
of Knowledge) [1], apresentando-as no modo de aproxima-
damente 50 macro-processos de gestão, organizados em duas
classificações ortogonais: grupos de processos e áreas de co-
nhecimento. Os grupos de processo dividem os 50 processos
em termos de tipo de atividade no ciclo de vida: iniciação,
planejamento, execução, monitoramento e controle, e encer-
ramento. Ortogonalmente, as áreas de conhecimento divi-
dem os mesmos 50 processos em termos de tipo de assunto
tratado na gestão do projeto: integração, escopo, tempo,
custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos,
aquisições e partes interessadas.

2.2 O processo KDD
A transformação de dados em conhecimento consiste em

um processo onde informação especializada é extráıda dos
dados e apresentada em um formato adequado para inter-
pretação e uso, de forma prática, em processos reais. Porém,
a necessidade de que tal extração seja eficiente e eficaz exige,
atualmente, o uso de técnicas e ferramentas automatizadas.
O termo descoberta de conhecimento em bases de dados (do
inglês Knowledge Discovery in Database – KDD) é usado
para denominar a resolução do problema de automatizar a
extração do conhecimento.

O processo de KDD envolve etapas que são executadas de
forma iterativa e interativa. O estabelecimento de fronteiras
claras entre cada etapa do processo de KDD não é consenso
na literatura especializada. A Figura 1 apresenta uma pro-
posta de divisão do processo KDD em cinco etapas. Para o
estudo de caso apresentado neste artigo, tais etapas foram
formatadas em três ações: (i) pré-processamento, que inclui
a seleção e a formatação de dados; (ii) mineração de dados,
implementada no modo de resolução da tarefa de classifica-
ção com o uso de um modelo de classificação; e (iii) análise,
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apresentada nesse estudo em termos de medidas de avaliação
da classificação e de avaliação de informação útil à tomada
de decisão na gestão de projetos.

Figura 1: Etapas do processo de descoberta de co-
nhecimento em base de dados [3].

Dentro do processo de KDD, a etapa de mineração de
dados refere-se à aplicação de técnicas para processamento
dos dados e extração de padrões ou modelos. Para definir
uma taxonomia para os diferentes tipos de conhecimento
que podem ser minerados de uma base de dados, Han and
Kamber [5] sugerem duas categorias: a categoria que obje-
tiva a extração de conhecimento preditivo e a categoria que
objetiva a extração de conhecimento descritivo. A extração
de conhecimento preditivo é implementada por métodos que
usam atributos descritivos de dados históricos para criar um
modelo capaz de predizer algum tipo de conhecimento.

A predição de conhecimento que classifica um exemplo
do conjunto de dados em uma determinada classe (ou seja,
uma partição) recebe o nome de “tarefa de classificação”. A
derivação de um modelo de classificação é baseada na análise
de um conjunto de dados de treinamento em que todos os
dados já se encontram classificados. Após a derivação, o
modelo pode ser usado para predizer a classe de novos dados.
Neste trabalho, a técnica de árvores de decisão foi usada para
extração de modelos preditivos.

2.3 Árvores de Decisão
Segundo Rokach and Maimon [10], uma árvore de deci-

são é um modelo preditivo que pode ser usado tanto para
a construção de classificadores quanto para a construção de
modelos de regressão. No primeiro caso, as árvores são co-
nhecidas como árvores de classificação.

Na resolução de uma tarefa de classificação, as árvores de
decisão são usadas para classificar dados, objetos ou instân-
cias de um conjunto de dados, em um conjunto pré-definido
de classes, a partir da análise dos valores assumidos por seus
atributos descritivos. A árvore é constrúıda de forma indu-
tiva, ou seja, a partir da análise de um conjunto de dados de
treinamento. Durante o processo de construção da árvore,
os atributos que mais eficientemente discriminam os dados
em suas classes são escolhidos para compor seus nós internos.
Os valores que esses atributos podem assumir determinam os
ramos dos respectivos nós, fazendo com que esses nós assu-
mam o papel de particionadores do espaço de decisão. Para
cada ramo, uma nova árvore é constrúıda, recursivamente,
considerando os atributos descritivos ainda não usados (na
árvore ou em um caminho dela, a depender da estratégia
adotada). O processo se repete até que não existam mais
atributos ou até que não seja mais necessário analisar atri-
butos para obter a resposta para a classificação dos dados.
Os valores constantes nos nós folhas da árvore são as clas-
ses em que um dado pode ser classificado. A classificação de

um novo dado, a partir do modelo preditivo representado na
árvore, ocorre por meio do caminho que é seguido na árvore
de acordo com a verificação dos valores que os atributos que
compõem a árvore assumem para aquele dado.

Os algoritmos usados para construir uma árvore de deci-
são diferem entre si principalmente pelo modo de analisar os
atributos e determinar seu poder de discriminação. Neste es-
tudo de caso, dois algoritmos foram aplicados: J48 e CART.
J48 é uma implementação derivada do clássico algoritmo
C4.5, que usa o raio do ganho de informação como medida
para análise do poder de discriminação de um atributo. O
ganho de informação é uma medida que usa informação de
entropia para analisar o quão puras2 são as partições for-
madas pelo uso do atributo. CART usa o ı́ndice Gini, que
também mede a impureza de uma partição, porém traba-
lha com partições binárias. Informações detalhadas sobre o
cálculo desses ı́ndices são encontradas em [5].

3. O ESTUDO DE CASO
Para apresentar o estudo de caso a que se refere este ar-

tigo, as próximas seções estão divididas em: (i) uma apre-
sentação resumida do SGP responsável por apoiar a gestão
de projetos e, portanto, responsável por gerar os dados ana-
lisados pelo processo de descoberta de conhecimento; (ii) a
definição da tarefa de mineração de dados responsável por
criar os modelos que representam o conhecimento desco-
berto; (iii) os procedimentos de pré-processamento de da-
dos que representam uma das maiores dificuldades na área
de descoberta de conhecimento e mineração de dados sob
dados de sistemas que originalmente não foram preparados
para tal; e (iv) a descrição do escopo dos experimentos re-
alizados. Na seção posterior (Seção 4) são apresentados os
resultados obtidos e algumas análises deles derivadas.

3.1 O Sistema de Gestão de Projetos
O Sistema de Gestão de Projetos (SGP)3 usado neste es-

tudo de caso foi desenvolvido de acordo com as áreas de
conhecimento e grupos de processo do PMBOK. Trata-se de
um sistema especialmente projetado para apoiar o trabalho
do gestor público; mais especificamente o trabalho desenvol-
vido na esfera executiva da gestão municipal. O SGP em
questão oferece uma série de funcionalidades, permitindo a
persistência e gestão de dados sobre projetos e sobre as ativi-
dades relacionadas, apoiando o acompanhamento da execu-
ção do projeto e a comunicação entre os atores que formam
as respectivas equipes de execução. O SGP está otimizado
para atender a requisitos da administração pública.

Especificamente para este estudo de caso, apenas os dados
armazenados em relações do banco de dados pertinentes aos
processos dos grupos iniciação e planejamento do PMBOK
foram submetidos à mineração. A Figura 2 apresenta a parte
do modelo relacional selecionada para análise. Nesse modelo
parcial de dados, verificam-se relações e atributos que permi-
tem a persistência de dados sobre: datas de ińıcio e fim para
o projeto, tanto previstas quanto de fato realizadas; valor
do projeto (custo); aĺıneas de fontes de recursos (por licita-
ção, recursos próprios, recursos financiados, provenientes de
reservas municipais, estaduais ou federais); estado atual do

2Nesse contexto, uma partição é pura se ela contém apenas
dados de uma única classe.
3Trata-se de um sistema real implantado em uma prefeitura
de uma cidade tuŕıstica do interior do páıs.
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projeto (em execução, suspenso, finalizado); atores (cargos
e funções) que formam a equipe de execução; existência de
aditivos no caso de extensão do projeto e informações perti-
nentes; datas de ińıcio e fim para as atividades do projeto,
tanto previstas quanto de fato realizadas; valores associa-
dos a cada atividade; e dados referentes a riscos associados
(impacto, probabilidade e descrição).

Figura 2: Modelo de dados do SGP: relações perti-
nentes a processos de planejamento.

A escolha das relações e dos atributos a serem usados no
estudo de caso foi realizada visando a apoiar o conhecimento
que se pretendia minerar (conforme descrito na Seção 3.2).
Para isso, foi necessário realizar um processo de engenharia
reversa para documentar a relação existente entre as relações
e os atributos da base de dados e os processos do PMBOK.

A partir do detalhamento da conformidade e relação dos
elementos do modelo relacional com os processos do PM-
BOK, verificou-se a necessidade de documentar o modo de
inserção de dados no SGP. Isso foi necessário para analisar o
tipo de tarefa de mineração que poderia ser útil no contexto
de uso desse SGP. Saber como as informações são produzi-
das durante o processo real permite avaliar melhor que tipo
de conhecimento pode ajudar na tomada de decisão rela-
cionada ao processo. Assim, o modo como a informação é
inserida no SGP foi mapeada usando diagrama de atividades
da UML e uma visão resumida é apresentada na Figura 3.

A Figura 3 apresenta a ordem em que ocorre a iniciação,
o planejamento, a execução, o monitoramento e controle, e
o encerramento do projeto no escopo do SGP. Um projeto é
criado, os riscos são adicionados juntamente com o planeja-
mento de comunicação e os atores designados para o projeto.
As fases de execução e de monitoramento e controle iniciam-
se após a inserção das informações de acompanhamento, que
se referem a informações sobre a execução das atividades
relacionadas ao projeto: conforme as atividades vão sendo
realizadas, percentuais de conclusão vão sendo cadastrados
até que a atividade seja de fato conclúıda. Quando todas
as atividades do projeto estão conclúıdas e todos produtos e
solicitações do projeto são aprovados, então o projeto pode
ser encerrado.

3.2 Tarefa de Mineração
Basicamente, o motivo para realizar um processo de des-

coberta de conhecimento no âmbito do SGP foi entender

Figura 3: Fluxo de atividades no SGP: visão resu-
mida.

quais os fatores poderiam influenciar na gestão de um pro-
jeto na administração pública, levando-o ao sucesso ou ao
fracasso. O entendimento de tais fatores é visto aqui como a
descoberta do conhecimento que apoia a tomada de decisões.

Os dados dispońıveis para análise e descoberta de conhe-
cimento eram resultantes da implantação do SGP na prefei-
tura de uma cidade. Durante o peŕıodo de julho de 2012 a
novembro de 2013, os projetos foram cadastrados e acom-
panhados pelo SGP e, assim, os dados usados nesse estudo
são provenientes desse intervalo de tempo. Um intervalo de
tempo totalmente inserido no passado foi escolhido para que
fosse posśıvel construir uma base de dados histórica referente
a projetos já encerrados.

Então, uma análise dos atributos presentes no modelo de
dados relacional foi realizada e uma lista de atributos foi
selecionada para compor a descrição de um projeto na base
de dados histórica. Os atributos foram escolhidos conside-
rando: o conhecimento especialista sobre quais dados pode-
riam representar informação útil à obtenção de sucesso ou
fracasso em um projeto; e, a presença de valores para tais
atributos na base de dados legada. De fato, o conjunto de
atributos que formam a base de dados legada é bem maior
do que a usada. Porém, devido a poĺıticas adotadas para uso
do SGP e devido a ocorrências referentes a erros de usuários
no cadastro das informações, muitos atributos (como aque-
les referentes à gestão de riscos e planos de comunicação)
não puderam ser aproveitados por terem uma número muito
grande de valores ausentes, inconsistentes ou ruidosos. Os
atributos selecionados para uso no processo de descoberta
de conhecimento estão listados na Tabela 1, organizados de
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acordo com a relação de onde são provenientes (Figura 2).

Tabela 1: Atributos selecionados para uso no pro-
cesso de descoberta de conhecimento

Projeto Aditivo Atividade
key projeto key aditivo key atividade
inicio previsto prazo inicial inicio previsto
fim previsto prazo fim fim previsto
valor licitado valor previsto
valor proprio
valor estadual
valor federal
valor real
inicio real
fim real

Tipo Projeto Ator Envolvido Produto
key projeto key atorenvolvido key produto

tipo

Com base nos atributos escolhidos e no tipo de informação
que é posśıvel extrair deles, a tarefa de mineração definida
para ser usada no processo de descoberta de conhecimento
foi a “tarefa de classificação”, ou seja, uma tarefa preditiva.
De forma mais espećıfica, dois tipos de predição foram esta-
belecidos: a predição sobre a posśıvel ocorrência de um es-
touro de orçamento; e, a predição sobre a posśıvel ocorrência
de um estouro de prazo. Na realidade, a tarefa de classifica-
ção implementada é do tipo binária e as classes de predição
são: classe positiva para ocorrência de um estouro e classe
negativa para a não ocorrência de um estouro.

A motivação por trás de tais objetivos é que em um pro-
cesso real, a partir da inserção de informações sobre um pro-
jeto e seu planejamento, a aplicação de um modelo preditivo
daria ao gestor a predição sobre a ocorrência de estouros de
orçamento e estouros de prazo para aquele planejamento,
de forma que medidas preventivas poderiam ser tomadas no
caso de predições positivas.

Após a escolha dos atributos e definição das tarefas de
classificação, um procedimento de seleção de dados foi ne-
cessário visto que ainda restaram alguns dados que não pos-
súıam valores cadastrados para alguns dos atributos. Ao
final desse processo, chegou-se ao conjunto de dados menci-
onado na Tabela 2.

Tabela 2: Descrição do conjunto de dados

Para estudo de Para estudo de
estouro de orçamento estouro de prazo

Classe + 29 59
Classe − 111 96

3.3 Pré-processamento
Os dados, em seu estado original na base de dados legada

apresentam incompletude, inconsistências e rúıdo. Muitos
projetos não possúıam valores cadastrados para todos os
atributos, principalmente em relação a atributos de gestão
de comunicações e de riscos. Visto que esse problema ocor-
ria para a grande maioria dos casos, atributos que se relaci-
onavam a esses quesitos precisaram ser desconsiderados, ou
não seria posśıvel compor a base histórica. Alguns poucos

casos, em que os valores para alguns atributos não esta-
vam de acordo com o esperado e não podiam ser imputados
manualmente, foram considerados como rúıdo e os projetos
relacionados não foram inclúıdos da extração de dados.

Em relação a inconsistências, foram observados alguns ca-
sos referentes a dados sobre datas. Havia projetos com data
de ińıcio real maior do que a data de final prevista. Es-
sas ocorrências foram consideradas como inconsistências e
corrigidas manualmente durante a extração de dados para
a construção da base histórica. A justificativa para esses
casos era que se tratavam de projetos que embora tenham
sido planejados em um momento no tempo, não puderam
ser executados por diferentes motivos, e tiveram sua execu-
ção retomada em um momento no futuro. No entanto, eles
não poderiam, por motivos legais, constarem como novos
projetos e, por isso, houve apenas a criação de “aditivos”.

Após a limpeza da base de dados, foi necessário executar
uma série de procedimentos para preparar os dados para a
mineração do conhecimento. Esses procedimentos envolve-
ram a derivação de novos atributos e a transformação de
alguns atributos. A Tabela 3 apresenta a lista final de atri-
butos, usada para a construção das árvores de decisão. Os
atributos apresentados em negrito são aqueles que sofreram
uma transformação (procedimento de binarização ou proce-
dimento de categorização); os atributos em itálico são atri-
butos derivados; e os demais atributos mantiveram-se em
seu estado original.

Tabela 3: Lista de atributos usada na construção das
árvores de decisão (bin – binário; cat – categórico)

Tipo de projeto Valor Estadual (bin)
Fim Previsto Valor Federal (bin)
Ińıcio Previsto Valor licitado (bin)
Duração Prevista Valor Próprio (bin)
Estouro de duração (bin) Valor Total (cat)
Estouro de prazo (bin) Valor Outros
Qtde de atividades Ator Tipo 2 (bin)
Qtde de obras previstas Ator Tipo 3 (bin)
Valor Estadual Ator Tipo 4 (bin)
Valor Federal Ator Tipo 5 (bin)
Valor Licitador Ator Tipo 6 (bin)
Valor Próprio Ator Tipo 7 (bin)
Valor Total Ator Tipo 8 (bin)
Média de duração previstas para atividades
Duração prevista máxima para atividades
Média de valores previstos para atividades
Valor previsto máximo para atividades

Os procedimentos de binarização indicaram quando um
atributo se aplicava ou não a um projeto, por exemplo: pro-
jetos que não receberam verba federal receberam o valor
binário FALSE para o atributo criado Valor Federal (bin),
enquanto o atributo Valor Federal estava preenchido com o
valor real 0. Os procedimentos de categorização dividiram
os valores de um atributo em faixas. As faixas foram deter-
minadas empiricamente pelos projetistas da descoberta de
conhecimento.

Por fim, o problema de desbalanceamento, evidente no
conjunto de dados usado para estudo de estouro de orça-
mento, foi tratado com a aplicação da estratégia SMOTE
[2], implementada na ferramenta WEKA. Nessa estratégia,
exemplos (dados) sintéticos são gerados a partir da classe
minoritária, fazendo com que a sua região de decisão se
torne mais representativa dentro do conjunto de dados. O
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403



tratamento de dados desbalanceados é importante para mi-
nimizar os efeitos que a classe majoritária pode causar na
construção de modelos classificadores. Mais detalhes sobre
o problema de construção de árvores na presença de dados
desbalanceados podem ser consultados em [4].

3.4 Experimentos
A escolha do algoritmo a ser usado na ferramenta WEKA

foi baseada em testes preliminares com os conjuntos de da-
dos. Após análise de alguns algoritmos que implementam
árvores de decisão, optou-se por aplicar os algoritmos J48 e
o SimpleCART, visto que eles apresentaram resultados inte-
ressantes em termos de complexidade de análise (as árvores
de decisão foram geradas com a aplicação de procedimen-
tos de poda, o que as tornam mais compactas). Assim, tais
algoritmos foram executados a fim de construir modelos pre-
ditivos no modo de árvores de decisão capazes de predizer
estouros de orçamento e de prazo, e também capazes de in-
formar quais são os atributos descritivos do projeto que mais
contribuem para chegar em tais predições.

Os algoritmos foram primeiramente testados usando a es-
tratégia de re-substituição, em que o próprio conjunto de
treinamento é usado para realização de testes do modelo [5].
Essa estratégia de teste é interessante para verificar a ca-
pacidade básica da técnica em aprender o modelo preditivo
inerente aos dados. Porém, esse teste não avalia o quanto
o modelo gerado é capaz de generalizar a predição para no-
vos dados. Então, a fim de avaliar essa caracteŕıstica, os
algoritmos foram também testados sob a estratégia de k-
fold cross-validation, com k = 10. Essa estratégia separa o
conjunto em k subconjuntos (k1, ..., kn) e então n − 1 sub-
conjuntos são usados para treino do modelo, e um deles é
usado para estimação do erro (ou seja, o teste) [5].

Existem vários parâmetros que podem ser estudados na
aplicação dos algoritmos J48 e SimpleCART. Para este es-
tudo de caso, os parâmetros estudados se basearam nos va-
lores padrão da ferramenta WEKA4.

Árvores de decisão foram geradas considerando diferentes
combinações de atributos e de parâmetros. Os resultados
para discussão neste estudo de caso foram selecionados de
acordo com a possibilidade de geração de conhecimento que
pudesse ser usado para gestão de projetos, ou seja, resulta-
dos em que foi obtido um bom ńıvel de generalização sob a
estratégia cross-validation, e provenientes de árvores de de-
cisão por meio das quais fosse posśıvel interpretar, em algum
ńıvel, as regras de decisão geradas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quatro árvores de decisão foram escolhidas para ilustrar

este estudo de caso. Suas capacidades de classificação fo-
ram analisadas em termos de: taxa de classificações corretas
(acurácia), precisão, revocação e f-measure [5]. A Tabela 4
apresenta essas medidas para cada um dos experimentos.
Verifica-se, nesses resultados, que os modelos gerados apre-
sentam resultados medianos que podem ser melhorados a
partir de ações de otimização no pré-processamento dos da-
dos, na variação dos parâmetros de configuração dos algo-
ritmos, e no enriquecimento da base de dados.

4Foram realizados alguns experimentos nos quais aplicou-se
alterações nos valores dos parâmetros. No entanto, até o pre-
sente estado do estudo, as alterações não geraram resultados
expressivamente melhores do que os resultados apresentados

Tabela 4: Avaliação dos modelos preditivos obtidos
nos experimentos

J48 SimpleCART

Estudo de estouro
Acurácia: 0,83 Acurácia: 0,71
Precisão: 0,84 Precisão: 0,70

de orçamento
Revocação: 0,83 Revocação: 0,71
F-measure: 0,83 F-measure: 0,70

Estudo de estouro
Acurácia: 0,71 Acurácia: 0,74
Precisão: 0,70 Precisão: 0,75

de prazo
Revocação: 0,71 Revocação: 0,75
F-measure: 0,70 F-measure: 0,75

Entretanto, embora as avaliações referentes à acurácia de
classificação ainda precisem ser melhoradas, as árvores de
decisão geradas trouxeram conhecimento sobre informações
relevantes sobre projetos, que devem ser consideradas no
trabalho de gestão a fim de minimizar resultados negativos
(ou seja, estouro em orçamento e estouro em prazo).

A seguir são detalhados, em duas subseções separadas,
os resultados dos estudos para estouro de orçamento e de
prazo. Nessas seções, as árvores de decisão são graficamente
apresentadas. A interpretação dos gráficos deve ser realizada
da seguinte forma:

• Cada linha da representação gráfica representa um nó
folha da árvore se há informação numérica (a primeira
linha da Figura 4), e um nó interno caso contrário (a
terceira linha da Figura 4).

• Cada nó folha, nas árvores geradas pelo J48 (segunda
linha da Figura 4) é composto pelo nome do atributo
(tipoprojeto), valor do atributo (Obras), decisão sobre
a classe (0 – não há estouro), número de exemplares
no conjunto de dados que chegam neste nó folha (14),
e número de exemplares classificados incorretamente
(1); já nas árvores geradas pelo SimpleCART (primeira
linha da Figura 5) é composto pelo nome do atributo
(FimPrevisto), valores do atributo (janeiro, dezembro,
maio, junho e fevereiro), decisão sobre a classe (1 – há
estouro), número de exemplares que chegam nesse nó
folha e estão corretamente classificados (38), e número
de exemplares classificados incorretamente (16);

• Cada nó interno (terceira linha da Figura 4) é com-
posto pelo nome do atributo (valorlicitadobinario) e
valor do atributo (construcao).

• Uma regra simples na árvore (primeira linha da Fi-

gura 4) é “SE tipo de projeto é licitaçãoCP ENTÃO
não haverá estouro de orçamento”.

• Uma regra composta na árvore (terceira à quinta linhas
da Figura 4) é “SE tipo de projeto é construção E

não há valor licitado ENTÃO não haverá estouro de
orçamento SENÃO, SE há valor licitado ENTÃO
haverá estouro de orçamento”.

4.1 Estudo para Estouro de Orçamento
A Figura 4 apresenta a árvore de decisão para o expe-

rimento que considerou a estratégia de balanceamento de
dados SMOTE e o algoritmo de árvore de decisão J48, espe-
cificamente para estudo do estouro de orçamento. Trata-se

neste artigo.
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de uma árvore de profundidade 3, ou seja, apenas até três
perguntas precisam ser respondidas para tomar a decisão fi-
nal sobre estouro de orçamento. Os atributos do conjunto
de dados considerados relevantes e necessários para predizer
o estouro de orçamento são: tipo do projeto, valor licitado
(bin), data de fim prevista (mês), valor total (cat).

Figura 4: Árvore de decisão gerada no estudo de
estouro de orçamento com o algoritmo J48.

A Figura 5 apresenta a árvore de decisão gerada pelo
WEKA, para o experimento que considerou a estratégia de
balanceamento de dados SMOTE e o algoritmo de árvore de
decisão SimpleCART, para estudo do estouro de orçamento.
Trata-se de uma árvore um pouco mais complexa do que
aquela gerada pelo algoritmo J48. É uma árvore de profun-
didade 4, e os atributos considerados relevantes à tomada de
decisão são: data de ińıcio prevista (mês), tipo de projeto,
data de fim prevista (mês), valor licitado (bin), valor total
do projeto e valor próprio.

Os modelos preditivos representados pelas duas árvores de
decisão apresentadas nesta seção fornecem apoio similar à
tomada de decisão de gestores públicos. Ambos evidenciam
que, com base nos dados históricos usados, o tipo do projeto,
o valor do projeto e a época em que os projetos ocorrem (ini-
ciam ou finalizam) são relevantes para a previsão sobre se
haverá ou não estouro de orçamento. O primeiro modelo evi-
dencia o risco de ocorrer estouro de orçamento em projetos
relacionados a contratações com valores licitados (portanto,
provavelmente valores de altas cifras), em projetos que en-
volvem serviços, e em projetos de alto custo. O segundo
modelo reforça a evidencia de problemas relacionados a pro-

jetos de alto custo, contudo apresenta regras mais espećıficas
e fortemente baseadas em atributos referentes ao peŕıodo em
que eles são realizados. Infelizmente, aparentemente não há
uma explicação lógica para as decisões baseadas na infor-
mação sobre meses de ińıcio e fim dos projetos. Porém, a
observação dessa informação no modelo pode ser um indica-
tivo de que há alguma relação entre problemas ocorridos na
execução dos projetos e fatores sazonais.

4.2 Estudo para Estouro de Prazo
As Figuras 6 e 7 apresentam árvores de decisão, gera-

das pelo WEKA, para os experimentos que consideraram
os algoritmos de árvore de decisão J48 e SimpleCART, res-
pectivamente, para estudo do estouro de prazo5. Ambas as
árvores apresentam estrutura simples, com profundidade 2.
Contudo, diferentemente dos modelos criados para estudo
de estouro de orçamento, nesse caso, cada um dos modelos
levou em consideração atributos diferentes como sendo rele-
vantes à tomada de decisão. Enquanto o primeiro modelo
(J48) foi constrúıdo com base nos atributos tipo do projeto
e valor total (cat), o segundo (SimpleCART) foi constrúıdo
com base nos atributos data de fim prevista (mês) e número
de atividades do projeto. Assim, os dois modelos indicam
o uso de diferentes atributos na decisão se haverá ou não
estouro de prazo, e portanto podem ser usados de forma
complementar.

Figura 6: Árvore de decisão gerada no estudo de
estouro de prazo com o algoritmo J48.

Verificou-se que o segundo modelo indica que projetos ter-
minando em meses próximos a peŕıodo de férias sofrem um
atraso de execução. Essa informação parece fazer mais sen-
tido quando somada ao fato da cidade onde esses projetos
estão sendo executadas ser uma cidade tuŕıstica. De fato,
durante os meses de férias, a cidade se volta ao atendimento
dos serviços tuŕısticos, o que acarreta problemas com proje-
tos que ainda estavam por finalizar nessa época.

5Para o caso da predição sobre ocorrência de estouro de
prazo, o balanceamento dos dados não foi realizado.
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Figura 5: Árvore de decisão gerada no estudo de estouro de orçamento com o algoritmo SimpleCART.

Figura 7: Árvore de decisão gerada no estudo de estouro de prazo com o algoritmo SimpleCART.

5. CONCLUSÃO
Neste artigo, foi apresentado um estudo de caso referente

à execução de um processo de descoberta de conhecimento
no contexto de gestão de projetos da administração pública.
Árvores de decisão foram geradas para predizer a ocorrência
de estouro de orçamento e estouro de prazo a partir da aná-
lise de informações referentes ao planejamento de projeto.

As principais dificuldades desse estudo se referem à es-
cassez de dados. Ainda que diante do uso de um SGP, e a
prefeitura onde o sistema foi implantado tendo sido capaz
de gerar um número importante de dados sobre projetos,
muito do potencial dessa base de dados não pode ser ex-
plorada, pois existe uma dificuldade referente uso do SGP
por seus usuários que leva à inserção de inconsistências e
rúıdos na base de dados. Assim, dados que inicialmente pa-
reciam bastante promissores – aquelas referentes à análise de
risco e planos de comunicação, por exemplo – infelizmente
não puderam ser usados, visto que, embora o SGP apoiasse
a inserção de tais dados, eles não foram inseridos por seus
usuários.

Os experimentos executados são ainda iniciais e não repre-
sentam um estudo exaustivo sobre as possibilidades ineren-
tes à essa iniciativa. Porém, os resultados obtidos demons-
tram um grande potencial de descoberta de conhecimento
útil para o contexto envolvido a partir da exploração de da-
dos referentes à gestão de projetos apoiada pela metodologia
PMBOK por meio de um sistema automatizado. Diante do
potencial demonstrado, conclui-se que esta é uma área de
estudo que pode levar a resultados importantes à gestão de
projetos na administração pública.
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RESUMO
Contexto. A avaliação de maturidade do processo de teste, embo-
ra seja consensual nas organizações e universidades, ainda requer
instrumentos acessíveis para avaliação informal em pequenas em-
presas, segundo algum modelo de maturidade, tal como o TMMi.
Propósito. Identificar e avaliar instrumentos para medir a aderên-
cia ao Nível 2 de maturidade, segundo o TMMi, do processo de
teste em pequenas empresas.  Metodologia. É uma pesquisa apli-
cada, qualitativa e exploratória, que inclui a realização de um es-
tudo de caso em pequenas empresas.  Envolve:  identificação de
instrumentos de avaliação, caracterização de empresas, aplicação
e análise dos instrumentos e seus resultados.  Resultados. Foram
identificados  dois  instrumentos,  que  tiveram sua  aplicação  nos
processos de duas empresas.  Os instrumentos possuem nível de
detalhamento distinto, e os resultados obtidos divergem em várias
das áreas de processo. Conclusões. A criação de um instrumento
de avaliação, com ênfase em prática e artefatos de trabalho de um
processo de teste, não é suficiente para o entendimento da execu-
ção da prática, pois requer maior suporte que permita o domínio
de essência de suas características. Adicionalmente, há a necessi-
dade da preparação dos avaliadores da empresa, para melhor aferi-
ção das práticas medidas.  

Palavras-Chave
Processo de Teste, Qualidade de Software, TMMi, Avaliação de
Maturidade

ABSTRACT
Context.  The assessment of maturity of the testing process,  al-
though it is consensual in organizations and universities also re-
quires  affordable  tools  for  informal  assessment  in  small  busi-
nesses according to a maturity model, as TMMi.  Purpose. Iden-
tify and evaluate instruments to measure adherence to Level 2 of
maturity,  according  to  the  TMMi,  the  testing  process  in  small
businesses.  Methodology. It is an applied qualitative exploratory
study which includes conducting a case study in small businesses.
Involves:  identifying assessment  tools,  featuring companies,  ap-
plication and analysis of the instruments and their results. Results.
Two instruments, were applied in the processes of two enterprises.
The instruments have different level of detail, and the results ob-

tained differ  at  various  areas  of  the process.  Conclusions.  The
creation of an instrument with details on the practices and work
products of the testing process, are not sufficient for understand-
ing the practice, it requires more support for the domain of fea-
tures. There is still need for preparing the company's evaluators to
better assessment of the practicals. 

 Categories and Subject Descriptors

K.6.3 [Management of Computing and Information System]: 
Software Management – Software Process.

General Terms
Management, Measurement, Human Factors, Verification.

Keywords
Test Process, Software Quality, TMMi, Maturity Assessment. 

1. INTRODUÇÃO
A atividade  de  teste  de  software  vem crescendo ao  longo  dos
anos,  e  está  diretamente  relacionada à  necessidade de produtos
que atendam exigências cada vez maiores. Myers define teste de
software como um processo, ou um grupo de processos, definido
para garantir que um código faz o que ele foi projetado para fazer,
e não faz nada que não foi especificado para fazer [4].

Teste de software tem evoluído ao longo dos anos, e já não é mais
visto como uma atividade que se inicia após a fase de codificação
estar concluída, e com a finalidade limitada à detecção de falhas.
Testar não consiste simplesmente na geração e execução de casos
de teste, mas envolvem também questões de planejamento, geren-
ciamento e análise de resultados [4]. Definidas as atividades en-
volvidas no âmbito de testar software, obtém-se um processo de
teste.
O processo de teste necessita ser acompanhado e buscar aperfeiço-
amento. Focando – se em melhorias do processo de teste  tem sur-
gido os Modelos de Maturidade, como o TMMi (Test Maturity
Model integration) [10] e, em âmbito nacional, o MPT.BR (Me-
lhoria do Processo de Teste Brasileiro) [7], ambos referenciando
as melhores práticas relativas às atividades desenvolvidas ao lon-
go do ciclo de vida de teste de software.

Esses modelos de maturidade são organizados em áreas de proces-
so e apresentam níveis de maturidade, os quais podem ser empre-
gados para medir e orientar a evolução do processo de teste. As
áreas de processo representam conjuntos de práticas relacionadas,
que estão organizadas de acordo com objetivos para se obter uma
melhoria naquela área. Os níveis de maturidade representam uma
visão estruturada para a evolução do processo de teste, possibili-
tando a implementação de melhorias e a avaliação em mecanis-
mos de certificação. 

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are
not  made  or  distributed  for  profit  or  commercial  advantage  and  that
copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy
otherwise,  or  republish,  to  post  on  servers  or  to  redistribute  to  lists,
requires prior specific permission and/or a fee.
SBSI 2015, May 26–29, 2015, Goiânia, Goiás, Brazil.
Copyright SBC 2015.
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O TMMi é  um modelo  difundido  e  empregado  mundialmente.
Contudo, observamos dificuldade em nível nacional para as em-
presas avaliarem seus processos em relação aos níveis de maturi-
dade do TMMi, devido à carência de mecanismos que as orientem
e possibilitem efetuar autoavaliações, tais que norteiem uma avali-
ação próxima. Esse cenário é ainda mais acentuado se aplicado à
realidade das pequenas empresas, cujos recursos são escassos e o
cabedal de evolução do processo de teste é limitado aos primeiros
níveis de maturidade do TMMi.

Assim, o escopo do presente trabalho envolve:  instrumentos de
avaliação de maturidade segundo o TMMi, necessidade da empre-
sa realizar avaliação informal do seu processo de teste, realidade
de pequenas empresas, e aderência ao Nível 2 (Nível Gerenciado)
do TMMi. A questão que norteia esta pesquisa é:  instrumentos
disponíveis são adequados para a pequena empresa avaliar o seu
processo de teste, com relação à aderência ao Nível 2 (Nível Ge-
renciado) do TMMi?

Este trabalho está dividido em 7 seções. A presente Seção introdu-
ziu o cenário, problema e organização do trabalho. Na Seção 2 é
apresentada fundamentação teórica e o problema a ser investiga-
do. Na Seção 3 é tratada a metodologia empregada no trabalho. A
Seção 4 traz a execução da pesquisa, incluindo: a identificação e
caracterização  dos  instrumentos,  a  caracterização  das  empresas
envolvidas, os elementos apresentados no plano de avaliação e os
registros dos eventos ocorridos no processo de avaliação. A Seção
5 apresenta a análise dos resultados obtidos na fase de execução
da pesquisa. A Seção 6 expõem as conclusões.

2. TMMi
Criado pela  TMMi Fundation1, o TMMi é um modelo detalhado
para a melhoria de processos de teste. O TMMi utiliza o conceito
de níveis de maturidade, áreas de processo, objetivos e práticas
para avaliação e melhoria do processo.

O TMMi possui 5 níveis de maturidade:  Nível 1 Inicial,  Nível 2
Gerenciado,  Nível 3 Definido,  Nível 4 Mensurado e  Nível 5 Oti-
mizado. Exceto o Nível 1, os demais incluem várias áreas de pro-
cesso, que indicam onde uma organização deve focar para melho-
rar o seu processo de teste. 

Os níveis de maturidade são apresentados sucintamente a seguir,
conforme [11].

• Nível 1 (Inicial): O processo de teste é caótico, e as ati-
vidades são realizadas após a codificação ser concluída.
Não há distinção entre teste e depuração e o objetivo
dos testes nesse nível é mostrar que o software funciona
sem falhas. Os produtos são entregues sem uma visibili-
dade de qualidade. 

• Nível 2 (Gerenciado): É definida uma fase de testes. As
atividades são planejadas e acompanhadas, e a organiza-
ção já utiliza métodos e técnicas preestabelecidos. O ob-
jetivo dos testes é demonstrar que o software satisfaz os
requisitos.

• Nível 3 (Definido): Atividades de teste estão integradas
às  diversas  fases  do  ciclo  de  desenvolvimento  do
software,  sendo planejadas desde a fase  de requisitos.
Existe a padronização do processo de testes da organiza-
ção, que é adaptado para os projetos de acordo com ne-
cessidades específicas. Os métodos e técnicas de testes
utilizados passam a contemplar testes não funcionais. 

• Nível  4  (Mensurado): Um programa  de medição em
testes é estabelecido definindo,  inclusive,  atributos de
qualidade para avaliação dos produtos de software. Re-
visões e inspeções são consideradas como parte das ati-
vidades de teste e utilizadas para medir a qualidade da

1  www.tmmi.org

documentação. As medidas coletadas oferecem uma vi-
são a respeito do processo de testes. 

• Nível 5 (Otimizado): O teste tem o objetivo de prevenir
defeitos.  Uma vez que o processo está definido e sua
eficiência e eficácia são conhecidas, os métodos e técni-
cas devem ser otimizados de forma a se obter resultados
cada vez melhores. 

A Tabela 1 traz as áreas de processos contempladas nos cinco ní-
veis de maturidade do TMMi.

Tabela 1. Áreas de Processo do TMMi por Nível de Maturida-
de, segundo [11].

Nível de Maturidade Áreas de Processo
1 - Inicial Não há área de processo

2 - Gerenciado

Política e Estratégia de Teste
Planejamento de Teste
Controle e Monitoramento de Teste
Projeto e Execução de Teste
Ambiente de Teste

3 - Definido

Organização de Teste
Programa  de  Treinamento  em Testes
de Software
Integração dos Testes ao ciclo de Vida
Testes não funcionais
Revisão por pares

4 - Mensurado
Medição de Teste
Avaliação da Qualidade de Software
Revisões por Pares Avançada

5 - Otimizado
Prevenção de Defeitos
Controle de Qualidade
Otimização do Processo de Teste

2.1 Avaliação  de  Maturidade  Segundo  o
TMMi
Toda organização que possui algum esforço de teste está aderente
ao  Nível 1, mesmo sendo ele sem práticas. A fim de mensurar a
maturidade de teste de uma empresa, são aplicadas avaliações.

A TMMi Fundation não disponibiliza um questionário padrão para
avaliação. É disponibilizado através do documento de  referência
TAMAR (TMMi Assessment Method Application Requirements)
[8], os requisitos mínimos obrigatórios em avaliações de nível de
maturidade. O documento define os tipos de avaliações junto ao
TMMi, sendo elas: Formal e Informal.

A avaliação formal exige o cumprimento de todos os itens descri-
tos no TAMAR, além de possuir um grau de rigor e necessita da
confirmação da execução das práticas na documentação do pro-
cesso de teste. Essa avaliação necessita de uma equipe de avalia-
ção seja composta por um assessor credenciado ao TMMI. Ao fi-
nal os dados e evidências coletados são enviados à TMMi Funda-
tion,  seguindo as  orientações do documento de referência  DSR
(Data Submission Requiments) [9], para análise de viabilidade e
confirmação das práticas específicas e genéricas, a fim de buscar o
certificado internacional de maturidade em teste de software.

A avaliação informal não possui o rigor exigido na avaliação for-
mal. Nesta, será garantido uma verificação rápida de maturidade
atribuindo  uma  visão  indicativa  do  nível  da  organização  e  das
áreas de processo envolvidas no processo de teste. Para sua reali-
zação não é necessário o envolvimento de um assessor credencia-
do ao TMMi, pois o conhecimento das práticas, subpráticas e sua
aplicabilidade são suficientes.  Ao final haverá um indicador da
maturidade , porém não reconhecido formalmente como certifica-
ção em maturidade de processo de teste.

Ao optar  por  verificar  a  aderência  de um processo de teste  ao
TMMi, é preciso selecionar um tipo de avaliação. Se a necessida-
de é identificar as áreas do processo de teste que necessitam de
uma melhoria, pode-se optar pela verificação rápida ou avaliação
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informal. Porém, se a intenção é certificação a avaliação formal é
indicada. 

2.2 Cenário  Nacional  para  Avaliação  de
Maturidade Segundo o TMMi
Ao decidir-se pela avaliação formal, a organização deve identifi-
car uma empresa certificadora, que possua vínculo com a TMMi
Fundation,  para iniciar o  planejamento de avaliação.  No Brasil
apenas três empresas fazem o papel de certificadora. 

O custo alto dificulta a obtenção da certificação. Ainda vale res-
saltar que há somente duas empresas com certificação TMMi no
país (Nível 3 e Nível 5), ambas filiais de empresas estrangeiras. 

Verificar a adequação do processo, antes de acertar uma certifica-
ção formal, é um meio de evitar um alto gasto. Porém, depara-se
com um impedimento: a TMMi Fundation não dispõe de um ins-
trumento oficial para verificação da aderência. Uma solução para
tal é a empresa interessada assumir esse ônus, capacitando um res-
ponsável com conhecimento nas práticas do modelo, e nos requi-
sitos obrigatórios que devem ser cumpridos nas avaliações infor-
mais, para elaborar um instrumento para medir a maturidade.

3. METODOLOGIA
Uma classificação da pesquisa é apresentada a seguir. Quanto à
natureza:  pesquisa  aplicada,  que  objetiva  gerar  conhecimentos
para a  solução do problema em questão.  Quanto à  abordagem:
pesquisa qualitativa,  que busca interpretar e atribuir significado
aos instrumentos de medição, pela análise dos dados empíricos.
Quanto ao objetivo: pesquisa exploratória, que proporciona maior
familiaridade  com o problema,  visando torná-lo mais  explícito.
Quanto ao procedimento técnico: pesquisa experimental e estudo
de caso, pois está circunscrito a poucas unidades (instrumentos)
aplicadas a amostras (empresas).

Considerando o objetivo estabelecido, a metodologia de trabalho
dar-se-á pelas seguintes atividades:

[1] Buscar instrumentos que cubram as áreas de processo dos ní-
veis do TMMi, e que permitam realizar uma avaliação infor-
mal, cumprindo os requisitos descritos no documento de re-
ferência para avaliações – TAMAR. 

[2] Selecionar pequenas empresas  para realização da avaliação
informal,  com respeito ao Nível 2 (Gerenciado) do TMMi.
Deve-se considerar empresas que possuam um processo de
teste já definido,  preferencialmente  empresas  que possuem
ou possuíram alguma certificação nacional ou internacional,
que seja relacionada à qualidade de processo de software ou
de produto. 

[3] Elaborar um plano da avaliação para as empresas seleciona-
das que contemple as 4 etapas de um processo de avaliação,
segundo TAMAR [8]: Etapa 1 – Planejamento, documentar
todas as atividades, recursos, responsabilidades e resultados
esperados da avaliação; Etapa 2 - Gerenciamento dos Dados,
coleta e validação dos dados utilizados para se avaliar a im-
plementação  das  práticas  definidas  no  modelo;  Etapa  3  -
Classificação dos atributos (práticas, metas, áreas de pro-
cesso, níveis de maturidade) do processo, analisar dados co-
letados, definir o grau de implementação do modelo; Etapa 4
- Apresentação de resultados, documentar todos os resulta-
dos e disponibilizar às organizações.

[4] Realizar a aplicação dos instrumentos disponíveis nas empre-
sas selecionadas. Coletar os dados que garantirá o indicador
de maturidade do processo de teste. Nas reuniões de acompa-
nhamento, verificar as dificuldades quanto ao preenchimento
dos instrumentos e à indicação de evidência de execução da
prática.

[5] Analisar os dados coletados, e verificar: os pontos de melho-
ria nos processos de teste avaliados, a maturidade atingida,
bem como o impacto do uso de instrumentos, que possuem
evidentes níveis de detalhamento. Verificar se o detalhamen-
to das práticas interfere no resultado do nível de maturidade.

4. EXECUÇÃO DE PESQUISA
A execução da pesquisa é iniciada pelos instrumentos de avalia-
ção. A pesquisa foi realizada em iniciativas de cooperação entre
universidade e empresas, tal como a Apoema2, e em comunidades
profissionais ligadas ao TMMi, tal como Linkedin. Foram identifi-
cados dois instrumentos, conforme descrito a seguir.

4.1 Identificação  e  caracterização  dos
instrumentos
A busca por instrumentos é iniciada em um mecanismo de busca
comum3, utilizando a String “questionário avaliação TMMi” ou
“sheet assessment TMMi”. A partir dos resultados, foram conside-
rados como critério de inclusão: (i) possuir a descrição de instru-
mentos  que permitam a avaliação  dos níveis  de maturidade  do
modelo TMMi;  (ii)  instrumento  descrito  no trabalho deve estar
disponível para acesso. Dentre os resultados obtidos, são pertinen-
tes os trabalhos de Araújo[1], Höhn [3] e Oliveira-Júnior [5], e o
Projeto PTS-MPE. 

Oliveira Júnior [5] traz um mapeamento entre as práticas dos mo-
delos TMMi e CMMi (Capability Maturity Model Integration), e
um estudo prático para evoluir o processo de desenvolvimento de
software de uma organização, aumentando a capacidade dos pro-
cessos de Verificação e Validação, segundo o CMMi, utilizando
as práticas do TMMi. O trabalho inclui um questionário de avalia-
ção, que abrange as áreas de processo  TMMi associadas às práti-
cas específicas da área de processo de Verificação e Validação do
CMMi. O questionário não cobre todas as áreas de processo do
TMMi,  pois  não inclui  as  áreas que não possuem mapeamento
para o CMMi, sendo assim, desconsiderada como instrumento de
avaliação no contexto deste trabalho.

Höhn [3] criou o arcabouço KITest (Knowledge and Improvement
on Test) capaz de agregar conhecimento em teste e disponibilizá-
lo para comunidade com a intenção de facilitar a sua transferência,
a definição e a melhoria de processos de testes. Höhn, para con-
templar a qualidade estabeleceu uma base das práticas do TMMi,
distribuidas em um processo de teste generico. Para interagir com
a base de conhecimento, foi desenvolvido a ferramenta KITTool,
permitindo o acesso, diagnóstico e sugestão de melhorias. O tra-
balho de Höhn não foi considerado neste estudo, pois não foi pos-
sível o acesso à ferramenta.

O Projeto PTS-MPE (Processo de Teste de Software para Peque-
nas e Micro Empresas) [2] objetiva criar e aplicar um processo de
teste de software adequado a um grupo de empresas, de forma a
contribuir para melhoria da qualidade de seus produtos. Em conta-
to com o gerente desse projeto, foi disponibilizada alguma docu-
mentação do projeto,  que inclui uma planilha contemplando os
cinco níveis de maturidade do TMMi. Essa planilha foi denomina-
da Instrumento 1.

O Instrumento 2 é um dos resultados do trabalho de Araújo [1],
que buscou definir um arcabouço para avaliação do nível de matu-
ridade em teste de software em micro e pequenas empresas. 

4.1.1 Instrumento 1

O Instrumento 1 está originalmente em língua espanhola, porém
foi  traduzido ao português para  aplicação nesse trabalho.  Ele é
composto por uma planilha eletrônica do formato .xls,  dividida
por sete abas: Aba 1 trata os dados da organização; Aba 2 e 3

2  www.apoema.inf.ufg.br
3 www.google.com.br
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apresentam dados sintéticos da avaliação, conforme foi preenchi-
do nas práticas e subpráticas; e as Abas 4 a 7 trazem as Áreas de
Processo, seus objetivos e práticas específicas e genéricas.

A planilha apresenta os tópicos referentes à: Áreas de Processo
(PA), Objetivos Específicos (SG), Práticas Específicas (SP), Obje-
tivos Genéricos (GG) e Práticas Genéricas (GP).

O instrumento é sucinto em seu conteúdo e mecanismo de preen-
chimento, possuindo somente os títulos dos objetivos e práticas;
nenhum exemplo ou explicação estão presentes. A Figura 1 ilustra
um trecho da planilha, pertinente à Área de Processo “Política e
Estratégia de Teste”. 

Cálculo do indicador de maturidade

O preenchimento do instrumento se dá pela avaliação das práticas,
com valores no intervalo de 0 a 3  para determinar adequação à
prática de uma área de processo: 0 – prática não implementada; 1
– prática executada parcialmente em projetos ou a documentação
não é utilizada; 2 – o processo documentado contempla parcial-
mente a prática ou a execução não está  documentada; 3 – prática
totalmente documentada e executada em todos os projetos.

O indicador de maturidade de uma área de processo é calculado
pela média aritmética dos valores associados às práticas existentes
na área de processo. O cálculo final do indicador é feito pela mé-
dia aritmética dos indicadores das áreas de processo em cada nível
de maturidade. Se o valor estiver no intervalo 0 e 1 o nível é con-
siderado Não Satisfeito, entre 1,1 e 1,5 é Minimamente Satisfeito,
entre 1,6 e 2,9 é Parcialmente Satisfeito e 3 é Satisfeito.

Figura 1. Exemplo de conteúdo do Instrumento 1

4.1.2 Instrumento 2

O Instrumento 2 é formado por uma planilha eletrônica do forma-
to .xls, composta por 20 abas: Abas 1 a 16 tratam os 5 níveis de
maturidade, suas áreas de processo, práticas e subpráticas; Aba 17
apresenta um resultado preliminar da avaliação; Aba 18 trata as
dependências de questões que auxiliam na detecção de inconsis-
tências nas respostas e elimina perguntas que dependem da res-
posta de outra pergunta; Aba 19 mostra a tabela de referência para
o cálculo do resultado; e a Aba 18 é um questionário de sugestões
de melhoria do método. 

A Figura 3 ilustra um trecho da planilha. Nota-se a estruturação de
dados segundo às colunas:

• Meta: Referencia o objetivo específico ou genérico da
Área de Processo em avaliação;

• Prática: Traz o objetivo da prática específica ou genéri-
ca para se obter a prática associada;

• Questão: Expõem a subprática relacionada à prática em
avaliação;

• Apoio: Apresenta um sucinto referencial que auxilia na
compreensão da subprática, é demonstrado exemplo de
trabalho  que  pode  ser  considerado  evidência  na  sub-
prática em questão;

• Resposta: Campo que será preenchido com as respostas
já predefinidas, destinadas para o cálculo do indicador;

• Evidências:  Documentação que comprova  a  execução
da subprática em avaliação;

A Figura 2 ilustra um trecho da planilha, pertinente à Área de Pro-
cesso “Política e Estratégia de Teste”. 

Cálculo do indicador de maturidade

As subpráticas são avaliadas empregando-se respostas predefini-
das: NA – Não se aplica ao processo definido; Sim – Prática reali-
zada no processo; Não – Prática não realizada no processo; NC –
Não consta no processo.

Somente as respostas com valor “Sim” são consideradas no cálcu-
lo de avaliação. A avaliação da prática é alcançada pela proporção
de resposta de suas subpráticas com valor “Sim”: muito baixa, se
até 30%; baixa, se no intervalo 31 a 49%; média, se no intervalo
50 a 69%; alto, se no intervalo 70 a 90%; e muito alto, se acima
de 90%. Para considerar uma Área de Processo seja Satisfeita é
necessário que 50% das práticas tenham sido preenchidas com a
resposta “Sim”. Somente se todas as áreas de processo obtiverem
a indicação de “Satisfeita”  o nível  de maturidade do nível  será
“Satisfeito”.

Figura 2. Exemplo de conteúdo do Instrumento 2

4.2 Escores  dos  Instrumentos  em  relação
ao TAMAR
O TAMAR traz uma escala dos critérios de métrica diferente das
expressadas nos instrumentos utilizados. Para seguir a referência
do TAMAR, foi elaborado o mapeamento que originou a Tabela
2. 

Tabela 2. Mapeamento entre o TAMAR e os Instrumentos
TAMAR Instrumento 1 Instrumento 2

Não atingido (0 a 15%) 0 a 0,45
0 a 15% de respostas

“Sim”
Parcialmente Atingido

(16 a 50%)
0,5 a 1,5

16 a 50% de respostas
“Sim”

Largamente Alcançado
(51 a 85%)

1,6 a 2,5
51 a 85% de respostas

“Sim”
Totalmente Atingido

(superior a 85%)
Superior a 2,5

Superior a 85% de res-
postas “Sim”

A partir do mapeamento entre os instrumentos e o TAMAR, pode-
mos comparar os resultados obtidos nas práticas e subpráticas de
ambos os instrumentos, para cada área de processo do Nível 2 do
TMMi, que é o nível de interesse no escopo deste trabalho.

4.3 Caracterização das empresas
Para realização da avaliação foram selecionadas duas pequenas
empresas, que atendem aos critérios estabelecidos na Seção 3: em-
presas que possuem ou possuíram alguma certificação nacional ou
internacional,  que  seja  relacionada  à  qualidade  de  processo  de
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software ou de produto. Serão utilizadas as denominações Empre-
sa A e Empresa B para referir às organizações.

A Empresa A está a 22 anos de mercado e possui 11 filiais, forne-
cendo soluções tecnológicas para gestão contábil e administrativa.
A empresa já obteve certificações ISO 9001, ISO 12207 e MPS.-
BR – Nível G. Atualmente, sua equipe de teste é bem definida e
dividida em 2 grupos: 2 analistas de teste, 3 testadores.

A Empresa B está a 15 anos no mercado e possui 11 filiais, ofer-
tando soluções para construtoras, incorporadoras e imobiliárias. A
empresa possui certificação ISO 9001. Na organização não existe
uma equipe somente para teste. As atividades relacionadas ao pro-
cesso de teste são divididas entre as equipes envolvidas no proces-
so de desenvolvimento do software e revisadas pelos analistas de
qualidade.

As empresas selecionadas tiveram a implantação do método Free-
Test [6], que visa a melhoria no processo de teste existente no âm-
bito organizacional. O método que  consiste em um conjunto de
processos e ferramentas para testes de software desenvolvido es-
pecificamente para atender as necessidades de micro e pequenas
empresas. Ele foi desenvolvido a partir dos modelos de maturida-
de TMMi e MPT.BR.

4.4 Elementos  principais  do  plano  de
avaliação
O TAMAR trata o desenvolvimento do Plano de Avaliação. Ele é
composto por cinco tópicos principais: 

• Propósito da Avaliação: O porque da avaliação é expli-
cado nesse item. Ele ajuda orientar os objetivos e a dire-
ção que a avaliação tomará.

• Escopo:  É  definido  quão  ampla  será  a  avaliação,  as
Áreas de Processo que serão avaliadas e os elementos
organizacionais envolvidos.

• Restrições: O item considera a disponibilidade dos re-
cursos da organização, o tempo de duração da avaliação,
as áreas contempladas e as excluídas na avaliação e to-
dos os acordos de confidencialidade.

• Método de Avaliação: É apresentado a identidade da
avaliação que será empregada 

• Critérios  de  Competência:  Apresenta  os  níveis  de
competência exigida para equipe de avaliação e verifica
se a equipe possui o mínimo de competência necessária
para avaliação.

Para avaliação Informal, os itens restrições e critérios de compe-
tência não são obrigatórios. Porém, foram utilizados todos os itens
na elaboração do Plano de Avaliação, visando a esclarecer os to-
dos aspectos pertinentes à avaliação.

4.5 Eventos  ocorridos  na  aplicação  dos
Instrumentos
Para execução das coletas dos dados, foram realizadas reuniões no
ambiente das empresas com os responsáveis pela área de teste, en-
volvendo o preenchimento dos instrumentos, a revisão das respos-
tas, evidências e esclarecimento de questões.

4.5.1 Disponibilização  e  preenchimento  dos
Instrumentos

No plano de avaliação, foi exposto que durante a primeira reunião
seria realizado o preenchimento do Instrumento 1 pelo responsá-
vel da área. O preenchimento seria acompanhado pelo Avaliador e
as dúvidas seriam sanadas. 

Na Empresa A, a reunião teve duração de aproximadamente 2 ho-
ras e todo o planejamento foi executado. Na Empresa B, a duração

foi menor devido à disponibilidade do responsável, e o término do
preenchimento foi  realizado em um segundo momento  e sem a
presença do avaliador. Nesse caso, após o término do preenchi-
mento do instrumento foi enviado por e-mail ao avaliador.

O Instrumento 2 foi repassado aos responsáveis para ser preenchi-
do sem o acompanhamento do avaliador. Esse instrumento neces-
sitou de maior esforço no seu preenchimento, pois há uma maior
detalhamento na atribuição de valores, incluindo a indicação das
fontes de evidência, que comprove a execução da prática nas res-
postas positivas. 

4.5.2 Reuniões de acompanhamento

No decorrer do preenchimento do Instrumento 2, foram realizadas
reuniões para extinguir dúvidas sobre as práticas ou subpráticas, e
auxiliar na indicação de fonte de evidência do cumprimento das
metas. 

Na Empresa A foi realizada apenas uma reunião ao final do preen-
chimento do Instrumento 2. As áreas com dúvidas estavam sem
respostas, assim que esclarecidas foram respondidas e as evidên-
cias apontadas.

Na Empresa B foi necessária a realização de duas reuniões, pois o
responsável  estava  com limitações de tempo,  devido  a  projetos
com prioridade. Na primeira reunião foi realizada a cobertura da
Área de Processo Política e Estratégia de Teste e na última as de-
mais áreas.

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Esta  seção  apresenta  a  análise  de  resultados,  com o  foco  para
apreciar a adequação dos instrumentos à pequena empresa, para
avaliar o seu processo de teste, com relação à aderência ao Nível 2
(Nível Gerenciado) do TMMi.

Observou-se dificuldade na compreensão das questões presentes
nos instrumentos.  Os maiores questionamentos foram a falta de
exemplos práticos no Instrumento 1, e a subjetividade do material
de apoio dado no Instrumento 2. A dificuldade de interpretação
fez  com  que  algumas  perguntas  fossem  preenchidas  de  forma
equivocada, sendo resolvidas nas reuniões de revisão.

Todas as áreas de processo do  Nível 2 do TMMi foram contem-
pladas em ambos instrumentos. A Tabela 3 traz, em porcentagem,
o resultado da execução das práticas pelas Empresas A e B. As si-
glas PA, SG e GG significam, respectivamente, Área de Processo,
Objetivo Específico e Objetivo Genérico. Essa estrutura reflete a
organização de todas as práticas específicas e genéricas pertencen-
tes ao Nível 2 Gerenciado no TMMi.

Percebe-se que as  práticas  trazem resultados com porcentagens
variáveis atingindo baixos e extremos valores. Os baixos valores
auxiliam na detecção dos pontos que necessitam de melhoria e
evolução no processo de teste empregado.

Nota-se diferenças nos resultados dos Instrumentos. Por exemplo,
na Empresa A a Prática Específica 1 da Área de Processo 2.1 ob-
teve mais de 60% no Instrumento 1 e no Instrumento 2 somente
20%. A diferença é dada devido ao Nível de detalhamento do Ins-
trumento 2 em relação ao Instrumento 1. 

Quando  analisamos  o  resultado  na  visão  do  nível  a  diferença
torna-se menor, conforme podemos visualizar na Tabela 4. A ta-
bela 4 traz, em porcentagem, a média aritmética das práticas em
cada área de processo e a indicação aderência ao nível das Empre-
sas A e B. A Sigla PA significa Área de Processo.

É objetivo do nível 2 Gerenciado no TMMi manter a execução do
processo de teste em situações de grandes demandas. Ao questio-
nar sobre manter o processo nestes períodos, as empresas inter-
rompem as atividades para atender a entrega da correção ao clien-
te e, posteriormente retoma à documentação do processo de teste.
Infelizmente, este hábito impacta na documentação da execução
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do processo de teste e reflete nas porcentagens obtidas nas práti-
cas, conforme podemos visualizar na Tabela 5. 

No Instrumento 2, práticas estão divididas em subpráticas, que re-
sultam em perguntas mais específicas e que induzem às respostas
mais completas, em comparação ao Instrumento 1. A necessidade
de indicar evidências colabora com a diferença das porcentagens;
pode-se ter na rotina do Processo de Teste a realização de uma ati-
vidade que trata uma determinada prática, porém muitas vezes não
é gerada evidência que comprove a sua execução. A necessidade
de registrar todas as atividades no momento da sua execução no
processo de teste pode ser percebida neste momento. 

Ainda no Instrumento 2, o detalhamento das práticas tornou-o ex-
tenso e demorado. O material de apoio trouxe pouca colaboração,
a maioria dos artefatos de trabalho, que foram fornecidos como
exemplo para nortear as respostas não eram conhecidos pelos res-
ponsáveis, o que necessitou uma intervenção do avaliador.

Tabela 3. Porcentagem das áreas de processo por Instrumento
e Empresa

Apresentar somente os títulos das metas e práticas no Instrumento
1 encadeou dificuldade no entendimento da prática, devido à sub-
jetividade do título, induzindo o preenchimento com um valor di-
ferente da realidade. Como consequência, ao analisar uma prática
que obteve um baixo resultado no Instrumento 1, observou-se que
no Instrumento 2 o resultado foi superior. Notou-se esse evento na
Empresa B, Prática Específica 2 da Área de Processo 2, em que
seu resultado varia quase 40%.

Deduziu-se que os Instrumentos de avaliação podem impactar no
resultado do indicador de maturidade. A criação de um instrumen-
to com detalhes nas práticas e exemplos aplicados ao processo de
teste não e suficiente para o entendimento da prática, e a correta
avaliação da mesma.  Uma breve  descrição sobre o objetivo  da
prática traria uma grande colaboração na associação da execução

no processo de teste da empresa, acarretando evidências e resulta-
dos positivos.

Sobre a avaliação dos processos de teste das empresas, segundo o
TAMAR, para estar aderente ao Nível 2, todas as práticas deverão
ser satisfeitas em um percentual superior a 85% [8]. Ao realizar a
média dos valores alcançados nas áreas de processo, obtém-se um
único valor  para o nível  avaliado.  Após a aplicação dos Instru-
mentos 1 e 2, verificou-se que nenhuma das empresas atingiu a
porcentagem exigida, considerando ambos os instrumentos, con-
forme apresentado na última linha da Tabela 4.

Em síntese, os instrumentos possuem grau de detalhamento distin-
to, que possui impacto na construção dos escores de aderências ao
TMMi.  O detalhamento contribui para um superior critério  das
respostas elaboradas,  mas requer maior  suporte  para  o entendi-
mento de suas características. Aliado ao instrumento propriamente
dito,  há necessidade da preparação dos avaliadores da empresa,
para melhor aferição das práticas medidas. 

Tabela 4. Porcentagem por área de processo e nível

EMPRESA A EMPRESA B

INST 1 INST 2 INST 1 INST 2

PA 2.1 76,6% 52,0% 90,6% 84,0%

PA 2.2 70,0% 59,5% 77,6% 70,4%

PA 2.3 76,6% 60,0% 79,3% 71,0%

PA 2.4 90,0% 77,8% 74,5% 66,2%

PA 2.5 66,7% 54,1% 73,3% 64,7%

NÍVEL 76,7% 61,3% 79,0% 71,3%

6. CONCLUSÕES
Este trabalho apresentou uma análise dos instrumentos utilizados
na aplicação de avaliações informais baseadas no TMMi em pe-
quenas empresas de software. 

Na  concepção  desse  trabalho,  planejou-se:  buscar  instrumentos
que avaliem os níveis TMMi; selecionar empresas para a aplica-
ção dos instrumentos; e analisar os resultados da avaliação, bem
como o impacto do instrumento no indicador de maturidade.

Foram identificados dois instrumentos, que atendem aos requisitos
estabelecidos na escolha. Observou-se que os instrumentos possu-
em grau de detalhamento distinto.

Os instrumentos possuem formas diferentes, contudo dispõem do
mesmo objetivo, avaliar os níveis do TMMi. O Instrumento 1 traz
somente os títulos dos objetivos e práticas, e o Instrumento 2 traz
detalhamento com aspecto de subpráticas e a necessidade de indi-
cação de evidência da execução da prática.

Com a aplicação dos instrumentos coletados, obteve-se uma gran-
de discrepância entre  os resultados dos Instrumento  1 e Instru-
mento  2.  Diferenças  foram notadas  devido  à  subjetividade  das
práticas, mesmo com a apresentação de detalhamento no Instru-
mento 2, que não foi suficiente para a compreensão do objetivo da
prática.

Em relação à adequação do processo de teste das empresas seleci-
onadas, nenhuma atendeu a porcentagem miníma de 85% de cum-
primento das práticas do Nível 2, no entanto as áreas com baixa
cobertura foram apontadas.

Em vista a diversidade dos resultados obtidos, deduz-se que a cri-
ação de um instrumento,  com detalhes nas práticas e exemplos
aplicados ao processo de teste, não são suficientes para o entendi-
mento da prática. 

EMPRESA A EMPRESA B

INST 1 INST 2 INST 1 INST 2

PA2.1

SG1 66,60% 20,00% 100,0% 40,0%

SG2 66,60% 40,00% 100,0% 100,0%

SG3 100,00% 80,00% 100,0% 100,0%

GG2 73,30% 60,00% 86,6% 90,0%

PA2.2

SG1 66,60% 0,00% 100,0% 66,7%

SG2 100,00% 91,70% 26,6% 65,7%

SG3 33,30% 40,00% 100,0% 100,0%

SG4 73,30% 62,50% 73,3% 50,0%

SG5 56,67% 100,00% 90,0% 100,0%

GG2 73,30% 60,00% 86,6% 80,0%

PA2.3

SG1 56,60% 50,00% 90,0% 64,7%

SG2 70.00% 57,10% 53,3% 55,1%

SG3 100,00% 100,00% 100,0% 100,0%

GG2 73,30% 60,00% 86,6% 89,0%

PA2.4

SG1 93,30% 87,50% 33,3% 74,0%

SG2 100,00% 74,00% 76,6% 24,0%

SG3 100,00% 89,00% 93,3% 79,0%

SG4 90,00% 72,00% 90,0% 48,0%

GG2 73,30% 60,00% 86,6% 89,0%

PA2.5

SG1 76,60% 100,00% 76,7% 0,0%

SG2 93,30% 38,00% 60,0% 60,0%

SG3 66,60% 49,00% 76,7% 49,0%

GG2 73,30% 60,00% 86,7% 89,0%
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O detalhamento contribui para um superior critério das respostas
elaboradas, mas requer maior suporte para o entendimento de suas
características. Aliado ao instrumento propriamente dito, há a ne-
cessidade da preparação dos avaliadores da empresa, para melhor
aferição das práticas medidas.

6.1 Trabalhos Futuros
Alguns desdobramentos para o presente trabalho são:

• Aplicar os instrumentos em maior número de empresas,
para solidificar as evidências (ou não) e abstrair novas
contribuições.

• Realizar uma revisão sistemática mais ampla por instru-
mentos de avaliação informal.

• Construir um novo instrumento que incorpore as lições
aprendidas em relação às conclusões deste trabalho.
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414



Uso de âncoras verbais em sistema fuzzy para facilitar a
criação de mapas estratégicos iniciais: um estudo de caso

Alternative title: Verbal anchor usage on fuzzy systems to help creating initial
strategy maps: case study

Marcelo Ladeira
Departamento de Ciência da Computção

Universidade de Brasília
mladeira@unb.br

Fernando de Albuquerque Linhares
Departamento de Ciência da Computação

Universidade de Brasília
falinhares@unb.br

RESUMO
Mais de 50% das empresas no Brasil não atinge o segundo
ano de vida por falta de uma estratégia adequada. A meto-
dologia Balanced Scorecard(BSC) foi proposta para auxiliar
empresas criar planejamento estratégico simples que possa
ser explicado para todos os funcionários de uma empresa. O
ponto principal desta metodologia é o mapa estratégico que
apresenta uma série de objetivos estratégicos que a empresa
precisa atingir para a atingir sua missão. Empresas de pe-
queno e médio porte têm dificuldade em conseguir criar as
suas estratégias sem o aux́ılio de consultores que nem sempre
estão ao alcance de seus orçamentos. O Mistral Solutions
foi desenvolvido para auxiliar empresários a construir ma-
pas estratégicos, segundo a metodologia BSC. Para facilitar
a aquisição de informação numérica, o administrador pode
utilizar uma expressão lingúıstica (âncoras verbais) que re-
presenta valores em uma escala. O sistema é baseado em
lógica fuzzy e as regras são instanciadas a partir das respos-
tas dadas e indicam os objetivos estratégicos mais adequa-
dos, em função dessas respostas. Esse artigo apresenta três
estudos de casos de uso do Mistral Solutions no Tribunal
Regional do Trabalho da 10a Região, em uma companhia de
construção civil, e em um cartório de registro de imóveis.
Os mapas estratégicos propostos foram validados empirica-
mente por uma especialista em BSC e pelos encarregados de
gerenciarem o planejamento estratégico dessas instituições.
Essas instituições foram escolhidas porque elas representam
os setores público, privado, e de concessões públicas. Para
cada uma dessas instituições o Mistral Solutions selecionou
os oito objetivos estratégicos mais adequados a partir de um
conjunto de quarenta e cinco objetivos, dois para cada uma
das perspectivas clássicas do BSC. Na avaliação emṕırica,
os melhores resultados foram obtidos aplicando o sistema a
empresas do setor privado, sendo os oito objetivos estraté-
gicos selecionados considerados adequados pelo responsável
pelo planejamento estratégico da instituição.
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ABSTRACT
More than 50% of the Brazilian companies do not survive to
its second year due to the lack of a proper business strategy
plan. The Balanced Scorecard(BSC) methodology was pro-
posed to help companies create simple strategy plans that
can be explained to all employees within all company levels.
The core of this methodology is the strategy map that shows
a collection of strategic objectives that a company needs to
achieve to reach its mission. Small and medium companies
find it difficult to create their own strategies without the help
of a management consultant, which is not always affordable.
We proposed the Mistral Solutions, a system that helps ma-
nagers to build strategy maps according to the BSC metho-
dology. To easy the numeric knowledge acquisition process,
a manager can answer a question using a verbal anchor scale
instead of a number. This system is based on fuzzy logic.
Fuzzy rules are instantiated from the answers given and in-
dicate the most adequate strategic objectives. This paper
presents three study cases based on the use of the Mistral
Solutions. The Regional Labor Court of the 10a Region, a
company in the civil construction industry, and a Real Es-
tate Registry Office are focused as case of study. The stra-
tegy maps proposed by Mistral Solutions were empirically
validated by a BSC specialist and by managers in charge of
strategic planning of these institutions. These institutions
represent the public sector, the private sector, and a public
concession. Mistral Solutions selected the eight more appro-
priate strategic objectives from a set of forty five, two for
each classic BSC perspectives. In the empirical evaluation,
the system performed better when applied to private sec-
tor institutions when all the eight strategic objectives were
considered adequate by the manager in charge of strategic
planning of this institution.

Categories and Subject Descriptors
J.1 [Administrative Data Processing]: Business

General Terms
Management, Economics, Experimentation
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1. INTRODUÇÃO
Segundo Kaplan e Norton[7], em uma pesquisa realizada

em 2008 com um universo de 143 empresas americanas,
47,4% delas não conseguem chegar ao quarto ano de vida,
sendo que somente 5% dos funcionários de todas as empre-
sas pesquisadas entendem a palavra estratégia. Somente
25% dos gerentes destas empresas, possuem incentivos (fi-
nanceiros ou não) conectados a estratégia da empresa e 85%
dos executivos gastam menos de uma hora por mês discu-
tindo essa estratégia. Entre as empresas, 9 em 10 falham
em executar as estratégias por elas mesmas traçadas, sendo
que 60% destas não propõem orçamentos compat́ıveis com
a estratégia. Esses autores relacionam a falta de sucesso da
empresa às dificuldades com a estratégia. Como o cenário in-
ternacional sobre estratégia empresarial é cŕıtico, pressupõe-
se ser ainda pior no Brasil, embora não se tenha encontrado
nenhuma pesquisa similar com dados de empresas nacionais.
É muito comum, ao se abordar o empresariado brasileiro e
perguntar sobre estratégia, ouvir: “não, nós tomamos ações
e corrigimos o barco ao longo do caminho.”.

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio as Pequenas e Mé-
dias Empresas (SEBRAE)[10], a taxa de mortalidade apre-
sentada pelas empresas no Brasil em 2002 indicava que 49,4%
não atingia dois anos de existência, 56,4%, não atingiram
três anos de vida e 59,9% não chegaram ao quarto ano. Este
mesmo estudo, atualizado em 2012 [11] indica que empresas
constitúıdas em 2007 apresentavam uma taxa de sobrevivên-
cia de 75,6% até o segundo ano. Em matéria de 04/04/2012,
O SEBRAE listou os seis maiores erros de quem vai a fa-
lência e entre eles indica a falta de planejamento e o fato de
se copiar modelos existentes, ambos os fatores indicadores
de baixo ou nenhum uso de estratégia. Este estudo abran-
geu um universo de 735 empresas e cada empresário pode
apresentar um ou mais motivos listados na Tabela 1.

Tabela 1: Razões para o Fechamento de Empresas.
Principais Razões %

Falta de Capital de Giro 45,8
Carga Tributária Elevada 41,7
Concorrência Muito Forte 33,3

Maus Pagadores 20,8
Falta de Clientes 12,5

Ponto/Local Inadequado 12,5
Desconhecimento do Mercado 8,3
Recessão Econômica do Páıs 8,3
Descumprimento do Contrato 4,2

Falta de Crédito Bancário 4,2
Problemas com a Fiscalização 4,2

Motivos Pessoais 4,1

Pode-se afirmar, com grande chance de acerto, que o pla-
nejamento estratégico em empresas de pequeno e médio porte
no Brasil é negligenciado ou não existe, e que tais empresá-
rios não possuem ferramentas ou métricas à sua disposição
que permitam uma análise mais senśıvel da situação de sua
empresa ou do mundo ao seu redor. O mercado não dispõe
de consultores a preços acesśıveis que possam ajuda estes

empresários no processo de construção e manutenção de es-
tratégias. Também é comum que eles não possuam formação
em Administração que lhes facilite elaborar o planejamento
estratégico das suas empresas. A disponibilidade de um soft-
ware que sugira objetivos estratégicos mas não requeira um
especialista para ser utilizado, pode auxiliar os empresários
a estabelecerem estratégias úteis para o planejamento estra-
tégico.

Todos estes problemas apontam para a posśıvel carência
de um software que ajude a empresários não só a manter
estratégias, bem como os ajude a montar tais estratégias. Se
este software estivesse dispońıvel e fosse de fácil acesso, parte
dos problemas acima apontados poderiam ser contornados.

Esse artigo apresenta estudos de casos realizados com o
Mistral Solutions, uma ferramenta que auxilie empresários
e suas equipes a criar estratégias de simples entendimento
para os funcionários de empresas, facilitando assim a ado-
ção desta estratégia pela empresa. Esse sistema, baseado
em Lógica Fuzzy, interage com o empresário e suas equipes
através de um questionário online, cujas respostas disparam
regras fuzzy, resultando na sugestão de objetivos estratégi-
cos para as perspectivas básicas da metodologia do BSC:
financeira, clientes, processos internos, e aprendizado & ino-
vação. O uso de âncoras verbais [9] possibilita ao empresário
utilizar uma escala de expressões lingúısticas para responder
perguntas que requerem informação numérica.

O processo usual de se montar um BSC envolve uma série
de entrevistas entre um especialista em estratégias empresa-
riais e o gestor da empresa e sua equipe. Após a condução
destas entrevistas, o especialista prepara um rascunho de um
mapa estratégico, apresenta ao empresário que faz comen-
tários, discute o mapa com o especialista e, eventualmente,
faz ajustes no mesmo, finalizando o trabalho após algumas
reuniões. A criação de mapas estratégicos requer a consul-
toria de um especialista em BSC pois mapas estratégicos
resumem um planejamento estratégico a uma página com
no máximo 30 objetivos estratégicos. Um t́ıpico documento
de planejamento estratégico, equivalente a um mapa estra-
tégico, possui cerca de 50 páginas. Para realizar a tarefa de
criar um mapa estratégico, o consultor deve ter uma habi-
lidade ı́mpar de śıntese e compreensão das reais prioridades
da empresa. A contribuição desse artigo é apresentar evi-
dências emṕıricas de que é posśıvel a um micro ou pequeno
empresário selecionar objetivos e construir um mapa estra-
tégico inicial, utilizando o Mistral Solutions, sem o apoio de
um consultor especializado.

Não foi localizada na pesquisa bibliográfica realizada, re-
ferência a um sistema implementado que apoie a construção
de um mapa estratégico com base na metodologia do BSC.
Os sistemas existentes mais conhecidos como o Executive
Strategy Manage, o Stratec, o Quickscore, o BSC Designer,
o SAP BI, o Oracle Hyperion, e o BSC Designer são utiliza-
dos para facilitar a visualização após a conclusão do mapa
estratégico e não para guiar o empresário e sua equipe du-
rante a fase de criação do mapa.

Esse artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2
apresenta os conceitos básico da metodologia BSC, a Seção
3 exemplifica o funcionamento do Mistral Solutions, a Seção
4 descreve os estudos de casos realizados. Por fim, a Seção
5 apresenta as conclusões e aperfeiçoamentos que podem ser
realizados.

2. O BALANCED SCORECARD RESUMIDO

XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.
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Os conceitos de planejamento estratégico empresarial são
objetos de estudo em Administração e em Economia. No
campo do planejamento estratégico, ligados a área de estu-
dos de estratégia aplicada a negócios, diversos métodos são
utilizados como as análises SWOT[2] e Porter Five Forces[8].
No entanto, somente o BSC apresenta métricas e iniciativas
conectadas às métricas, as quais são mensuradas ao longo
de um peŕıodo de tempo.

A metodologia do BSC consiste em traduzir estratégias em
diagramas de fácil leitura, análise e visualização, permitindo
assim sua ampla divulgação e adoção por todos os funcioná-
rios de uma empresa como norte a ser seguido na busca de
um objetivo comum. Um mapa estratégico é um subproduto
oriundo dessa metodologia, criada pelos Professores Kaplan
e Norton da Universidade de Harvard [7][3][4][5][6].

O BSC e seus mapas estratégicos adotam os seguintes con-
ceitos[5]:

• toda empresa precisa ter uma visão, missão e valores.

• uma empresa não deve ter uma estratégia complexa
para se manter no mercado.

• a estratégia de uma empresa deve ser abordada em
quatro perspectivas:

– Perspectiva Financeira – Com o atendimento ao
cliente bem feito, como a empresa é capaz de dar
o retorno financeiro desejado?

– Perspectiva dos Clientes – Com processos internos
bem feitos, como a empresa é capaz de atender
bem ao cliente?

– Perspectiva dos Processos Internos – Com os seus
funcionários treinados e com novos produtos e ser-
viços, como a empresa é capaz de gerir os seus
processos internos?

– Perspectiva do Aprendizado e Inovação – Como
a empresa cria novos produtos e serviços e como
ela prepara e treina os seus funcionários?

• dentro de cada perspectiva podem haver um ou mais
objetivos estratégicos - frases que indicam proposições
que a empresa deseja alcançar. Por exemplo: “Reduzir
custos operacionais na linha de produção”.

• todo objetivo estratégico deverá ter uma ou mais mé-
tricas associadas a ele de forma que permita a sua me-
dição e acompanhamento.

• cada métrica deverá ter uma meta e prazos para mu-
danças de metas.

• iniciativas deverão ser criadas para que as métricas
possam convergir para as metas. Estas iniciativas de-
vem ser acompanhadas pelos gestores da empresa.

A Figura 1, adaptada de [5], ilustra um mapa estratégico.

3. MISTRAL SOLUTIONS
No site www.mistralsolutions.com.br pode-se acessar o Mis-

tral Solutions. Esse sistema, desenvolvido em uma pesquisa
de Mestrado em Informática [1], é baseado no uso do ra-
cioćınio e da inferência fuzzy[13] para lidar com incerteza
de origem lingúıstica, e de âncoras verbais [9]para repre-
sentar valores numéricos sobre os quais não se tem preci-
são. O racioćınio fuzzy é baseado na teoria dos conjuntos

Figura 1: Mapa Estratégico

fuzzy de Zadeh[12] e está vinculado à representação do co-
nhecimento por meio de regras do tipo SE <antecedente>
ENTÃO <consequente>. O antecedente estabelece o con-
texto para o disparo dessa regra. A regra sendo disparada,
resultará na execução das ações especificadas no seu conse-
quente. Tanto o antecedente quanto o consequente de uma
regra fuzzy podem conter variáveis fuzzy que podem ser vis-
tas como conjuntos fuzzy com uma função de pertinência,
ou seja conjuntos com fronteiras mal definidas. Um função
de pertinência assume valores entre zero (o elemento não
pertence ao conjunto) e um (o elemento pertence ao con-
junto). O racioćınio fuzzy permite lidar com a incerteza da
pertinência a um conjunto.

No ińıcio de um caso, o empresário, usuário do sistema
responde a um questionário online, contendo 51 perguntas,
sobre a situação da sua empresa. Este questionário permite
a entrada de dados tanto na forma quantitativa quanto qua-
litativa, por meio do uso de âncoras verbais (Figura 2). É
esperado que essas respostas não sejam muito precisas de-
vido à posśıvel falta de planejamento e de organização da
empresa. As respostas dadas são utilizadas para instanciar
os valores de 51 variáveis de entrada que fazem parte dos
antecedentes das 126 regra fuzzy constantes na base de co-
nhecimento do Mistral Solutions.

Figura 2: Entrada de Dados no Mistral Solutions

O sistema seleciona as variáveis de entrada, propaga as
regras fuzzy compat́ıveis com as respostas do empresário,
desfuzzifica o resultado aplicando o método do centro de
gravidade da área resultante das interseção das regras dis-
paradas, e retorna um valor entre 0 e 100, associado à va-
riável de sáıda, indicando sua adequação. Cada uma das
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variáveis de sáıda representa um objetivo estratégico. Os
dois objetivos mais adequações, segundo o valor obtido na
defuzzificação, para cada perspectiva BSC, são selecionados
e propostos pelo sistema.

O questionário apresentado pelo sistema foi elaborado com
base na experiência de um dos autores desse artigo, o qual
atua há onze anos como consultor em planejamento estra-
tégico, construção de mapas estratégicos e implantação da
BSC em empresas.

Como exemplo ilustrativo da aplicação da Lógica Fuzzy,
retirado da base de conhecimento do sistema, tem-se a de-
terminação da necessidade de se indicar melhorar ou não o
sistema de controle de custos da empresa (variável Melhorar
Sistema de Custos), com base na informação percentual (em
relação à meta estabelecida) do atual ńıvel de gastos da em-
presa (variável Custos) e a empresa ter ou não um sistema
de controle de custos (variável Sistema de Custos). O valor
da variável Melhorar Sistema de Custos é determinado por
regras fuzzy, podendo ser Baixo, Médio ou Alto. A incerteza
lingúıstica associada a esses valores Baixo, Médio e Alto é
modelada pela função de pertinências apresentada na Figura
3.

Figura 3: Função de pertinência para Melhorar Sis-
tema de Custos

O empresário pode informar uma valor percentual para
a variável Custos ou, se não o souber, poderá entrar com
uma das âncoras verbais Baixo, Médio ou Alto. A incerteza
lingúıstica associada a esses valores está representada pela
função de pertinência ilustrada na Figura 4.

Para a variável Sistema de Custos, o empresário poderá
responder utilizando uma escala numérica percentual onde
zero corresponde a não ter e cem corresponde a empresa
ter um sistema de custos. Por outro lado, poderá também
informar um valor intermediário indicando que tem algum
controle sobre os custos. Se optar por utilizar as âncoras
verbais SIM ou Não, a incerteza de origem lingúıstica asso-
ciada será modelada pela função de pertinência apresentada
na Figura 5.

Para exemplificar o funcionamento do Mistral Solutions
considere que o empresário entrou com Custos = 25% e Sis-
tema de Custos = 100%. Entrando-se com esses valores, res-
pectivamente, nas funções de pertinência apresentadas nas
Figuras 4 e 5, obtêm-se os graus de pertinências apresenta-
dos nas Tabelas 2 e 3.

Esses graus de pertinência são utilizados para disparar as
seguintes regras fuzzy:

Figura 4: Função de pertinência para Custos

Figura 5: Função de pertinência para Sistema de
Custos

1. IF (Sistema de Custos IS não) AND (Custo IS alto OR
Custo IS médio) THEN Melhorar Sistema de Custos
IS alto

2. IF (Sistema de Custos IS não) AND (Custo IS baixo)
THEN Melhorar Sistema de Custos IS médio

3. IF (Sistema de Custos IS sim) THEN Melhorar Sis-
tema de Custos IS Baixo

resultando nos graus de pertinência para Melhorar Sistema
de Custo, apresentados na Tabela 4. A defuzzificação é feita
pelo método do Centro de Gravidade aplicado à área defi-
nida por esses graus de pertinência (Figura 6) sobre a função
de pertinência da variável Melhorar Sistema de Custos.

Valor(aproximado): Necessidade de Melhorar Sistema de

Custos = 0, 17 ∗ 100 + (0, 5− 0, 17) ∗ (46,5+30)
2

+ (1− 0, 17) ∗
(27,5+20)

2
= 49%

3.1 Arquitetura do Mistral Solutions
O sistema foi construido utilizando orientação a objetos e

o modelo de três camadas:

• camada de apresentação - Esta camada interage di-
retamente com o usuário. Apresenta os questionários
construidos com as respectivas âncoras verbais. Os ob-
jetivos estraégicos sugeridos são apresentados em um
relatório nesta camada.
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Tabela 2: Graus de Pertinência para Custos
Custos Valor Real Baixo Médio Alto

25% 0,50 0,17 0,00

Tabela 3: Graus de Pertinência para Sistema de
Custos

Sistema de Custos Valor Real Não Sim
100% 0,00 1,00

• camada de negócios - Constituida pela biblioteca que
implementa o racioćınio fuzzy para determinação dos
objetivos estratégicos.

• camada de dados - Constituida pelas regras fuzzy, ân-
coras verbais e respostas dadas pelo usuário armaze-
nadas em uma base de dados MySQL.

O sistema foi construido utilizando os seguintes frameworks:

• Visual Studio Professional 2010 com linguagem C#

• Biblioteca Fuzzy DotFuzzy em linguagem C# 1

• Dojo Javascript toolkit, para a criação das escalas com
âncoras verbais

• Base de dados MySQL

• Hospedagem em servidor Windows Server 2012 dedi-
cado

O resultado é um portal ASPX.NET hospedado no site
www.mistralsolutions.com.br que permite o cadastro de usuá-
rios, coleta de dados, visualização e envio de relatórios dos
dados entrados e resultados obtidos.

4. ESTUDOS DE CASOS
Após a proposição da base de conhecimentos, o acesso

ao Mistral Solutions foi disponibilizado, via Internet, para
empresários que responderam ao questionário e geraram ob-
jetivos estratégicos. Para cada uma das instituições que pre-
encheu o questionário, o Mistral Solutions, com base nas res-
postas dadas, selecionou os oito objetivos estratégicos mais
adequados, a partir de um conjunto de quarenta e cinco ob-
jetivos, sendo apresentados dois objetivos estratégicos para
cada uma das perspectivas do BSC. As respostas dadas aos
questionários e os objetivos estratégicos propostos pelo sis-
tema foram analisados empiricamente por um especialista,
consultor em planejamento estratégico segundo a metodolo-
gia do BSC. Esse especialista analisou a adequação desses
objetivos em função das respostas apresentadas pelos em-
presários e suas equipes, e sugeriu alterações na base de
conhecimento que foram implantadas.

Com a base de conhecimentos revista, para avaliar a apli-
cabilidade do Mistral Solutions a diversos tipos de institui-
ções, três estudos de casos foram criados, abrangendo os
setores público, privado e concessionário público. Em todos
esses casos foi solicitado o preenchimento do questionário e a
análise adequação dos objetivos estratégicos propostos pelo
sistema. As instituições abrangidas nesses estudos de caso
foram:
1https://github.com/MicheleBertoli/DotFuzzy

Tabela 4: Graus de Pertinência
Melhorar Sistema de Custos Valor

Baixo 1,00
Média 0,50
Alto 0,17

Figura 6: Desfuzzificação por centro de gravidade

• TRT da 10a Região

• Empresa do ramo da construção civil

• Cartório de registro de imóveis

O questionário e as respostas dessas instituições estão
apresentadas na Tabela 5. As âncoras verbais foram trans-
formadas em percentagens, segundo a Tabela ??.

4.1 TRT da 10a Região
O Tribunal Regional do Trabalho da 10(a) é um órgão

público que possui planejamento estratégico há anos. A mo-
tivação desse estudo de caso foi verificar se os objetivos es-
tratégicos, propostos pelo Mistral Solutions, são coerentes
com os previstos no planejamento estratégico dessa insti-
tuição. Esses objetivos, listados a seguir, exceto o último,
foram considerados válidos, correspondendo a uma taxa de
sucesso de 87,5%. Os valores entre parenteses, resultantes
da defuzzificação, representam o ńıvel de adequação asso-
ciado ao objetivo estratégico. Como o questionário foi ela-
borado para empresas, algumas perguntas envolvendo ”cli-
entes”, ”vendas”ou ”produtos”não se aplicam diretamente ao
TRT e foram contextualizados, pelo respondente, para esse
domı́nio. Assim, o objetivo estratégico ”Desenvolver novo
canal de vendas”́e entendido como utilizar novos meios para
ofertar os serviços prestados pelo TRT à população. O ob-
jetivo ”Criar novos pontos de vendas”́e entendido como am-
pliar o número de unidades (locais onde se ofertam serviços)
do TRT. O objetivo estratégico ”Fazer análise tributária”não
foi considerado adequado e compat́ıvel com as atribuições do
TRT. Os ńıveis de adequação associados aos seis primeiros
objetivos estratégicos propostos, da ordem de valor de 50%,
indicam adequação mediana para o domı́nio público.

• Perspectiva do Aprendizado e Inovação

– Montar pipeline de inovações (49,90%)
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– Criar programa de bonificação (50,00%)

• Perspectiva dos Clientes

– Aumentar a satisfação do cliente (50,00%)

– Desenvolver novo canal de vendas (50,00%)

• Perspectiva dos Processos Internos

– Implementar sistema de controle orçamentário (50,00%)

– Melhorar processos internos (50,00%)

• Perspectiva Financeira

– Criar novos pontos de vendas (89,17%)

– Fazer análise tributária (89,17%)

4.2 Empresa de Venda de Produtos para a Cons-
trução Civil

A empresa escolhida para esse estudo de caso possui 15
anos de atuação no mercado varejista. Embora a empresa
não possua uma planejamento estratégico formal, esse em-
presário é experiente e executa um procedimento emṕırico
e informal de planejamento estratégico. As respostas da-
das por um empresário, sócio proprietário dessa empresa,
ao questionário do Mistral Solutions estão apresentadas na
Tabela 5. Os objetivos estratégicos propostos, e suas ade-
quações, estão apresentados a seguir:

• Perspectiva do Aprendizado e Inovação

– Medir satisfação dos funcionários (89,17%)

– Criar programa de treinamentos (50,00%)

• Perspectiva dos Clientes

– Medir satisfação do cliente (89,17%)

– Aumentar satisfação do cliente (64,40%)

• Perspectiva dos Processos Internos

– Automatizar processos chave da empresa(89,17%)

– Analisar poĺıticas internas (64,88%)

• Perspectiva Financeira

– Criar novos pontos de vendas(89,17%)

– Reduzir os custos (89,17%)

Todos esses objetivos foram considerados adequados pelo
empresário, constituindo uma taxa de sucesso de 100% para
esse caso de estudo. Os valores associados a esses objetivos
estratégicos são bem mais elevados do que os obtidos no caso
de estudo TRT, indicando maior adequabilidade do uso do
Mistral Solutions em empresas privadas.

4.3 Cartório
O Cartório de Registro de Imóveis selecionado realiza pla-

nejamento estratégico há alguns anos. O objetivo desse es-
tudo de caso foi obter evidência emṕırica sobre a perfor-
mance do Mistral Solutions em uma instituição com con-
cessão pública, caracterizando um setor diferente dos seto-
res público e do setor privado. Uma funcionária, respon-
sável pelo planejamento estratégico do Cartório, rodou o
sistema e validou os objetivos estratégicos propostos, com-
parando com os objetivos constantes do planejamento estra-
tégico existente. Esses objetivos, e os ńıveis de adequação
associados, resultantes do processo de desfuzzificação, estão
apresentados a seguir. As respostas dadas pela funcionária
às questões constantes do questionário estão apresentadas
na Tabela 5.

• Perspectiva do Aprendizado e Inovação

– Criar programa de bonificação (50,00%)

– Melhorar comunicação interna (49,90%)

• Perspectiva dos Clientes

– Desenvolver novo canal de vendas (50,00%)

– Fazer a voz do consumidor para marcas (50,00%)

• Perspectiva dos Processos Internos

– Mapear processos chave da empresa (89,17%)

– Melhorar processos internos (67,16%)

• Perspectiva Financeira

– Fazer análise tributária (89,17%)

– Reduzir os custos (89,17%)

Todos os objetivos propostos, exceto o primeiro, ”Criar
programa de bonificação”, foram avaliados como adequados
pela responsável pelo planejamento estratégico do Cartó-
rio, correspondendo a uma taxa de sucesso de 87,5%. O
objetivo estratégico ”Fazer a voz do consumidor para mar-
cas”constitui um jargão nessa área e significa entender o que
o consumidor quer dos produtos e serviços que o Cartório
pode oferecer. Para quatro dos objetivos propostos, os ńı-
veis de adequação associados são de 50%, indicando uma
performance mediana para esse setor de concessão pública,
mas superior à performance apresentada no caso de estudo
do TRT, um órgão público.

5. CONCLUSÕES
Foram apresentados três estudos de casos envolvendo uma

instituição de cada um dos seguintes setores: público (tri-
bunal TRT), privado (empresa de venda de produtos para
a construção civil) e concessionário público (cartório de re-
gistro de imóveis). O TRT e o Cartório são instituições que
realizam planejamento estratégico. A empresa não possui
nenhum planejamento estratégico formal. Cada responsável
pela realização do planejamento estratégico em cada uma
dessas instituições foi entrevistado no sentido de que avali-
asse se os objetivos estratégicos iniciais sugeridos estavam
válidos para o momento atual da instituição ou para o fu-
turo próximo. No geral, 7 em 8 objetivos sugeridos foram
aceitos como válidos, levando o sistema a uma taxa mı́nima
de acerto de 87,5%. O melhor desempenho foi obtido para
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a empresa onde todos os objetivos estratégicos propostos
foram considerados válidos.

Esses estudos de casos forneceram evidência emṕırica de
que o Mistral Solutions constitui uma ferramenta útil para
apoiar administradores a realizarem planejamento estraté-
gico em suas instituições, seguindo a metodologia BSC, utili-
zando os objetivos estratégicos propostos pelo sistema como
um ponto de partida para a elaboração de um mapa estra-
tégico.

Não se encontrou na literatura analisada a indicação da
existência de um sistema que auxiliasse o administrador a
propor objetivos estratégicos. Todos os trabalhos encontra-
dos partem do pressuposto da existência desses objetivos
estratégicos.

5.1 Trabalho futuro
Para um melhor desenvolvimento do sistema, torna-se ne-

cessário:

• manter a divulgação do sistema em redes sociais e por-
tais para aumentar o número de casos coletados e ob-
tenção de feedbacks do uso do sistema que possam ser
utilizados para a evolução da base de conhecimento;

• incluir a sugestão de métricas ao usuário associadas
aos objetivos estratégicos;

• criar condições para que o Mistral Solutions seja uma
solução completa de BSC;

• correlacionar medições de métricas com grupos de CNAE
para estabelecer padrões por indústrias;

• oferecer o uso sem custos do sistema para base de cli-
entes e potenciais clientes das empresas de que o mes-
trando é sócio, oferecendo serviços pró-bono limitados
de consultoria para customizar as estratégias geradas
pelo sistema;

• Pesquisar a comparação de mapas estratégicos inici-
ais gerados pelo sistema através da metodologia Fuzzy
AHP.

Os passos previstos para a evolução do Mistral Solutions
são:

• Validar e refinar a base de conhecimentos com mais
especialistas

• Aumentar o número de estudos de casos

• Correlacionar medições de métricas, objetivos estraté-
gicos sugeridos e CNAE de empresas para estabelecer
benchmarketings de mercado com objetivos estratégi-
cos mais adequados para grupos espećıficos de CNAE

• Evoluir sistema na implementação da metodologia com-
pleta dos 10 passos para atrair mais usuários

• Pesquisar a comparação de mapas estratégicos gerados
pela metodologia do Fuzzy AHP.
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Tabela 5: Perguntas e Respostas das Instituições
Pergunta TRT Empresa Cartório
Como está o seu faturamento comparado com a sua meta atual? 50 40 65
Como estão os seus custos comparados com a sua meta atual? 50 100 50
Como estão os lucros de sua empresa comparados coma sua meta atual? 50 100 35
Como está a distribuição de vendas da sua empresa? 50 30 85
Como estão os seus impostos pagos comparados com o previsto? 50 75 40
Sua empresa possui sistema de controle de custos? 0 100 5
Qual é sua taxa de retorno sobre ativos (ROA) 50 50 75
Como está sua venda média por cliente comparada com a sua meta? 50 80 65
Sua empresa possui área de compras definida? 100 100 100
Sua empresa possui programa de bonificação 0 100 0
Sua empresa possui produtos de baixa margem e alto volume de vendas? 50 100 100
Sua empresa concentra vendas em um canal ou cliente espećıfico? 50 100 100
Sua empresa controla as métricas que mede? 100 100 100
Como está o seu custo de loǵıstica comparado com a meta atual? 25 100 25
Você sabe dados da sua competição? 100 0 75
Sua empresa tem descrição de cargos? 100 75 100
Existe desperd́ıcio na sua empresa? 100 70 50
Você documenta como as vendas são feitas? 50 100 100
Existe algum dreno de custos na empresa? 100 0 50
Qual o ńıvel médio de educação dos funcionários? 100 75 75
Faltam funcionários para executar funções na empresa? 100 70 25
Qual o faturamento médio por cliente comparado com a meta atual? 50 50 65
Todos na empresa sabem o que fazer? 70 90 30
Sua empresa faz a voz do consumidor para produtos? 100 20 0
Há distinção de gastos pessoais dos sócios dos gastos da empresa? 100 100 100
Sua empresa tem métricas definidas? 100 75 100
Sua empresa mede a satisfação dos clientes? 100 15 100
Sua empresa mede a satisfação dos funcionários? 100 15 100
Existe um plano definido para aumentar vendas? 50 85 75
Quantos ńıveis hierárquicos existem na sua empresa? 100 85 75
Você sabe quais são as oportunidades e ameaças para a sua empresa? 100 85 50
Sua empresa possui um pipeline de inovações 10 50 50
Sua empresa tem plano de carreiras? 100 60 80
Sua empresa tem planejamento estratégico definido? 100 60 100
Sua empresa possui plano de negócios definido? 50 60 0
Qual é o porte da sua empresa? 100 50 80
Qual é a posição no mercado da sua empresa? 100 10 0
Sua empresa possui processos mapeados? 15 75 10
Sua empresa vende primariamente produtos ou serviços? 15 10 100
Sua empresa possui programa de estudos? 100 20 50
Sua empresa tem programa de treinamento? 100 35 100
Qual é a sua quantidade de clientes comparada com a sua meta? 50 40 75
Qual é a sua quantidade de funcionários? 100 50 100
Qual é a quantidade de produtos/serviços fornecidos pela sua empresa? 50 100 0
Qual é o retorno de investimento da empresa comparado com a meta? 50 100 100
Qual é o ńıvel de satisfação dos seus clientes? 30 75 95
Sua empresa possui produtos de alta margem e baixo volume de vendas? 50 40 100
Você sabe as forças e fraquezas da sua empresa? 100 75 50
O trabalho da sua empresa está documentado? 75 75 25
Sua empresa possui valores definidos? 100 75 100
Qual o valor de faturamento médio por produto comparado com a meta? 50 50 60
Sua empresa executa vendas? 0 100 100
Sua empresa tem um plano de comunicações? 100 0 50
Sua empresa tem área de RH constitúıda? 100 0 50
Qual é o ńıvel de qualidade dos processos executados? 50 50 65
Sua empresa tem bonificação atrelada à redução de custos na empresa? 0 65 100
Qual é o ńıvel de integração das equipes da empresa? 25 25 10
Existem problemas disciplinares na sua empresa? 10 100 80
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RESUMO
O teste de software é um importante componente que leva a
produção de software com qualidade. Este artigo apresenta
os resultados da aplicação de um arcabouço para avaliação
do ńıvel de maturidade em Teste de Software no contexto
de Micro e Pequenas Empresas (MPEs) com base no mo-
delo TMMi. O arcabouço é composto por um questionário
de avaliação constrúıdo com base nas subpráticas do mo-
delo TMMi, material de apoio com exemplos de artefatos
requeridos para garantir o atendimento a cada questão do
questionário e um suporte automatizado para apoiar a apli-
cação do questionário, visando a autoavaliação de MPEs. O
arcabouço foi aplicado em dez empresas, diante dos resul-
tados apresentados, pode-se concluir que a maturidade das
empresas em teste de software é baixa e que as empresas
avaliaram positivamente a adequação do arcabouço desen-
volvido para o contexto de MPEs.

Palavras-Chave
Avaliação da Maturidade de Processo de Teste, Melhoria de
Processo de Teste de Software, TMMi, TMM

ABSTRACT
Software testing is an important component that leads to
quality software production. This paper presents the re-
sults of a framework for assessing the level of maturity in
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Software Testing application in the context of Small and
Medium-Sized Enterprises (SMEs) based on TMMi model.
Our framework includes an evaluation questionnaire based
on TMMi sub-practices, support tools with examples of arti-
facts required to ensure that the questionnaire is thoroughly
completed, as well as an automated tool support for its ap-
plication, enabling SMEs to carry out self-assessment. The
framework was applied in ten companies and before the re-
sults presented, it can be concluded that the companies ma-
turity in software testing is low and that the companies po-
sitively assessed the adequacy of the framework developed
for the context of SMEs.

Categories and Subject Descriptors
D.2.9 [Software Engineering]: Software process models—
Maturity Assessment of Test Process

General Terms
Software Quality, Management, Standardization.

Keywords
Maturity Assessment of Test Process, Software Test Process
Improvement, TMMi, TMM.

1. INTRODUÇÃO
As Micro e Pequenas Empresas (MPEs) de software são

uma peça muito importante na engrenagem da economia
mundial e representam 99,2% das empresas de software do
mundo [1]. Em 2013, a participação de programas de compu-
tador desenvolvidos no Brasil atingiu 21.4% do total do mer-
cado brasileiro de software. Este mercado é explorado por
11.232 empresas, dedicadas ao desenvolvimento, produção e
distribuição de software e de prestação de serviços. Daque-
las que atuam no desenvolvimento e produção de software
(2.708), 94% são classificadas como MPEs [5]. Além disso,
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as empresas de desenvolvimento de software com menos de
10 empregados representam 93% das empresas da Europa e
56% nos EUA [8]. Assim, a grande maioria das empresas
de desenvolvimento de software do mundo são classificadas
como MPEs [7], o que caracteriza a importância das MPEs
para este mercado.

Produzir software de qualidade é um desafio para MPEs.
Em geral, as MPEs possuem formas limitadas de serem re-
conhecidas como empresas desenvolvedoras de produtos de
software de qualidade [8]. O mercado de software está cada
vez mais exigente e as MPEs necessitam melhorar continu-
amente a qualidade de seus produtos para se adequarem às
exigências do mercado.

A qualidade de um sistema ou produto é amplamente in-
fluenciada pela qualidade do processo utilizado, e requer o
fornecimento de uma base para maximizar a produtividade
das pessoas e o uso da tecnologia para se tornar mais compe-
titivo no mercado [11]. Um bom processo sozinho não ajuda
a organização a desenvolver produtos de sucesso, mas um
bom processo é necessário para a construção de um produto
de sucesso [8].

Percebendo a importância da utilização de processos, a
indústria de software busca certificações em diversos mo-
delos que enfatizam a disciplina no uso de processos, tais
como certificações CMMI (Capability Maturity Model Inte-
gration) [11] e MPS.BR (Melhoria do Processo de Software
Brasileiro) [9]. Há um custo mı́nimo para iniciar um pro-
grama de melhoria de processo de software, independente-
mente do tamanho da empresa e, assim, esse investimento,
que comparado ao faturamento de uma grande empresa pode
ser irrelevante, se torna inviável para uma MPE [3]. Além
disso, a melhoria de processo de software em pequenas em-
presas requer uma atenção especial quanto à aplicação de
modelos e padrões que foram projetados a partir do ponto
de vista de grandes organizações [17].

O teste é um importante componente no ciclo de vida de
desenvolvimento que leva a produção de software com maior
qualidade [15]. O problema de modelos de maturidade como
CMMI e MPS.BR é que, além de não darem a devida impor-
tância para o teste, a exigência do processo de teste só é feita
em seus ńıveis de maturidade mais elevados, ńıveis esses que
geralmente não são alcançados pelas MPEs. No MPS.BR,
que é voltado para as MPEs, somente 8% das empresas cer-
tificadas possuem certificação nos ńıveis mais elevados A, B,
C e D [13], que exigem o processo de Verificação e Validação.

A indústria de software tem focado na melhoria de pro-
cesso de teste para aumentar seu desempenho [15]. Com
isso, surgiram modelos de maturidade de teste de software
como TMM (Test Maturity Model) [4] e TMMi (Test Matu-
rity Model Integration) [16], com foco na melhoria de pro-
cesso de teste. Porém, os altos custos que envolvem essas
certificações e o fato desses modelos serem projetados a par-
tir do ponto de vista de grandes organizações, as tornam
inacesśıveis para as MPEs. O modelo TMM é um dos mo-
delos de maturidade de teste mais empregado mundialmente
e o TMMi é uma evolução do TMM [4]. Entretanto, até o
presente momento, ao contrário do TMM, não existe um
questionário de assessment dispońıvel gratuitamente e que
possa ser utilizado por MPEs para a realização de uma au-
toavaliação.

No trabalho [2], os autores definiram um arcabouço para
avaliação do ńıvel de maturidade do processo de teste base-
ado nas práticas do TMMi, que fosse adequado à realidade

de MPEs. Devido às restrições financeiras as MPEs neces-
sitam de um método que as permitam realizar uma auto-
avaliação do seu ńıvel de maturidade no processo de teste,
pois os investimentos requeridos por uma avaliação formal
não são compat́ıveis com a realidade das MPEs. Adicional-
mente, para realizar uma autoavaliação, as MPEs precisam
lidar com a baixa maturidade em processo de teste e em
melhoria de processo. O referido trabalho lida com estes
problemas criando um material de apoio para que as em-
presas possam se autoavaliar, sem possuir um conhecimento
avançado do modelo. O cerne deste material de apoio é um
questionário objetivo para avaliação da maturidade do pro-
cesso de teste segundo o modelo TMMi. Para cada questão,
são apresentados exemplos de como a empresa pode atender
as exigências do modelo. Além disso, um suporte automati-
zado para facilitar a realização da avaliação e consolidação
dos resultados foi desenvolvido. Este suporte pode reduzir o
esforço de avaliação porque considera as dependências entre
as questões para ajudar a reduzir o número de questões que
precisam ser respondidas.

Neste trabalho, apresentamos os resultados da aplicação
e validação do arcabouço em micro e pequena empresas do
Estado de Goiás. O restante deste trabalho está organizado
da seguinte forma. Seção 2 apresenta os trabalhos relacio-
nados. Seção 3 descreve o arcabouço. Seção 4 descreve o
estudo de caso realizado, explicando o contexto em que o
arcabouço foi aplicado. Seção 5 apresenta os resultados da
aplicação e avaliação do arcabouço. Por fim, a conclusão é
apresentada na Seção 6.

2. JUSTIFICATIVAS PARA A ESCOLHA DO
ARCABOUÇO

Diversos trabalhos e ferramentas já foram desenvolvidos
com o objetivo de apoiar a avaliação do ńıvel de maturidade
de processos de desenvolvimento e de teste. O trabalho de
Tayamanon et al. [15] propõe uma ferramenta de suporte ba-
seado no TMM-AM para que cada organização possa avaliar
o seu processo de teste por si só. O primeiro passo para cons-
trução da ferramenta foi analisar cada questão do questioná-
rio TMM-AM e levantar os produtos de trabalho, baseados
nas normas IEEE 730 e 829, necessários para atender a cada
questão. A avaliação pela ferramenta é feita por meio da
comparação de cada produto de trabalho padrão com o pro-
duto de trabalho produzido pela organização. O problema
na aplicação dessa abordagem em MPEs é que, conforme
levantado por Ng et al. [10], a maioria das MPEs não im-
plementam os padrões de documentação e acabam criando
documentos customizados. A frequência com que ocorreria
a conformidade parcial da documentação produzida pelas
empresas, fato que não foi tratado na ferramenta, prejudi-
caria uma avaliação utilizando essa ferramenta no contexto
de MPEs. O tratamento dessa situação se remeteria nova-
mente para uma avaliação subjetiva do ńıvel de atendimento
de cada artefato, cenário não adequado para MPEs.

A Appraisal Assistant é uma ferramenta de avaliação que
foi desenvolvida pelo Software Quality Institute – SQI, na
Universidade de Griffith [14]. Esta ferramenta da suporte
para avaliação da capacidade ou maturidade do processo
de uma organização à partir de modelos de avaliação como
SCAMPI (CMMI) e ISO/IEC 15504. A ferramenta utiliza
múltiplos modelos de referência, incluindo CMMI V1.1, V1.2
e V1.3, ISO/IEC 12207, e outros. Foram realizados alguns
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testes com a ferramenta, que mostrou-se de fácil usabilidade.
Entretanto, essa é uma ferramenta para avaliação da matu-
ridade do processo de desenvolvimento e não é focada em
avaliação de processo de teste.

No trabalho de Höhn [6] foi desenvolvido um arcabouço
com o objetivo de agregar conhecimentos gerais na área de
teste e disponibiliza-lo para a comunidade com a intenção
de facilitar a sua transferência, a definição e a melhoria de
processos de teste, com mais qualidade. A ferramenta KIT-
Tool disponibiliza dois tipos de diagnósticos do processo de
teste, um com base nos objetivos do TMMi e outro com base
em suas práticas. Para a abordagem baseada nos objetivos
são apresentadas as áreas de processo e os seus objetivos,
o avaliador deve fornecer notas (0, 4, 6, 8 e 10) para cada
objetivo que representem o seu processo de teste. A se-
gunda abordagem, baseada nas práticas, utiliza o método
de avaliação SCAMPI do CMMI, no qual são apresentados
os objetivos e as práticas relacionadas a cada objetivo e o
avaliador deve atribuir notas (0, 25%, 50%, 75% e 100%) às
práticas, baseando-se em uma tabela de referência, que re-
presenta o quanto da prática já foi implantada no processo
em avaliação. Porém a aplicação da ferramenta exige um
alto ńıvel de conhecimento do modelo TMMi e não possui
foco voltado para as MPEs.

O modelo de Melhoria de Processo de Teste de Software
Brasileiro (MPT.Br)[12] é referência para definição, implan-
tação e melhoria de processo de teste para pequenas empre-
sas. Entretanto, não disponibiliza uma ferramenta pública
que possa ser utilizada de maneira objetiva na avaliação de
processos de teste.

Em relação aos trabalhos discutidos anteriormente, os di-
ferenciais do arcabouço proposto em [2] são os seguintes:

• O arcabouço disponibiliza material de apoio para au-
xiliar uma MPE na realização de uma autoavaliação
da sua maturidade em processo de teste;

• O suporte automatizado permite o v́ınculo das evidên-
cias utilizadas para comprovar o atendimento a cada
objetivo/prática do TMMi. Isto permite uma visibi-
lidade de como a empresa está atendendo ao modelo,
facilitando a reavaliação do processo e posśıveis audi-
torias externas;

• O suporte automatizado disponibiliza a relação de de-
pendência entre as perguntas do questionário de ava-
liação, podendo reduzir a quantidade de itens a se-
rem verificados ou até mesmo indicar inconsistências
no processo de avaliação; e

• O arcabouço foi aplicado e avaliado por meio de um
estudo da caso.

3. O ARCABOUÇO
Nesta seção será apresentado o arcabouço de avaliação do

ńıvel de maturidade em Teste de Software segundo o modelo
TMMi criado em [2].

3.1 Questionário de Avaliação
O modelo TMMi possui um conjunto de cinco ńıveis de

maturidade, cada ńıvel de maturidade possui um conjunto
de áreas de processo, cada área de processo possui um con-
junto de metas, cada meta possui um conjunto de práticas

e cada prática possui um conjunto de subpráticas. A sub-
prática é uma descrição detalhada que fornece orientação
para a interpretação e implementação de uma prática espe-
ćıfica [16]. Por exemplo, na primeira coluna da Tabela 1
são apresentadas parte das subpráticas referentes a prática
Definir Objetivos de Teste, da meta Estabelecer Poĺıticas de
Teste, da área de processo Estratégias de Poĺıticas e Testes,
relacionada ao Nı́vel 2 de maturidade.

Tabela 1: Algumas das questões definidas com base
nas subpráticas do TMMi

Subprática Questão
1. Estudar as necessidades e objetivos de
negócios;

OR

2. Permitir a interposição de comentá-
rios para esclarecer as necessidades e ob-
jetivos de negócios, caso seja necessário;

OR

3. Definir objetivos de teste rastreáveis
às necessidades e objetivos de negócios;

(3)Existem objetivos de
teste definidos com base
nas necessidades e objeti-
vos de negócio?

4. Revisar os objetivos de teste com as
partes interessadas;

OR

5. Reavaliar os objetivos de teste con-
forme o caso, por exemplo, anualmente

(5) Os objetivos de teste
são revisados periodica-
mente?

Essa é a estrutura de todas áreas de processo relacionadas
aos Nı́veis 2, 3 e 4. As áreas de processo relacionadas ao Nı́-
vel 5, não possuem práticas nem subpráticas e as práticas ge-
néricas, que são aplicáveis a todas as áreas de processo, não
possuem subpráticas. O trabalho desenvolvido por Höhn [6]
disponibilizou duas formas de avaliação, uma com base nas
metas e outra com base nas práticas do modelo. Ao avaliar
o modelo TMMi constatou-se que para uma autoavaliação
no contexto das MPEs os detalhes das subpráticas seriam
fundamentais, já que neste caso o avaliador não possui co-
nhecimento dos detalhes requeridos para o atendimento de
uma meta/prática. Diante disso foi constrúıdo um questio-
nário para avaliar a aderência ao TMMi com base nas suas
subpráticas.

O questionário foi criado, considerando os seguintes crité-
rios:

• Foram criadas questões apenas para as subpráticas que
representam um resultado a ser atendido pelo modelo,
as demais subpráticas que se tratam de orientações
para implementação da prática não tiveram questões
relacionadas. A Tabela 1 apresenta exemplos de ques-
tões criadas com base em subpráticas nas subpráticas
3 e 5. Para as subpráticas sem questões relacionadas
(1, 2 e 4) foi atribúıda a sigla OR (Orientação);

• Foi mantida a rastreabilidade entre as questões e as
subpráticas do modelo para facilitar futuros refinamen-
tos e manutenções das questões. Conforme pode ser
visto na Tabela 1, os números entre parênteses ao lado
de cada questão demonstra essa rastreabilidade;

• Para os casos nos quais o modelo não disponibiliza sub-
práticas (todas as práticas genéricas e algumas espećı-
ficas pontuais), foi elaborada uma questão com base na
descrição da prática. Por exemplo, para a prática Dis-
tribuir as Poĺıticas para os Interessados, que possui a
descrição “As poĺıticas e os objetivos do teste são apre-
sentados e explicados às partes interessadas que estão
envolvidas ou não com a atividade de teste”, foi elabo-
rada a seguinte pergunta: As poĺıticas de teste foram
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apresentadas aos interessados (que estão envolvidos ou
não com o teste)?; e

• Para os casos nos quais o modelo não disponibiliza
práticas (áreas de processo relacionadas ao ńıvel 5),
foi elaborada uma questão com base na descrição da
meta. Por exemplo, para a meta Selecionar Melho-
rias de Processo de Teste, que possui a descrição “São
escolhidas melhorias de processo de teste que contri-
buam para atingir a qualidade do produto e objetivos
de desempenho do processo”, foi elaborada a seguinte
pergunta: São selecionadas melhorias de processo de
teste que contribuam para atingir a qualidade do pro-
duto e objetivos desempenho do processo?

Como resultado foi elaborado um questionário com 261
questões, para cobrir todas as áreas de processo do modelo
TMMi. A definição do ńıvel de maturidade, a partir de res-
postas atribúıdas para o questionário, é realizada conforme
o método de avaliação previsto no modelo TMM [4], o qual
prevê como respostas para cada pergunta as alternativas:
Sim, Não, Não se Aplica e Não Conhecido.

3.2 Material de Apoio
Para possibilitar uma autoavaliação por parte das MPEs,

sem que o avaliador possua um conhecimento avançado do
modelo TMMi, para cada questão são apresentados exem-
plos de artefatos t́ıpicos de trabalhos frequentemente utiliza-
dos para comprovar que a organização atende ao resultado
esperado pelo modelo. O modelo TMMi já disponibiliza
exemplos para muitas de suas subpráticas. Diante disso os
exemplos foram definidos considerando os seguintes critérios:

• Para as questões relacionadas as práticas as quais o
TMMi disponibiliza exemplos, foram utilizados os exem-
plos do próprio modelo. Alguns desses exemplos são
extensos, entretanto, com o objetivo de impedir que o
material de apoio se torne um gargalo na avaliação, foi
estabelecido um limite de no máximo 5 exemplos por
item exemplificado. A seleção dos exemplos foi feita
com a leitura de todos os exemplos, procurou-se se-
lecionar os que mais claramente estavam relacionados
com o item exemplificado;

• Para as questões relacionadas as práticas que não pos-
súıa exemplos no TMMi, procurou-se extrair os exem-
plos das demais práticas que demonstravam detalhes
de implementação do modelo; e

• Para as questões que não se encaixavam em nenhum
dos itens anteriores foi utilizada a experiência e/ou ou-
tras referências na proposição do artefato.

Como resultados foram produzidos exemplos para as 261
questões do questionário. A Tabela 2 mostra alguns dos
exemplos definidos. As questões (3) e (5) foram derivadas
da Tabela 1 e as demais de outras subpráticas do TMMi.
Para a questão (1) “Foram selecionadas técnicas de projeto
de teste que fornecem uma ade-quada cobertura de teste
sobre riscos de produtos definidos?” os seguintes exemplos
foram indicados: Partição de Equivalência, Análise do Valor
Limite, Tabela de Decisão, Teste de Transição de Estados e
Teste de Caso de Uso.

Tabela 2: Alguns dos exemplos definidos com base
no modelo TMMi e experiência

Questão Material de Apoio
(1)Foram selecionadas
técnicas de projeto de
teste que fornecem uma
adequada cobertura de
teste sobre riscos de
produtos definidos?

Produto t́ıpico de trabalho: Plano de teste
com técnicas de projeto de teste.
Exemplos de técnicas de teste: Partição
de Equivalência; Análise do Valor Li-
mite; Tabela de Decisão; Teste de Tran-
sição de Estados; Teste de Caso de Uso

(3)Existem objetivos de
teste definidos com base
nas necessidades e objeti-
vos de negócio?

Produto t́ıpico de trabalho: Objetivos
de testes rastreáveis aos objetivos de
negócio. Exemplos de Objetivos de
Teste:Validar a adequação do produto
para uso; Prevenir a ocorrência de de-
feitos em operação; Verificar a conformi-
dade quanto a padrões externos; Forne-
cer visibilidade sobre a qualidade do pro-
duto

(4)Foi desenvolvida docu-
mentação para apoiar a
implementação do ambi-
ente de teste?

Produto t́ıpico de trabalho: Documento de
apoio a implementação do ambiente de
teste. Exemplos: Guia para instalação
do ambiente; Guia de operação do ambi-
ente;Guia de manutenção do ambiente

(5) Os objetivos de teste
são revisados periodica-
mente?

Produto t́ıpico de trabalho: Revisão dos
objetivos de teste. Exemplo de revisão:
Reunião com os interessados para revisar
e discutir a necessidade de mudanças nos
objetivos de teste (registrar em ata)

3.3 Estabelecimento da Dependência entre as
Questões do Questionário

Uma pergunta X é considerada dependente de Y quando
só é posśıvel obter uma resposta positiva para X se pre-
viamente foi atribúıda uma resposta positiva para Y. Um
exemplo que representaria essa situação seria atribuir X=“O
projeto de teste foi monitorado ao longo de seu ciclo de vida,
comparando o planejado e o realizado em relação aos ris-
cos?” e Y=“Foram identificados os riscos do projeto de teste
e cada risco foi analisado quanto a sua probabilidade de ocor-
rência, impacto e prioridade?”. Como pode-se observar, não
é posśıvel realizar o monitoramento de riscos que não foram
previamente definidos.

Esta relação foi constrúıda por meio da avaliação da exis-
tência de dependência de cada questão do questionário com
relação as demais, gerando uma matriz de dependência en-
tre as questões. A definição desta dependência possui dois
objetivos distintos:

1. Detectar inconsistências nas respostas de uma avalia-
ção - utilizar a relação de dependência para verificar
inconsistências entre as respostas do questionário, ou
seja, se existem respostas “Sim” para questões que de-
pendem de outra questão com resposta “Não”; e

2. Eliminar perguntas dependentes - utilizar a relação de
dependência para eliminar as questões que dependem
de outras questões com respostas “Não”, reduzindo as-
sim o número de questões a serem respondidas.

São disponibilizadas as duas abordagens no arcabouço.
Pode-se observar que se a empresa optar por acelerar o
tempo da avaliação através da eliminação de questões ela
perderá a capacidade de identificar inconsistências. A esco-
lha da abordagem mais adequada pode ser feita de acordo
com ńıvel de maturidade da empresa, as empresas mais ma-
duras em processo de teste, por exemplo, podem ficar mais
seguras de optar pela eliminação de questões.

3.4 Suporte Automatizado para Realização da
Avaliação
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Foi criada uma planilha eletrônica na qual, para cada
questão do questionário definido, é posśıvel visualizar o ma-
terial de apoio, atribuir uma resposta (Sim, Não, Não se
Aplica ou Não Conhecido) e vincular evidências dos arte-
fatos produzidos pela empresa que sustentem as respostas
“Sim”.

A consolidação do resultado foi baseado no método de
avaliação do modelo TMM [4], que também é baseado em
questionário. Foi posśıvel utilizar esse método já que as
áreas de processo do TMMi são similares as metas do TMM
e as metas do TMMi são similares as sub-metas do TMM.

Para a avaliação segundo o TMMi, cada meta de matu-
ridade tem um conjunto de questões associadas. A meta é
considerada satisfeita se o número de respostas “Sim” das
questões associadas a ela for maior ou igual a 50%, ou seja,
se o seu grau de satisfação for médio, alto ou muito alto.
A classificação da maturidade a ńıvel de área de processo
depende da classificação das metas, uma área de processo
é satisfeita se a quantidade de metas satisfeitas associadas
a ela for maior ou igual a 50% . O ńıvel é considerado sa-
tisfeito se todas as áreas de processos forem consideradas
satisfeitas. Esse método foi implementado na planilha ele-
trônica de maneira que, a partir das respostas atribúıdas, o
resultado é consolidado automaticamente e é atribúıdo um
ńıvel de maturidade para empresa. Além disso, o suporte
automatizado também realiza a eliminação de questões de-
pendentes, considerando a matriz de dependência definida
na Seção 3.3.

4. APLICAÇÃO DO ARCABOUÇO
O arcabouço foi aplicado como objetivo de estabelecer o

panorama da maturidade das empresas do Estado de Goiás
em teste de software e avaliar e obter uma opinião das em-
presas em relação ao arcabouço desenvolvido. A aplicação
foi dividida nas etapas de seleção, aplicação e caracterização
socioeconômica, descritas a seguir.

Na etapa de seleção, foi elencado um conjunto de empre-
sas de desenvolvimento de software do Estado de Goiás para
aplicação do arcabouço de avaliação. Foram selecionadas
empresas com maturidade em processo de desenvolvimento,
por acreditar que empresas em que modelos de maturidade
de processo já foram introduzidos, por mais que não sejam
modelos voltados para o teste de software, poderiam reali-
zar uma avaliação mais efetiva do arcabouço de avaliação.
Foram contactadas 18 empresas, 15 concordaram em reali-
zar a aplicação, porém, cinco empresas desistiram da apli-
cação alegando indisponibilidade de recursos. Entre as 10
empresas que restaram, três são de médio ou grande porte,
para permitir a comparação da maturidade de empresas de
diferentes portes. Apesar do arcabouço ter sido projetado
para o contexto de pequenas empresas, ele considerou inte-
gralmente as práticas do modelo TMMi, com isso, não há
perdas com sua aplicação em empresas de médio e grande
porte.

Na etapa de aplicação, o arcabouço foi aplicado nas empre-
sas selecionadas. Com o objetivo de relatar um panorama
realista da maturidade de teste de software das empresas
avaliadas, optou-se por realizar a avaliação com base em evi-
dências, ou seja, além de responder o questionário a empresa
também realizou o v́ınculo de evidências para sustentar as
respostas “Sim”. O v́ınculo das evidências foi exigido para
permitir a realização de uma auditoria visando confrontar

as respostas atribúıdas com os artefatos gerados pela em-
presa e resultados esperados pelo modelo para cada ques-
tão do questionário. Além disso, a avaliação com base em
evidências exige um maior ńıvel de critério por parte do res-
ponsável pela aplicação, o que fornece mais parâmetros para
realização de uma avaliação mais criteriosa do arcabouço. A
metodologia de avaliação com base em evidências é utilizada
por modelos de maturidade como CMMi, MPS.Br e TMMi,
durante o processo de certificação. Diante disso, foi selecio-
nado em cada empresa um representante com conhecimento
no processo de teste da empresa, que aplicou o arcabouço
atribuindo respostas para as questões e realizando o v́ınculo
de evidências. O representante da empresa também avaliou
e forneceu feedback em relação ao arcabouço. Logo em se-
guida foi realizado uma visita à empresa para verificar se as
respostas atribúıdas estavam consistêntes com as práticas da
empresa, evidênciadas por meio dos artefatos vinculados a
cada questão.

Na etapa de caracterização socioeconômica, as empresas
avaliadas responderam um questionário com questões que
objetivavam traçar o perfil das empresas e suas perspectivas
em relação a disciplina de teste de software. Foram levan-
tadas informações como idade, porte, tamanho da equipe
de teste e qualificação da equipe de desenvolvimento. Essas
informações foram utilizadas na consolidação dos resultados
apresentada na próxima Seção.

5. RESULTADOS
Após a aplicação do arcabouço, os resultados obtidos com

sua aplicação foram consolidados. O arcabouço consolida
automaticamente os resultados da avaliação com base nas
respostas atribúıdas para o questionário. Diante disso, de-
pois de confirmada a consistência das respostas, pela audi-
toria, cada empresa já obteve o resultado do seu ńıvel de
maturidade em teste de software. As empresas, por meio de
um termo de consentimento, autorizaram a divulgação dos
resultados. Para preservar a identidade das empresas que
participaram da pesquisa, na apresentação dos resultados,
as mesmas serão identificadas por A, B, C, D, E, F, G, H, I
e J.

A Tabela 3 mostra, para cada empresa, a sua satisfação
aos ńıveis de maturidade do Modelo TMMi. Conforme pode
ser observado, apenas a empresa B conseguiu atingir um dos
ńıveis de maturidade, ńıvel 2, já as demais empresas não
atingiram nenhum ńıvel de maturidade. O ńıvel 2 de matu-
ridade indica que a empresa B possui um processo de teste
gerenciado e claramente independente da depuração. Nesse
ńıvel o teste é planejado, controlado e técnicas de projeto
são aplicadas para elaboração de casos de testes. Para atin-
gir o ńıvel 2 foi necessário que a empresa comprovasse, por
meio de evidências, a satisfação de todas as áreas de proces-
sos relacionadas ao ńıvel, sendo as seguintes: estratégias e
poĺıticas de testes, planejamento de teste, controle e moni-
toramento de teste, execução e projeto de teste e ambiente
de teste. Para satisfazer as áreas de processos, a empresa
comprovou a satisfação de pelo menos 50% das metas rela-
cionadas a cada área de processo.

Como pode ser visto na Tabela 3, nove das empresas ava-
liadas não atingiram nenhum ńıvel de maturidade. Porém,
isso não indica necessariamente que a empresa não utiliza
nenhuma prática de teste ou não conseguiu atingir nenhuma
meta, pode indicar que as práticas utilizadas não foram su-
ficientes para atingir nenhum dos ńıveis. Algumas dessas
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Tabela 3: Nı́vel de maturidade das empresas avalia-
das

Empresa Nı́vel 2 Nı́vel 3 Nı́vel 4 Nı́vel 5
A NS NS NS NS
B S NS NS NS
C NS NS NS NS
D NS NS NS NS
E NS NS NS NS
F NS NS NS NS
G NS NS NS NS
H NS NS NS NS
I NS NS NS NS
J NS NS NS NS

empresas, apesar de não atingirem nenhum ńıvel, demostra-
ram realizar algumas das práticas do modelo e conseguiram
atingir algumas metas de maturidade. A Tabela 4 mostra
o percentual de metas que cada empresa conseguiu atingir.
A empresa B, que atingiu o ńıvel 2 de maturidade, foi a
empresa que atingiu o maior percentual de metas, 37%. A
empresa E não atingiu nenhum ńıvel de maturidade, porém
atingiu 30% das metas. Isso é posśıvel já que as metas que
a empresa E atingiu, não foram relacionadas a apenas um
ńıvel de maturidade mas sim distribúıdas em vários ńıveis.
As empresas C e J, atingiram respectivamente 17% e 25%
das metas. Já as empresas A, D, F, G, H e I, não atingiram
nenhuma meta ou um número muito baixo, de no máximo
6%.

Tabela 4: Satisfação de metas.
Empresa A B C D E F G H I J

Metas (%) 0 37 17 0 30 6 1 3 1 25

Apesar de uma das empresas ter se destacado em relação
as demais, por ser a única a atingir um ńıvel de maturidade,
avaliando a Tabela 4, é posśıvel dividir as empresas em dois
grupos. O primeiro, das quatro empresas que possuem mais
maturidade em teste de software, por terem atingido um
percentual de metas maior ou igual a 17%. O segundo, das
seis empresas que possuem menos maturidade em teste de
software, por terem atingido um percentual de metas menor
ou igual a 6%. Por convenção, de agora em diante, o grupo
das empresas A, D, F, G, H e I será chamado de Sem Ma-
turidade e o grupo das empresas B, C, E e J será chamado
de Com Maturidade.

Ao consolidar os resultados foi identificado que 26 das 71
metas do TMMi não foram atingidas por nenhuma das em-
presas avaliadas. Juntas, as 4 empresas Com Maturidade
atingiram 43 das 71 metas. Juntas as empresas Sem Matu-
ridade atingiram apenas 7 das 71 metas. Entre as práticas
mais adotadas pelas empresas estão planejamento de teste,
gerência do ambiente de teste e gerência de incidentes. En-
tre as práticas que não foram encontradas em nenhuma das
empresas avaliadas estão plano de carreira para o teste, ava-
liação de riscos de produto e medição da qualidade do seu
produto.

Os resultados do ńıvel de maturidade das empresas tam-
bém foram confrontados com o perfil socioeconômico das
empresas. A Figura 1 mostra a relação entre a maturidade
e a idade das empresas. Pode-se observar que as empresas
com mais maturidade são as mais velhas, já que 3 das 4 em-
presas com maturidade possuem mais de 20 anos e 1 está na
faixa entre 11 e 20 anos.

A Figura 2 mostra a relação entre a maturidade e o porte

Figura 1: Relação entre maturidade e a idade das
empresas avaliadas.

das empresas. As empresas de maior porte possuem mais
maturidade, já que 3 empresas com maturidade foram classi-
ficadas como médias ou grandes empresas e 1 como empresa
de pequeno porte.

Figura 2: Relação entre maturidade e o porte das
empresas avaliadas.

A Figura 3 mostra a relação entre a maturidade e o ta-
manho da equipe de testes. Não há uma relação direta que
indique que quanto maior a equipe de testes maior a matu-
ridade. Apesar de 3 empresas com maturidade possúırem
mais de 10 funcionários na equipe de testes, a empresa que
atingiu o ńıvel 2 de maturidade possui apenas 3 funcionários
na equipe de testes.

A Figura 4 mostra a relação entre a maturidade e as cer-
tificações obtidas pelas empresas. Pode-se observar, que
as certificações obtidas, mesmo que relacionadas a processo
de desenvolvimento apoiaram a maturidade do processo de
teste, já que 2 das 4 empresas com maturidade são as úni-
cas que possuem certificações vigentes e as outras 2 já se
certificaram, porém a certificação expirou e não foi feita a
renovação.

A Figura 5 mostra a relação entre a maturidade e quali-
ficação da equipe de desenvolvimento da empresa. O per-
centual de qualificação foi calculado utilizando o total de
funcionários da área de desenvolvimento com pós-graduação
em relação do total de funcionários da área de desenvolvi-
mento. As empresas E e I não são mostradas nesse gráfico
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Figura 3: Relação entre maturidade e o tamanho da
equipe de teste das empresas avaliadas.

Figura 4: Relação entre maturidade e as certifica-
ções obtidas pelas empresas avaliadas.

pois não disponibilizaram essas informações. Pode-se obser-
var que a empresa com maior ı́ndice de qualificação, também
foi a empresa que obteve maior ı́ndice de maturidade. Po-
rém, a empresa F foi a empresa com o segundo maior ı́ndice
de qualificação e atingiu apenas 6% do ı́ndice de maturidade.

De maneira geral, podemos perceber com a análise com-
parativa entre a relação de maturidade e perfil socioeconô-
mico das empresas avaliadas, que em termos quantitativos,
a maioria das empresas com maior maturidade, são médias
e grandes empresas. Porém, a empresa B, considerada entre
todas a empresa mais madura, é uma empresa de pequeno
porte, que possui apenas 3 colaboradores envolvidos com
as atividades de testes. Isso indica que a maturidade em
teste de software não está restrita apenas as grandes em-
presas, mas também pode ser obtida por micro e pequenas
empresas. Para isso, basta que as empresas reconheçam a
importância dessa disciplina e busquem a melhoria de seus
processos.

Outro resultado que pôde ser consolidado com a aplicação
do arcabouço está relacionado com a matriz de dependência
disponibilizada no arcabouço. A Tabela 5 mostra o percen-
tual de questões eliminadas com base nas respostas de cada
empresa. Pode-se observar um grande ganho em termos de
tempo, já que o avaliador não necessitou atribuir respostas
para até 65% das questões, no caso da empresa A. A elimi-
nação de questões é inversamente proporcional ao ńıvel de
maturidade das empresas, já que quanto menor o ńıvel de

Figura 5: Relação entre maturidade e a qualificação
da equipe de desenvolvimento das empresas avalia-
das.

maturidade da empresa, mais respostas Não serão atribúıdas
para as questões e consequentemente, como a eliminação é
realizada com base nas respostas iguais a Não, maior será o
ı́ndice de eliminação de questões.

Tabela 5: Eliminação de questões com base nas res-
postas e matriz de dependência.

Empresa A B C D E F G H I J
Questões (%) 65 26 45 60 33 49 62 37 60 34

A avaliação do arcabouço foi feita por meio da aplicação
do questionário definido na na Tabela 6. Para cada ques-
tões, o representante da empresa selecionou uma opção entre
as faixas 0-25%, 26-50%, 51-75% e 76-100%. A consolida-
ção da avaliação do arcabouço pode ser vista na Tabela 7.
É apresentado para cada questão o percentual de empresas
que selecionaram cada faixa de classificação. Por exemplo,
90% das empresas indicaram que o ńıvel de importância dos
exemplos para o v́ınculo de evidências às questões, questão 4,
é entre 76-100%. Também foi apresentado o percentual geral
por faixa de classificação, por exemplo, em 68% das ques-
tões, foi selecionada a faixa entre 76-100%. Como pode ser
visto, as questões 4 e 3, respectivamente, foram as questões
que obtiveram o maior ı́ndice de avaliação, 90% e 80% das
empresas indicaram a maior faixa de classificação 76-100%.
Para as questões 1 e 2, 60% das empresas selecionaram a
maior faixa de classificação. A questão 5, obteve o menor
ı́ndice de avaliação, tendo a maior faixa de classificação indi-
cada por 50% das empresas. De maneira geral o arcabouço
foi avaliado positivamente pelas empresas, já que 90% das
empresas indicaram as faixas de classificação entre 51-100%
e nenhuma das empresas indicou a faixa 0-25%.

Tabela 6: Questões utilizadas para avaliar o arca-
bouço.

Seq. Questão
1 Qual o ńıvel de clareza das perguntas do questionário?
2 Qual o ńıvel de clareza dos exemplos fornecidos?
3 Qual o ńıvel de importância dos exemplos para a compre-

ensão das perguntas?
4 Qual o ńıvel de importância dos exemplos para o v́ınculo de

evidências às questões?
5 Qual o ńıvel de alinhamento do vocabulário utilizado nas

questões e exemplos à sua realidade?

Considerando o cenário de aplicação e os resultados obti-
dos foram identificadas as algumas ameaças a validade desta
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Tabela 7: Consolidação da avaliação do questionário.
Classificação 1 2 3 4 5 Geral

0-25% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
26-50% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
51-75% 30,0% 30,0% 10,0% 0,0% 40,0% 22,0%
76-100% 60,0% 60,0% 80,0% 90,0% 50,0% 68,0%

pesquisa: (a) a aplicação do arcabouço foi realizada com
base em uma avaliação pessoal e subjetiva dos artefatos ge-
rados pelo processo da empresa e as questões e exemplos
disponibilizados pelo arcabouço. Diante disso, o respon-
sável pela aplicação, pode não ter entendido as questões
ou exemplos, deixando de vincular evidências praticadas na
empresa; (b) o arcabouço foi aplicado em 10 empresas do
Estado de Goiás, sendo 7 MPEs. Não é conhecido se a
maturidade em teste de software apontada neste trabalho
é a realidade da maioria das MPEs de software do Estado
de Goiás, do Brasil e/ou do mundo. Entretanto, com base
nos resultados apresentados e no conhecimento da realidade
de várias outras empresas do Estado, que não participaram
dessa pesquisa, acredita-se que esse resultado representa a
realidade das demais empresas do Estado; e (c) o arcabouço
não foi aplicado em empresas certificadas no Modelo TMMi,
essa aplicação poderia verificar se os resultados apresenta-
dos pelo arcabouço são similares aos resultados obtidos com
uma avaliação oficial realizada por consultores credenciados
pelo modelo.

6. CONCLUSÃO
Neste artigo foi mostrada a importância das MPEs de de-

senvolvimento de software para economia mundial e que es-
sas empresas necessitam melhorar continuamente a quali-
dade dos seus produtos para se adequarem as exigências do
mercado. Dada a importância do Teste de Software para
produção de software com maior qualidade foi criado um
arcabouço para avaliação do ńıvel de maturidade em Teste
de Software segundo o modelo TMMi, adequado a realidade
das MPEs.

Com os resultados da aplicação do arcabouço constatou-se
que o questionário objetivo, o material de apoio relacionado
a cada questão e a planilha que consolida automaticamente
o resultado da avaliação permitem que MPEs, mesmo com
baixo ńıvel de maturidade, realizem uma autoavaliação da
sua maturidade em Teste de Software. As empresas ava-
liaram positivamente o arcabouço ao apontarem o ńıvel de
adequação do arcabouço, 68% dos itens avaliados foram clas-
sificados entre 76-100%, maior faixa disponibilizada e 90%
dos itens foram classificados entre 51-100%.

Com a aplicação do arcabouço em dez empresas do Es-
tado de Goiás, foi constatado que o ńıvel de maturidade das
empresas do estado é baixa. Apenas uma das empresas ava-
liadas atingiu um ńıvel de maturidade do modelo, ńıvel 2.
Além disso, a maturidade das empresas foi confrontada com
suas informações socioeconômicas. A empresa com maior
ńıvel de maturidade, empresa B, é uma empresa de pequeno
porte, com apenas 3 colaboradores que executam atividades
de teste, porém, é a empresa que possui a equipe de de-
senvolvimento e teste mais qualificada e possui certificação
vigente em um modelo de maturidade de desenvolvimento
de software. As microempresas não possuem nenhuma ma-
turidade. Já as médias e grandes empresas, apesar de não
atingirem nenhum ńıvel de maturidade, executam algumas

das práticas do modelo e conseguiram atingir algumas me-
tas.

Apesar da baixa maturidade apontada pela avaliação de
maturidade realizada, as empresas reconhecem a importân-
cia da disciplina de teste de software e pretendem realizar
investimentos nessa área. O que justifica o trabalho desen-
volvido, que está sendo utilizado por algumas das empresas
avaliadas, como referência para realização de melhorias no
seu processo de teste.
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RESUMO
Apesar da informatização digital já ser bastante comum, a
prática na área da saúde ainda é muito precária neste as-
pecto. A partir de uma demanda regional para apoio a pro-
fissionais de saúde que trabalham em unidades básicas de
saúde (UBS) da cidade de São João del Rei/MG, iniciou-
se uma pesquisa sobre desenvolvimento de um sistema de
informação para o compartilhamento de prontuários eletrô-
nicos entre diversas UBS. Apresenta-se, neste artigo, uma
avaliação da utilização do SANA, uma plataforma de có-
digo aberto e focada em padrões proposta para facilitar a
criação e compartilhamento de prontuários eletrônicos no
desenvolvimento de um sistema de informação. Para isso,
foi desenvolvido e avaliado um protótipo que representasse
prontuários eletrônicos conforme solicitado pelos profissio-
nais de saúde. Por fim, são apresentadas lições aprendidas,
como soluções para dificuldades encontradas durante o de-
senvolvimento, incluindo uma reflexão acerca da utilidade
e conveniência do protótipo gerado pela plataforma SANA
considerando o contexto da aplicação, bem como recomen-
dações para futuros desenvolvimento.
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ABSTRACT
Although digital computerization is already quite common,
the use of health information systems is still very poor in
most of the places. From a regional demand for support
of health professionals working in basic health units (BHU)
in the city of São João del Rei/MG, a research was conceived
for development of an information system for sharing electronic
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health records among various BHU. In this article we present
a review of the use of SANA, a standard-focused open-source
platform to facilitate the creation and sharing electronic
health records, for the development of an information system.
For this, we developed and evaluated a prototype representing
electronic records as requested by health experts. Finally,
lessons learned are presented as well as solutions to problems
encountered during development, including a reflection on
the utility and convenience of the prototype generated by
SANA platform considering the application context, and
recommendations for future development.
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1. INTRODUÇÃO
Informatização digital na área da saúde não é novidade.

Diversos profissionais da área de saúde já utilizam sistemas
de informação conectados à internet e aplicativos para dis-
positivos móveis para facilitar e melhorar a qualidade de seu
trabalho [5, 7]. Apesar disso, a utilização desses sistemas em
geral, nesta área, ainda é precária ou inexistente. O uso e
configuração de sistemas de informação para suporte ao pro-
cesso de atendimento em unidades básicas de saúde (UBS)
é, ainda, um grande desafio a ser enfrentado, pois requer in-
vestigação acerca de novas práticas para atendê-los e agregar
os benef́ıcios de um ambiente de informação digital. Neste
contexto, a partir de uma constatação prática no apoio a
um grupo de especialistas em saúde pública, o grupo PET-
Saúde da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ)
1 identificou uma deficiência em relação aos prontuários de
pacientes atendidos, sendo que alguns faltavam informações
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e/ou estavam desatualizados. Para suprir necessidades de
diversas UBS de São João del Rei, os alunos do grupo PET-
Saúde atuam no levantamento das condições de saúde f́ı-
sica e bucal de egressos do Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS), moradores em áreas de abrangência de equipes da
Estratégia Saúde da Famı́lia (ESF). Como desdobramento
desta iniciativa, surgiu a necessidade de um estudo sobre a
configuração/desenvolvimento de um sistema de informação
para melhor atendê-los, cujo resultado é apresentado neste
artigo.

A partir de um estudo inicial, com o intuito de auxiliar
e melhorar a qualidade dos atendimentos e segurança das
informações dos pacientes, foi proposta a utilização da pla-
taforma SANA [15]. SANA é uma plataforma de código
aberto para criação e compartilhamento de prontuários ele-
trônicos voltado para dispositivos móveis, proposta por pes-
quisadores do Massachusetts Institute of Tecnology (MIT).
A partir disso, foi realizada uma avaliação sobre a adequa-
ção deste ambiente para o desenvolvimento de prontuários
eletrônicos por profissionais de saúde, buscando a percepção
do usuário profissional de saúde em relação à aplicabilidade
desta solução. Portanto, pretendeu-se responder as seguin-
tes questões de pesquisa. O SANA é um ambiente adequado
para o desenvolvimento e adaptação de prontuários eletrô-
nicos por profissionais de saúde do PET-Saúde? Qual é a
percepção do usuário profissional de saúde em relação ao
aplicativo gerado pelo SANA?

De modo a responder tais questionamentos, foi realizado
um estudo exploratório sobre a plataforma SANA e como são
desenvolvidos e integrados os prontuários eletrônicos. Neste
artigo, na seção Trabalhos relacionados, apresentam-se al-
guns estudos que auxiliaram no desenvolvimento dessa pes-
quisa. A seção PET-Saúde explica como é o projeto desen-
volvido por este grupo. A seção SANA explica a plataforma
e o que é necessário instalar para que possa ser feita uma ava-
liação. A seção Modelagem do prontuário eletrônico apre-
senta em detalhes um diagrama entidade-relacionamento (DER)
desenvolvido que representa o prontuário eletrônico, sendo
que este é mostrado na seção Protótipo criado. A seção Ava-
liação apresenta como foi feita a avaliação do SANA e uma
discussão sobre os resultados. Por fim, na seção Conside-
rações Finais são apresentadas algumas dificuldades e lições
aprendidas durante o desenvolvimento deste estudo.

2. TRABALHOS RELACIONADOS
Nos últimos anos, houve um grande crescimento no mer-

cado de dispositivos móveis, como smartphones e tablets,
com grande potencial de aplicação em diversos segmentos
na área de saúde. A seguir, apresentam-se alguns trabalhos
relevantes na área que estão relacionados como uso de apli-
cativos móveis na área da saúde, dando uma ênfase para
trabalhos relacionados no desenvolvimento de prontuários
eletrônico, especialmente utilizando o SANA, que será apre-
sentado em detalhes na seção 4.

Domingues et al. (2008) [9] fizeram uma análise dos con-
textos de uso e a modelagem conceitual do sistema de ge-
renciamento do Centro de Saúde Escola (CSE) ligado à Fa-
culdade de Medicina da USP, obtendo como resultado o
primeiro passo para a implementação de um sistema in-
tegrado de prontuário eletrônico para serviços de atenção
primária. Os autores identificaram três cenários de aten-

1http://www.ufsj.edu.br/petcco/pet-saude.php

dimento: Atendimento Principal, Atendimento de Apoio e
Atendimento Externo. Além destes, também foi considerado
o cenário de Identificação do paciente, que é o primeiro passo
para que uma pessoa possa receber atendimento. Observa-
ram que há uma demora no preenchimento de formulários
em papel e que esta demora pode gerar informações incor-
retas ou incompletas, no caso de visita ao paciente, pois
quando o formulário é preenchido após alguns dias da vi-
sita ter sido realizada, pode ocorrer esquecimento de deta-
lhes da mesma. Para isso, foi proposto o módulo móvel
do sistema, assim as informações poderiam ser preenchidas
na casa do paciente promovendo tanto a redução do tempo
de preenchimento quanto o aumento da precisão das infor-
mações coletadas. O sistema possui também um módulo
Desktop que é responsável pela sincronização das informa-
ções entre o dispositivo móvel e o banco de dados do Centro
de Saúde. O sistema ainda está em fase de desenvolvimento,
mas em testes realizados durante atendimento domiciliar foi
posśıvel perceber um ganho considerável de desempenho no
preenchimento de formulários, fazendo cair o tempo de pre-
enchimento dos formulários digitais para uma média de cinco
minutos.

Se dispońıvel, esta é uma iniciativa de larga escala que
poderia promover a sistematização da informação e resolver
grande parte dos problemas relacionados a prontuários ele-
trônicos. Entretanto, apesar deste sistema aparentemente
suprir as necessidades dos profissionais de saúde considera-
dos nesta pesquisa em relação a um sistema de informação
para prontuários eletrônicos, o ideal seria um sistema com
capacidade também para o desenvolvimento de novas so-
luções pontuais para atender melhor demandas espećıficas,
como personalização desses prontuários.

Em Silva et al. (2012) [7], os autores desenvolveram um
aplicativo, chamado InVesalius Mobile, para visualização de
imagens médicas tridimensionais em dispositivos móveis na
plataforma Android. O aplicativo InVesalius Mobile per-
mite visualizar fatias obtidas através de exames de resso-
nância magnética ou tomografia. Durante a visualização
das imagens, o usuário pode alternar entre dois modos de
controle. Um deles é o modo zoom, que permite ao usuário
aumentar ou diminuir o zoom na imagem exibida, o segundo
é o modo pinça, que permite ao usuário afastar ou aproximar
com dois dedos que estejam tocando a tela ou com toques
duplos na tela. Além disso é posśıvel transladar a imagem e
controlar qual parte da imagem é exibida apenas deslizando
um dedo sobre a tela. Apesar de já possuir um protótipo
funcional, ele ainda não foi publicado, pois, são necessários
aprimoramentos na interface de usuário e otimização de de-
sempenho.

O aplicativo InVesalius Mobile é muito interessante e ino-
vador para a área da saúde, sendo que este pode ser uti-
lizado em diversos contextos. Vale ressaltar que a plata-
forma SANA já possui funcionalidades similares integradas
na plataforma, com a diferença de não possuir algumas das
ferramentas de visualização, mas que não são requeridas no
contexto explorado nesta pesquisa.

Alves e Lucena (2013) [1] personalizaram o SANA para
possibilitar o arquivamento de v́ıdeos e coordenadas GPS em
ambientes remotos ou em hospitais, bem como a recupera-
ção dos dados para realizar as análises necessárias e reportar
ao coletor o diagnóstico ou a indicação mais adequada para
o caso. Para gerenciar os dados e o acesso às informações
utilizaram o OpenMRS. Como resultado, o uso da plata-

XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.
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forma SANA-OpenMRS trouxe novas experiências para os
estudantes de medicina no Hospital Universitário Gaffrée e
Guinle – Rio de Janeiro, RJ – proporcionando melhorias na
qualidade dos atendimentos e produzindo material de estudo
para a comunidade de medicina para quaisquer especialida-
des.

A versão mais recente dispońıvel do SANA possui uma
função em que as coordenadas geográficas do local de uso
são adquiridas pelo próprio dispositivo móvel por meio de
GPS e enviadas juntamente ao prontuário. O que torna este
estudo interessante é a possibilidade de incluir gravações de
v́ıdeos nos prontuários. Essa função seria útil para os alunos
do grupo PET-Saúde caso quisessem gravar as visitas feitas
aos pacientes.

Cirilo et al. (2012) [3] fazem uma discussão sobre os de-
safios relacionados à engenharia de sistemas voltados à Te-
lessáude através de aplicações de software. A identificação
desses desafios resultou de experiência no desenvolvimento e
uso de sistemas de Telessaúde pelo Laboratório de Engenha-
ria de Software (LES) da Pontif́ıcia Universidade Católica
do Rio de Janeiro (PUC-Rio), em associação com diferentes
hospitais e unidades de tratamento. O projeto que resultou
no Sistema Unificado de Assistência Pré-natal (SUAP) que
foi realizado em parceria com ginecologistas e obstetras do
Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), Niterói/RJ.
O SUAP consiste em um sistema com funcionalidades autô-
nomas que suportam e monitoram a assistência pré-natal.
Estudaram as tecnologias SANA e OpenMRS em que apli-
caram em conjunto com médicos na construção e disponibili-
zação de prontuários, respectivamente. Estudaram também
o contexto de uma turma de Cĺınica Médica da Escola de
Medicina e Cirurgia da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ), avaliando o uso da plataforma de aprendi-
zado baseada em comunidades online Youknow. Como resul-
tado direto, o uso da plataforma SANA-OpenMRS trouxe
novas experiências para os estudantes de Medicina do Hos-
pital Universitário Gaffrêe e Guinle. No entanto, em um
primeiro momento alguns desafios foram encontrados, prin-
cipalmente aqueles relacionados à coleta de dados. A falta
de padronização dos prontuários encontrados no hospital e o
número reduzido de opções pré-prontas de prontuários ofe-
recidos pelo SANA restringiu a usabilidade e aplicabilidade
do sistema no contexto do estudo.

Nesse estudo, percebe-se que o SANA pode ser utilizado
em situações reais, desde que os profissionais possuam um
conhecimento prévio do aplicativo e que os prontuários este-
jam padronizados. Os resultados apresentadas nesse estudo
reforçaram a conclusão da avaliação inicial realizada para
a escolha do SANA como plataforma para desenvolvimento
nesta pesquisa.

3. PET-SAÚDE
O PET-Saúde é um grupo de pesquisa criado a partir

da proposta de grupos PET (Programa de Educação pelo
Trabalho) do Ministério da Educação. Os projetos PET re-
presentam uma oportunidade de integração entre ensino e
serviço, através disso, é posśıvel uma aproximação do co-
nhecimento da realidade local. Para os alunos, o programa
representa uma oportunidade de inserção na realidade dos
serviços de saúde do munićıpio, com possibilidade de pro-
dução cient́ıfica, além da troca de experiência com profis-
sionais. Além disso, a proposta de integração interdiscipli-
nar possibilita a construção de conhecimentos inovadores,

agregando perspectivas curriculares e profissionais tradicio-
nalmente segmentados. Essa integração tem o objetivo de
garantir a capacidade de observar, diagnosticar e avaliar as
demandas da comunidade, elaborar intervenções psicossoci-
ais, lidar com situações do ser humano em seu meio sócio
laboral e permitir o pleno exerćıcio da cidadania. Os alunos
do PET-Saúde 2 precisam elaborar estratégias intersetoriais
de intervenção em saúde, perpassando pela educação, sane-
amento básico, segurança pública, lazer, entre outras. Desta
forma, os alunos acompanham o quadro cĺınico dos pacien-
tes e fazem reuniões semanais para discutir os resultados e,
com isso, são capazes de auxiliar no tratamento, seja com
apoio psicológico ou identificando necessidades que precisam
ser supridas, como a falta de um prontuário eletrônico, por
exemplo.

4. SANA
O SANA é um sistema de telemedicina (prontuário eletrô-

nico) orientado a padrões desenvolvido como o código aberto
pelo MIT, voltado para dispositivos móveis. O software é
de disponibilidade universal e possui um sistema de código
aberto que permite adaptações para cenários espećıficos. A
motivação que levou os pesquisadores a desenvolverem esse
projeto é revolucionar a distribuição de serviços que promo-
vam healthcare, que é o diagnóstico, tratamento e prevenção
de doenças, ferimentos e outras deficiências f́ısicas e mentais
de seres humanos, em áreas remotas e de dif́ıcil acesso. A
mobilidade através de um aparelho com o sistema operacio-
nal Android conectado a web é a sua principal caracteŕıstica,
na medida em que permite a coleta de dados em prontuá-
rios e publicação de dados online servindo ainda de subśıdio
para investigação cĺınica nos mais remotos lugares. O SANA
suporta a transmissão desde arquivos de texto contendo in-
formações cĺınicas de um paciente até arquivos de áudio,
imagens e v́ıdeo. Pode-se gravar também a localização do
paciente, com um GPS.

Para a persistência e compartilhamento dos dados, o SANA
está integrado à uma plataforma Open Medical Resource
System (OpenMRS). O OpenMRS [12] é um projeto cola-
borativo de código aberto para desenvolver software para
apoiar a prestação de cuidados de saúde nos páıses em de-
senvolvimento. Ele cresceu a partir da necessidade cŕıtica
para ampliar o tratamento de HIV na África, mas desde o
ińıcio foi concebido como um propósito geral de um sistema
de prontuário eletrônico que poderia suportar uma série de
tratamentos médicos.

Para instalação do OpenMRS é necessário ter o Apache
Tomcat [2] instalado e configurado no computador. Apache
Tomcat é um servidor web de código aberto desenvolvido
pela Apache Software Foundation (ASF). Para realizar a
execução do aplicativo SANA foi utilizado o emulador Geny-
motion [10]. Genymotion é um emulador do sistema opera-
cional Android que vem com pré-configurado Android (x86
com aceleração de hardware OpenGL) imagens, adequado
para testes de aplicativos. O dispositivo emulado contém as
caracteŕısticas de um Samsung S5, com a seguinte configu-
ração: tamanho de tela 5.1”, 2 GB RAM e 16 GB de espaço
interno.

As versões das ferramentas utilizadas no desenvolvimento
deste estudo são:

• SANA: 1.1.1

2http://www.ufsj.edu.br/petcco/pet-saude.php
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Figura 1: Diagrama Entidade-Relacionamento do prontuário eletrônico

• OpenMRS: 1.9.3

• Apache Tomcat: 7.0.42

• Android: 4.4

• Genymotion: 2.3.0

5. MODELAGEM DO PRONTUÁRIO ELE-
TRÔNICO

As informações relevantes para comporem os prontuários
eletrônicos foram determinadas através de análise de re-
gistros de atendimentos fornecidos pelo grupo PET-Saúde.
Desta forma, seriam criados registros eletrônicos das versões
f́ısicas de prontuários já existentes. Foram considerados dois
documentos, registro de atendimento e estudo de caso, am-
bos feitos pelos alunos. No registro de atendimento contém
as informações explicando o motivo pelo qual o paciente foi
selecionado e como será o acompanhamento do mesmo. E no
arquivo de estudo de caso contém um relatório detalhando
as visitas feitas ao paciente. Nessas visitas, os alunos fi-
cam por dentro do quadro cĺınico do paciente e o incenti-
vam a iniciar/continuar o tratamento. Esses dois arquivos
juntos são chamado “Diário de campo do Acompanhamento
Terapêutico (AT)”. A partir da análise desses documentos,
foi realizada uma modelagem de dados que resultou no di-
agrama entidade-relacionamento (DER). Este diagrama é
apresentado na Figura 1. Nesse modelo, o Paciente precisa
ter algumas informações básicas como: Id paciente, que é o
identificador do paciente, Entrevista, contendo os sintomas
que o paciente apresenta; Referência, contendo o contato
de alguém próximo a ele; e as informações básicas Nome,
Idade, Telefone e Endereço. Cada paciente possui um Pro-
cedimento contendo o nome do paciente, a data e local que
ele foi atendido e uma descrição do quadro cĺınico do mesmo.
Além disso, o paciente também possui uma entidade cha-
mada Relato, utilizada pelo PET-Saúde para controle, esses
relatos devem conter o nome do paciente (Acompanhado),
os nomes dos alunos que acompanham este paciente (Acom-
panhantes), T́ıtulo, Data e um Relatório que especifica o
quadro cĺınico observado pelos alunos.

Os prontuários eletrônicos feitos no padrão SANA con-
têm necessariamente id, nome, data de nascimento, sexo e
imagem do paciente. As outras informações são adicionadas
implementando um arquivo xml, que deve estar de acordo
com o padrão SANA.

Com o diagrama ER definido foi posśıvel criar um pron-
tuário eletrônico contendo todas as informações necessárias.
A documentação do SANA, disponibilizada em [8], para ge-
ração de prontuários eletrônicos auxiliou bastante no desen-
volvimento, pois esta apresenta com detalhes a criação de
um prontuário, bem como algumas telas que podem ser cri-
adas. Apesar de ser uma boa ferramenta para a parte de
criação do prontuário, a documentação deixa a desejar na
parte de integração com o dispositivo móvel.

6. DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO
UTILIZANDO O SANA

No processo de desenvolvimento da pesquisa foi realizado
um estudo inicial sobre a plataforma SANA, buscando en-
tendimento sobre como são desenvolvidos e integrados os
prontuários eletrônicos. A seguir são apresentados detalhes
sobre o desenvolvimento do protótipo. Para a configuração
do ambiente foi necessário baixar o aplicativo do SANA (ar-
quivo sana.apk) disponibilizado em [16] e instalá-lo em um
dispositivo móvel com o sistema operacional Android.

A instalação do SANA é trivial, pois basta abrir o arquivo
sana.apk no Android que o ele será instalado no dispositivo.
Como foi utilizada uma máquina virtual para emular a exe-
cução de um dispositivo móvel, aproveitou-se de uma funci-
onalidade dispońıvel pelo Genymotion que permite o uso de
uma pasta compartilhada entre o dispositivo virtual (dispo-
sitivo móvel) e o computador hospedeiro (notebook). Esta
pasta foi utilizada para o compartilhamento dos prontuários
que foram criados e integrados ao SANA.

Para fazer a integração do prontuário eletrônico é ne-
cessário que os arquivos xml estejam na pasta “procedu-
res” (mnt/sdcard/media/sana/resource/procedures). Com
os arquivos na pasta deve-se seguir os passos: Menu →Settings
→Sana Resources →Manage Procedures. Nesse ponto apa-
recerão os prontuários que foram colocados na pasta “proce-
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(a) Tela incial (b) Prontuários salvos (c) Opções de prontuários

(d) Relatos (e) Informações

Figura 2: Telas do protótipo desenvolvido no SANA

dures” e o usuário pode escolher qual arquivo deseja utilizar.
Após a integração do prontuário eletrônico, é exibida a tela
inicial (Figura 2(a)). Nessa tela são exibidos três botões:

• Start New Encounter : Criar um novo prontuário;

• View Prior Encounters: Ver os prontuários criados;

• View Notifications: Ver as notificações, pelo id do pa-
ciente.

Quando o botão Start New Encounter é acionado, são
mostrados os tipos de prontuários que estão integrados ao
SANA. A Figura 2(c) exibe dois tipos de prontuários ele-
trônicos que foram criados. Nessa imagem é mostrada um
prontuário eletrônico e um sistema de classificação, que é
outro recurso que o SANA oferece. Este recurso foi utili-
zado Costa et al. (2012) [6], que desenvolveram o S2DIA,
um sistema para diagnóstico de Diabetes. Apesar de ser
também ser interessante, o sistema de classificação não é o
foco do estudo. Para consultar ou editar prontuários salvos
no dispositivo móvel (Figura 2(b)), basta acionar o botão
View Prior Encounters.

As Figuras 2(d) e 2(e) mostram as telas com uma página
de relatos e um prontuário preenchido, respectivamente. Es-

sas telas são informações espećıficas que são utilizadas pelo
grupo PET-Saúde.

Com o prontuário implementado e integrado ao SANA
foi posśıvel realizar uma avaliação com o grupo PET-Saúde
para saber quais foram as impressões que eles tiveram sobre
o aplicativo. Os resultados desta avaliação são apresentados
na próxima seção.

7. AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO
Para a realização da avaliação foi realizada uma reunião

com o grupo PET-Saúde e mostrado o funcionamento do
protótipo criado. Para analisar as impressões dos integran-
tes foi criado um questionário. O questionário foi respondido
por quatro alunos de diversos cursos, medicina (P1), psicolo-
gia (P2 e P3) e ciências biológicas (P4). Sendo essas pessoas
dentro da faixa etária de 18 a 25 anos, sendo P1 e P2 per-
tencente ao grupo de 18 a 20 anos e os demais (P2, P3, P4)
ao grupo 20 a 25 anos. Em relação ao uso de Android, to-
das as pessoas afirmaram possuir aparelho com este sistema
operacional.

Para avaliar a interface do SANA foi exibida as imagens
da Figura [2]. Todas as pessoas marcaram a opção “Bom”.
Perguntados sobre o que gostou e o que não gostou no apli-
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cativo, foram obtidas as seguintes respostas:

• P1: “Não gostei:
—– - Cor de fundo
—– - Espaço pequeno para descrever as informações
—– Gostei:
—– - Fácil acesso (smartphone)
—– - Possibilidade de criar mais de um arquivo por
paciente
—– - Sigilo, poder selecionar quem tem acesso ao pron-
tuário”

• P2: “Gostei:
—– - da aparente facilidade do uso
—– - menu de prontuários salvos
—– - de mostrar o progresso do processo de salvamento
do prontuário
—– Não gostei:
—– - da aparente dificuldade de escrita dos prontuá-
rios no celular
—– - de ter t́ıtulo ao atendimento
—– - de não ter uma “página” só para o relatório”

• P3: “Gostei:
—– - traz os detalhes que realmente são importantes e
pertinentes, como
—– endereço, telefone e referência
—– - aparenta ser de fácil manejo
—– - traz informações de forma clara
—– Não gostei:
—– - falta alguns dados os quais me referencio no pró-
ximo tópico”

• P4: “fundo escuro”

Através dessas respostas é posśıvel perceber que a maioria
não gostou da interface do SANA, alegando que a cor do
fundo estava ruim, porém isso não tem como mudar, pois
o SANA já vem com o layout pré-definido. Na plataforma
SANA o que é posśıvel modificar são as informações contidas
nos prontuários.

Perguntados sobre quais as informações que poderiam ser
adicionadas aos prontuários, as respostas foram:

• P1: “Acho que está completo e atende as nossas neces-
sidades.”

• P2, não respondeu esta pergunta.

• P3: “ em qual instituição já foi ou está sendo atendido
—– - técnico de referência
—– - o número do cartão do SUS
—– - CPF
—– - ESF de referência
—– - link para o trabalhador que utilizar anexar exa-
mes ou algum documento
—– escaneado ou xerox”

• P4: “contato de um médico especialista”

Com exceção de contato com um médico especialista, pois
o SANA não permite um campo para anotações, essas su-
gestões podem ser facilmente acrescentadas nos prontuários.
Também fica percept́ıvel a divergência de opiniões sobre a
composição do prontuário, o que reforça a necessidade de
haver uma plataforma capaz de adaptação e personalização
das informações registradas.

Para avaliar o ńıvel de conhecimento em xml, requerido
para criação e adaptação de formulários no SANA, foram
feitas perguntas sobre o ńıvel de entendimento dos códigos
exibidos a seguir:

<Page>
<Element id = ‘ ‘ entry ’ ’
type = ‘ ‘ENTRY’ ’
concept = ‘ ‘TEXT’ ’
ques t i on = ‘ ‘ Endereco ’ ’
answer = ‘ ‘ ’ ’/>

</Page>

<Page>
<ShowIf>

<C r i t e r i a type = ‘ ‘EQUALS’ ’
id = ‘ ‘1 ’ ’
va lue = ‘ ‘Abdomen’ ’/>

</ShowIf>
<Element type = ‘ ‘SELECT’ ’

concept = ‘ ‘ORGAN’ ’
id = ‘ ‘2 ’ ’
ques t i on = ‘ ‘Orgao ’ ’
answer = ‘ ‘ ’ ’
c h o i c e s = ‘ ‘Estomago , In t e s t i n o , Apendice ,

V i s i c u l a B i l i a r , Pacreas , Rim’ ’/>
</Page>

O primeiro código é relativo a um cadastro de endereço
e o segundo para selecionar um órgão que faça parte do
abdômen, usado no sistema de classificação. P1, P2 e P4
alegaram não entender o que os códigos faziam e P3 respon-
deu que entedia um pouco. Para o primeiro a resposta foi
“Endereço (?)” e para o segundo: “Fala dos órgãos, como
intestino, veśıcula, apêndice dentre outros...”. Com essas
respostas é posśıvel perceber que elas não possuem conheci-
mento necessário para poder desenvolver um prontuário ele-
trônico adequado ao padrão utilizado pelo SANA. A lingua-
gem tecnológica pode ser uma barreira, mas alguns usuários
com treinamento adequado deverão ser capazes personalizar
o sistema.

Perguntados sobre qual a relevância das informações con-
tidas no prontuário, P1 disse que estavam completas, P2
disse que faltavam informações e o restante (P3 e P4) dis-
seram que as informações eram relevantes. Quando pergun-
tados se elas utilizariam o aplicativo SANA, P1,P2 e P3
responderam que “Sim” e P4 respondeu que “Talvez” o uti-
lizaria.

Em relação à utilização diária do SANA foram obtidas as
seguintes respostas:

• P1: “Sim, um prontuário gerado pelo Sana poderia ser
utilizado no dia a dia, pois é de fácil de acesso e pode
ser utilizado pelo smartphone, além de atender as de-
mandas levantadas inicialmente.”
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• P2: “Com a devida instrução e conexão à internet,
pode ser amplamente utilizado.”

• P3: “Sim! Pois agiliza para os trabalhadores em servi-
ços diferentes terem acesso de maneira rápida e efici-
ente os dados e informações de uma determinada pes-
soa, ganhando tempo e proporcionando atendimento
de qualidade. ”

• P4: “sim, é pratico.”

Com essas respostas foi posśıvel perceber que apesar de
não terem gostado da interface do SANA, as pessoas con-
cordaram que a utilização do aplicativo iria trazer benef́ıcios
para os atendimentos, pois além de atender as necessidades
do grupo PET-Saúde, ele agilizaria os atendimentos. Le-
vando em consideração as respostas anteriores, percebe-se
que apesar do sistema não ter todas as informações dese-
jadas, o senso de utilidade sobrepõe os detalhes incômodos
e este sistema seria aproveitado por sua praticidade e utili-
dade, desde que posśıvel.

7.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso de prontuários eletrônicos por meio do SANA é

simples e direto, o que torna posśıvel e facilita o uso do apli-
cativo por diversos profissionais da área de saúde. Embora
a personalização dos prontuários nesta plataforma seja um
grande desafio para estes profissionais, pois requer conceitos
mais avançados como codificação de arquivos em xml, por
mais simples e padronizados que sejam. Um teste de usabili-
dade usando a avaliação cooperativa realizado em Mont’Alvão
et al. (2013) [11] também mostrou que o SANA oferta re-
cursos valiosos para o médico assistente, mas sua interface
não está pronta para esse público ainda. Para solucionar
esse problema seria necessário um profissional da área de
informática para poder ensinar as pessoas a utilizarem o
aplicativo.

Algumas dificuldades técnicas foram encontradas no pro-
cesso de desenvolvimento do trabalho. Uma delas foi quanto
a localização do arquivo xml no dispositivo móvel, pois o
arquivo deve estar em uma pasta espećıfica que é criada
quando se instala o SANA. Essa pasta fica no cartão de
memória do aparelho, o que de certa forma é um ponto ne-
gativo, pois requer conhecimentos avançados sobre o disposi-
tivo móvel. Para contornar esse problema seria interessante
que os dados ficassem em um servidor online e estivessem
dispońıveis quando o dispositivo estivesse conectado à in-
ternet, assim os dados estariam sempre acesśıveis tornando
a atualização dos formulários um procedimento bem menos
complexo. Neste sentido Cirilo et al. (2012) [4] desenvol-
veram a ferramenta Sana Procedure Builder com o objetivo
de reduzir o custo/problemas na criação, implantação e atu-
alização de novos prontuários, tornando-os um mecanismo
mais próximo dos profissionais de saúde. Essa ferramenta
consiste um modelo drag and drop, ou seja, o usuário sele-
ciona as informações que ele deseja que contenha no pron-
tuário eletrônico e a ferramenta o gera, de modo que pode
ser integrado ao SANA realizando um download do mesmo.
Com isso esperam obter um fácil compartilhamento de pron-
tuários entre diferentes unidades de saúde.

Ainda em relação ao xml, outro problema encontrado foi
em relação a tradução. Como o SANA é um aplicativo ori-

ginalmente desenvolvido em inglês, as informações que vêm
pré-definidas nos prontuários (nome, sexo, data de nasci-
mento e imagem) não podem ser traduzidas e como o xml é
padronizado, não é posśıvel utilizar acentos nem caracteres
especiais.

Outra dificuldade encontrada foi quando ocorria um erro
no arquivo xml, a mensagem exibida apenas exibe um erro.
Esse problema foi solucionado utilizando a ferramenta SANA
XML Schema [17], que verifica se o arquivo xml está ade-
quado ao padrão SANA. Posteriormente foi observado que
no servidor OpenMRS também é posśıvel fazer essa verifi-
cação, este servidor deve ser instalado em um computador
utilizando o Apache Tomcat.

Apesar do SANA ter sido proposto para ser facilmente in-
tegrável ao OpenMRS, a evolução do desenvolvimento dos
sistemas aparentemente dificultou esta compatibilidade. No
tutorial dispońıvel no site do SANA [13] há um roteiro com
9 passos demonstrando como é a integração do SANA com
o OpenMRS, mas este roteiro considera versões anteriores
do OpenMRS. Este tutorial não é válido na nova versão do
OpenMRS, que é a que está disponibilizada pelo projeto.
Uma busca pela versão anterior do OpenMRS também não
foi bem sucedida. Por definição, os dois sistemas são com-
pat́ıveis, mas por alterações nas versões a integração entre
os sistemas ficou muito complicada. Considerando que essa
integração não foi essencial para a continuação da avaliação,
foi dispensado o uso do servidor OpenMRS para exibir os da-
dos coletados pelo dispositivo móvel. Este foi utilizado para
validação de prontuários eletrônicos, ou seja, para saber se
o arquivo xml estava de acordo com o padrão SANA.

Enfim, este artigo apresentou uma avaliação de uso do
SANA para a criação de um prontuário eletrônico para aten-
der especialistas do grupo PET-Saúde. O SANA é uma pla-
taforma muito versátil e poderosa, capaz de gerar aplicações
úteis para os especialistas, conforme identificado pela avali-
ação. Entretanto, a percepção dos usuários é que o sistema
de informações criado requer alterações estéticas e funcionais
que vão além das possibilidades de configuração do ambiente
SANA. Tecnicamente a utilização do SANA é desafiadora,
requerendo profissionais com conhecimentos avançados em
computação. Contudo, fica a percepção de que a criação de
um sistema de informação personalizado para atender as ne-
cessidades dos usuários por meio de programação tradicional
seja essencial para uma operacionalização em larga escala de
um sistema de prontuário eletrônico. A plataforma SANA
pode ser utilizada como um ambiente de prototipação e vali-
dação de conceitos, para servirem futuramente como insumo
para o desenvolvimento de uma solução mais profissional e
adequada a realidade dos usuários.
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Software, PUC-Rio. Dispońıvel em:
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ABSTRACT 
Ecosystems are an important aspect of today’s software business. 
Different companies aim to create an ecosystem around their 
products so that they can benefit from this. Unfortunately, 
creating such ecosystems is not an easy task. One of the few tools 
that can be used to facilitate this process is Adner’s Value 
Blueprint. This tool allows a company to identify the different 
types of risks that it faces during the establishment of an 
ecosystem. Adner presents several examples of blueprints he has 
built and provides some guidelines to create new ones. Given the 
potential of the approach in addressing some of the issues faced 
by ecosystem designers, we decided to assess the usage of the 
Value Blueprint through a case study using data from the Apple 
Watch ecosystem. We report our results from the Apple 
ecosystem, and more importantly, our evaluation of the value 
blueprint tool. We conclude by providing recommendations for 
practitioners interested in establishing their own ecosystems and 
researchers interested in the design of ecosystems.  

Categories and Subject Descriptors 
D.2.9 [Management]: Life cycle; H.1.m [Miscellaneous]; K.1 
[Markets]; K.6.1 [Project and People Management]: Strategic 
Information Systems Planning  

General Terms 
Management, Design, Economics, Human Factors. 

Keywords 
Business Ecosystem, Ecosystem Design, Value Blueprint. 

1. INTRODUCTION 
Nowadays, innovation is a key point to any company that wishes 
to remain competitive. In the past, innovation depended 
exclusively on the company itself. Today, “in an increasing 
number of industries, the interdependence of various products and 
the widespread ability for many actors to innovate require that 
every company, no matter how big or how small, makes its 
fundamental decisions while taking into account what every other 
company active in the network of interlocking parts is doing” [1]. 
In other words, today a company’s success does not rely only on 
the internal capacity of an organization to live up to its own 
promises, but also there is a increasing recognized importance of 

the role of collaborators, which can be visible or not, and can be 
willing or not to fulfill their promises. The term business 
ecosystem is often used to refer to this new scenario. While there 
are several definitions of business ecosystems, this text will adopt 
the definition by Moore [2]: “a business ecosystem is a dynamic 
structure of interconnected organizations that depend on each 
other for mutual survival.” This means that a business ecosystem 
is an economic community supported by a foundation of 
organizations and individuals, who interact through assets and 
services and produce value to customers. These customers are also 
part of the ecosystem along with suppliers, input producers, 
competitors and other stakeholders.  

In this new scenario companies need to be able to identify, 
understand and act upon their dependencies since they need to 
develop strategies that will lead to their success [3]. In fact, the 
history of significant failures and unexpected successes in the 
context of business ecosystems is quite enlightening. According to 
Adner [3], an example of a significant failure is Sony’s digital 
reader, a groundbreaking device from a hardware point of view, 
which failed since the e-books ecosystem was still under 
development when it was delivered to the market. On the other 
hand, in the same context, Adner cites Amazon’s digital reader, 
the Kindle, which revolutionized the e-books market by being 
launched alongside a consolidated ecosystem, even though it was 
released later than Sony’s product. 

The need to deal with the explicit or implicit dependencies of a 
business ecosystem is recognized as something important. Gawer 
and Cusumano [1], for instance, discuss a framework to be used 
by companies that want to lead innovation in their industries. 
Similarly, Eisenmann, Parker and Alstyne [4] discuss how 
relationships among ecosystem parties might allow one provider 
in one platform market enter another platform market, which is 
called platform envelopment. However, most of the research in 
the area is based on analysis of industrial case studies. Only a few 
have been written about the description of the required steps for a 
company to manage the dependencies among ecosystem parties in 
the beginning of a process. An exception is the work by Adner [3] 
that proposes a tool, the Value Blueprint, which aims to identify 
the risks associated with the creation of a successful ecosystem. 

In our work we are interested in developing an enterprise business 
ecosystem, i.e., an ecosystem that will be used solely within our 
own organization. However, differently from other studies [5], 
this ecosystem and, most importantly, the applications to be built 
on this ecosystem will be built from the scratch. Therefore, we 
started to look for recommendations, guidelines or methodologies 
about how to manage the dependencies that should be taken into 
account when designing our own ecosystem. As mentioned, 
Adner’s value blueprint [3] was among the few identified. It 
allows one to investigate the risks associated with ecosystem 
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design especially those risks associated with implicit and explicit 
dependencies. Therefore, we decided to assess the value blueprint, 
which is done through a case study. We decided to focus on the 
development of innovative ecosystems, and for this reason the 
Apple Watch [6, 7] case has been chosen. Since we do not have 
access to internal Apple’s employees, our data collection was 
based on data available in the news, articles and the product 
description currently available at Apple’s website. 

The rest of this paper work is organized as follows. Section 2 
briefly reviews the Business Modeling and Ecosystem Design 
themes. Section 3 introduces the concepts related to designing 
Ecosystems using the Value Blueprint tool. Thus, in section 4 the 
context of our research is addressed, explaining the case study and 
the reason for its choice. Section 5 presents the methodology, in 
which the case study development steps are described. After that, 
section 6 presents the outcomes of the case study, which is 
followed by a discussion on section 7. Finally, in section 8 the 
final comments are outlined, as well as future work.  

2. BUSINESS MODELING AND 
ECOSYSTEM DESIGN 
We surveyed the literature aiming to find out approaches that 
would allow one to design business ecosystems, i.e., approaches 
that during the planning of a product or business would model 
ecosystem components similarly to the value blueprint. 

One of the most used tools for creating and representing business 
models is the Model Business Canvas [8, 9] that is based on 
previous work from Osterwalder [10]. This tool is used to model, 
document and present business models. A canvas is composed of 
nine different components, one of them being the partners 
required to implement a particular business model. Osterwalder e 
Pigneur [9] argue that one needs to understand the context of the 
organization to create successful businesses. However, the model 
business canvas does not take into account the broader “context”, 
i.e. the ecosystem, where this business is embedded.  

There are several adaptations of the model business canvas 
including the Lean Canvas proposed by Maurya [11]. This model 
adds a few boxes to the model while removing others. While in 
one hand, she discusses execution, risks associated with the 
business model, on the other, she removes the box “Key Partners” 
which, as discussed by Adner, is very relevant in the context of 
business ecosystems. Maurya argues that she removed that 
because she believes that most start-ups do not require several 
partners early on. Therefore, in short, her work still focuses solely 
on execution risks, ignoring the co-innovation and adoption chain 
risks.  

Another practitioner, Rod King [12], proposes a different 
adaptation of the model business canvas called Organizational 
Development Canvas (ODC). The main difference in this case is 
that King suggests that the ecosystem surrounding the business 
should be taken into account, so that partners, supplies and inputs 
are represented in the canvas as different components. In this 
regard, ODC is similar to the value blueprint, although it does not 
model relationships among parties as well as their engagement 
status (see next section).  

A final extension was proposed by Sniukas [13] who argues that 
the canvas should be updated with the current business “context”, 
since oftentimes businesses are embedded in ecosystems of 
partners, suppliers and other parties. In this case, this modified 
canvas focuses not only on the value proposition for the customer, 

but also on value creation for the company and its partners. 
Sniukas argues that one should identify the required partners for 
his/her business model and carefully manage the relationship with 
them. Risk is not explicitly represented as in the value blueprint, 
but it is implicit in the discussion.  

In the following section, we will present the value blueprint tool, a 
tool aimed to help design business ecosystems and that takes into 
account partners, suppliers, and other involved parties as well as 
explicit represents risks associated with these parties. 

3. DESIGNING ECOSYSTEMS USING THE 
VALUE BLUEPRINT 

3.1 Co-innovation and adoption chain risks 
A fundamental aspect of any innovative product is that there 
should be a value proposal, i.e., a promise. In order to fulfill this 
promise, it is necessary to find a way to translate the value 
proposition into an action. This means that a company needs to 
make the convergence of the necessary elements, i.e., to identify 
the stakeholders who need to work together to fulfill the promise, 
as well as to map the risks associated with the project and the 
severity of each one of them.  

Many projects place their emphasis only on their execution 
efforts. As anyone can expect, these are certainly important. 
However, Adner [3] argues that innovative projects in the context 
of ecosystems should have a wider focus and identify additional 
risks. To be more specific, Adner identifies two additional risks 
beyond the execution risks: co-innovation risks and adoption 
chain risks. Co-Innovation risks consist of externally developed 
technologies or approaches that should exist so that the company 
product is successful. Adoption chain risks refer to all the 
participants in the value chain that should adopt the innovation so 
that the customer can have the opportunity to recognize the value 
proposal. These additional risks are essential in the context of 
business ecosystems. In fact, Adner presents several examples of 
products successes, and failures, because these additional risks 
were identified, or ignored. These examples illustrate how 
important is the adoption of an approach that allows one to assess 
the alternative configurations for the business, and helps to 
develop a shared comprehension and understanding among the 
stakeholders about how the parties of a ecosystem should be 
integrated and collaborate so that the product, and ultimately the 
entire ecosystem, is successful.      

3.2 The Value Blueprint 
In order to identify, document and reason about risks, Adner 
proposes a mapping tool called value blueprint. This tool provides 
an overview of the parties required to deliver the value proposal 
of a product as well as different types of risks associated with it. 
Its differential lies on not focusing only on the linear sequence of 
suppliers, producers, distributors and end-customers: all the 
complementary parties (suppliers, partners, etc) that are 
fundamental to the product’s success are taken into account – 
even though they are not in the direct path to the market. Adner 
[3] argues that the use of traditional tools may neglect the 
existence of these parties, with the potential to generate blind 
spots that may hinder the innovation.   

In addition to identifying additional parties, the value blueprint 
informs the extent to which these parties are aligned with the 
product to be released. In this case, Adner uses a simple metaphor, 
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based on the continuous traffic sign represented by green-yellow-
red lights, to indicate the alignment of each party. For the co-
innovation risks, green means the associated parties are ready and 
in place; yellow means that they are not yet in place, but that there 
is a plan (that can take a while, but which will be achieved 
eventually); and red means that these parties are not in place and 
there is no clear plan set for them. For the adoption risks, green 
means that a party is looking forward to participating; yellow 
means that they are neutral, but open to entering in the business 
ecosystem; and red means that they have clear reasons to maintain 
their previous condition not participating in the ecosystem the 
way it is laid out.  

Adner [3] explains that it is rare for an innovative product to start 
with all the lights green. That is not mandatory, either. Yellow 
lights are acceptable, as long as they are followed by a plan to 
make them turn into green. Red lights, though, are challenging. 
Any red light appearing on the map, either by lack of capacity of a 
collaborator to deliver or by lack of will to cooperate, or due to a 
problem of its own, must be addressed. This may represent a set 
of arrangements that can be made, such as the managing of 
incentives to find a way to overcome problematic connections in 
the project.  

To a certain extent, the traffic sign metaphor intuitively illustrates 
the severity of each risk associated with a particular party, 
therefore it clearly indicates to the product’s owner the amount of 
effort necessary with the parties so that they can join the 
ecosystem. It is worth to point out that many times, in order to 
identify the most promising path in the business ecosystem, an 
iterative process of identification and evaluation of parties is 
carried out. Thus, only after all the adjustments have been made it 
is possible to reliably connect the elements. 

3.3 Example of a Value Blueprint 
In this section, we will briefly present an example of a value 
blueprint to illustrate how this tool can be used. This example is 
presented in Figure 1 below.  

 

Figure. 1. Amazon’s Kindle Value Blueprint during its launch. 
Adapted: ADNER [3] 

As it can be seen, in Kindle’s value blueprint the initial 
complementors have been identified: (i) the wireless connectivity 
in the device developed, which would allow for the utilization of 
Amazon’s network to download the book instantaneously, (ii) the 
use of a closed and proprietary architecture, which in turn would 
reduce the risks of adoption by the editors and authors (with 
yellow lights), for preventing the books from being copied, 
printed, or put available in other (illegal) means. Furthermore, 

Kindle offered a complete experience initially including 90,000 
titles in its library and had significantly reduced the prices of the 
e-books in comparison to the printed items, therefore making a 
profit in return with the sales of the device. Thus, as one can 
perceive the plan to transform the yellow lights in green ones was 
being designed, i.e., a plan to address the identified risks. In the 
end, Amazon designed a winner ecosystem where all the 
collaborators (publishers and authors) could benefit from a 
satisfactory slice of Kindle’s sales.  

3.4 Identifying the Value Blueprint elements 
The Value Blueprint consists of a map in which all the 
components for a minimum viable ecosystem (MVE)1 are clearly 
laid out, as shown in the example of section 3.3. It establishes the 
arrangement of the elements needed to deliver the value proposal, 
how they are positioned and their relations. Table 1 summarizes 
the steps, suggested by Adner [3], for identification of the co-
innovation and adoption chain risks for the construction of a value 
blueprint. Once the relationships are identified and mapped in the 
blueprint, it is possible to have an overview of all the parties 
involved in the ecosystem alongside the challenges which are 
beyond the company’s own immediate responsibilities. The 
blueprint also allows one to consider how(s) he wants to manage 
the risks that are inherent to the collaboration efforts, proactively 
dealing with them. 

After presenting the tool we used in this work, the following 
section will explore the research context in which the case study 
was performed.  

4. RESEARCH CONTEXT 
Adner presents several examples of value blueprints in his book 
including Apple’s iPod and iPhone, Nigeria’s M-Pesa, Amazon’s 
Kindle, among other products. As summarized in Table 1, Adner 
also presents some recommendations to be used during the 
creation of one’s own ecosystem.  

We decided then to follow these recommendations as a way to 
assess the creation of value blueprints as well as the blueprints 
themselves. Therefore, we chose to create a value blueprint for the 
Apple Watch (Figure 2). Although, this is not the first of its kind, 
it is expected to give birth to a family of products by Apple [6]. 
We chose Apple due to its good track of success in the context of 
business ecosystems in the last years [3]. Another reason for 
choosing this product is that in our own company, we are 
exploring the usage of wearables for our internal purposes2. 
Therefore, we hoped that creating such an ecosystem could 
provide a good starting point for our own project. 

According to the reports about the Apple Watch, many challenges 
were found during its development, such as the physical design 
and miniaturizing of its components, the creation or adaptation of 
an operating system, the pressure-sensitive retina screen, the API 
design for third-party apps, among others. As explained in the 
previous section, when using a value blueprint, however, it is also 
possible to understand the co-innovation and adoption chain risks 
associated with this product.  

                                                                    
1 Adner defines a minimum viable ecosystem (MVE) as “the simplest 

ecosystem [one can] assemble and still create some new value” [2, pg. 
198]. 

2 We can not detail our scenario due to confidentiality reasons. 
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Table 1. Steps for identification of Value Blueprint elements. 
Adapted from ADNER p. 64 [3] 

1. Identify your end 
customer. 

“Who is the final target of the value 
proposition? Who ultimately needs 
to adopt our innovation for us to 
claim success?” 

2. Identify your own 
product.	   

“What is it that we need to deliver?”  

3. Identify your suppliers. “What inputs will we need to 
construct our offer?” 

4. Identify your 
intermediates.  

“Who stands between us and the end 
customer? Who touches our 
innovation after us, and to whom do 
they pass it on the way to the end 
customer?” 

5. Identify your 
complementors. 

“For each intermediary ask: Does 
anything else need to happen before 
this intermediary can adopt the offer 
and move it forward to the end 
customer?”  

6. Identify the risks in the 
ecosystem.  

 

For every element on the map ask: 

“- What is the level of co-innovation 
risk this element presents—how able 
are they to undertake the required 
activity? What is the co-innovation 
risk level this element represents?” 

“- What is the level of adoption risk 
this element presents—how willing 
are they to undertake the required 
activity?”  

7. For every partner 
whose status is not green.  

“Work to understand the cause of 
the problem and identify a viable 
solution.” 

8. Update the blueprint on 
a regular basis. 

“Your value blueprint is a live 
document, and as conditions change 
over time, it will need to be modified 
accordingly.” 

5. METHODOLOGY 

5.1 Case Studies 
Case studies are an appropriate qualitative research method that 
allows researchers to deeply investigate an issue within a limited 
timeframe [14]. A case study is adequate for this work since it 
enables an analysis of the value blueprint tool in a context where 
there is a large variety of factors and relationships that can be 
directly observed, but that cannot be controlled. In addition, it was 
possible to build the value blueprint of Apple Watch ecosystem 
based on Adner’s steps described on Table 1.  

According to Gil [15], qualitative research can be: exploratory, 
descriptive, or explanatory. The context of this research has an 
exploratory nature, because it involves analysis of data that 
stimulates the comprehension and allows for an enhanced 
familiarity with the issue so as to make it explicit. In addition, 
according to Strauss and Corbin [16] this type of research is 
composed of three main components: data, procedures and 
reports. In short, data can derive from several sources, such as 
interviews, observations, documents or video recordings. The 
procedures are used to interpret and organize the data and finally, 

the written or verbal reports are utilized to present the results 
achieved.  

5.2 Our Case Study 
Our data collection was exclusively performed by exploratory 
qualitative procedures, extracting data available in the Internet 
(especially Apple’s website) and from Adner’s book [3]. Other 
data collection methods were not viable due to the case selection, 
i.e., interviewing or observing Apple developers and management 
personnel would had the potential to uncover a number answers 
for this study. However, this is not easily achievable.  

    In addition, it is important to mention that Adner presents the 
value blueprint for other Apple products, including the iPod, iPad 
and iPhone [3]. So, instead of starting the data collection step 
from the scratch, we used some of the ideas from these blueprint 
to refine the search we performed in the internet. For instance, we 
specifically searched for companies that would be Apple’s 
partners in the context of the Apple Watch, since previous 
Apple’s products were often launched with an initial set of 
partners. Based on Apple’s previous ecosystem components and 
on the steps suggested by Adner to create a value blueprint 
(described on Table 1), a set of keywords were used to retrieve 
content from the internet. The resulting data was grouped in the 
two types of risks suggested by Adner [3]. We also studied each 
one of the components in order to identify the possible risks 
associated with them, and therefore defined the “risk colors” for 
those components. Having done that, we were able to develop 
Apple’s Watch Value Blueprint, which is presented in the next 
section.  

6. RESULTS 
In this section all the data collected are illustrated as categories of 
either co-innovation risks or adoption chain risks. Based on the 
identification of these risks, we will also present what we believe 
is Apple Watch minimum viable ecosystem. With the construction 
of such ecosystem, it is also possible to provide an initial 
evaluation with the positive and negative sides of the value 
blueprint tool in the context of designing business ecosystems.  

The keywords identified in the data collection phase are classified 
as co-innovation and adoption chain risks, identified as key 
elements for the construction of the value Blueprint for the Apple 
Watch, as can be seen in Table 2. In the following paragraphs, we 
detail each one of the risks we identified as well as reported by 
Adner. 

The co-innovation risk is the “measure in which the success of an 
innovation depends on the trading of other innovations” [3]. 
Therefore, by assessing the Co-Innovation risks we can observe 
that the Apple Watch is a device that is launched already with a 
dependency, since it requires an iPhone 5 or a higher-performing 
device to complement its functionalities. This kind of dependency 
illustrates the vision of Apple’s devices lying in the ecosystem 
and no longer on the concern of just fitting parts together [17]. 

Adner also discusses a strategic aspect that he calls ecosystems 
carryover, in which the consolidation of an ecosystem is used to 
create advantage over a new ecosystem. An example would be 
how the iPhone leverage iPod’s ecosystems. In the scenario of the 
Apple Watch, the convergence of innovations for creating another 
ecosystem is similar. For instance, one important new value 
proposition of the Apple Watch is that with this device the user 
can control all other Apple devices, like iTunes playlists, Apple’s 
TV channels, and so on. These functions only add value if such 
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products have good acceptance in the market, which is true in 
some cases.  

Other co-innovation risks identified in the blueprint are the new 
technologies developed to allow the promised user experience 
including Accelerometers; Infrared LEDs; Photo Sensors; Touch 
Force; TapTic Engine; Flexible Screens; Inductive Loading and 
MagSafe. Technologies as WiFi, GPS and Bluetooth also 
compose the Apple Watch value proposal, which create a co-
innovation risk due to the demand of adaptation to the device’s 
peculiarities. These technologies are necessary for Apple’s Watch 
value proposal and therefore, should also be considered as project 
execution risks, which are also part of the value blueprint. 

Table 2. Co-Innovation and adoption Chain risks of Apple Watch. 
Items followed by * are items already identified by Adner in his 
previous analysis of Apple’s products ecosystems. 

Co-Innovation 
Risks 

ü Sales of iPhone 5 or higher; 
ü Apple Pay; 
ü Passbook;  
ü iTunes software*; 
ü Apple TV Software; 
ü Technologies specially developed 

for the device: 
o Accelerometer;  
o Infrared LEDS; 
o Photo Sensors; 
o Touch Force; 
o TapTic Engine; 
o Flexible screens; 
o Inductive loading and 

MagSafe; 
ü Hardware 

o WiFi; 
o GPS; 
o Bluetooth. 

Adoption Chain 
Risks 

ü Network Operators*; 
ü Apple Stores*; 
ü WatchKit; 
ü App Store*; 
ü Developers*; 
ü Retailers: 

o  Macy’s; 
o  Bloomingdale’s; 
o  CVS; 
o  McDonald’s; 
o  Whole Foods; 
o  Groupon; 
o  Target; 
o  OpenTables. 

ü Investors: 
o  Morgan Stanley; 
o  Wells Fargo Securities;  
o  J. P. Morgan; 
o  Piper Jaffray; 
o  RBC Capital Marjets; 
o  Cowen and Company.  

 

The adoption chain risk is the “measure in which the partners will 
have to adopt your innovation, even before it has reached the 
clients” as defined by Adner [3]. In this case, this situation is 
easier to understand when one recognizes that Apple’s usual plan 
is to induce existing consumers and partners to buy new products 
and move to the new associated ecosystem (again, the ecosystem 

carryover strategy) based on the value proposal of this new 
product. In this same context, we can find the Apple Pay and 
Apple Watch. Apple Pay is the electronic payment system 
launched by Apple. Nearly a week later its launch, there was 
“over 1 million credit card activations in its first 72 hours” 
according to Apple CEO’s report and based on the data provided 
by Visa and MasterCard [18]. The Apple Pay is available for the 
iPhone 6 and will be available for the Apple Watch, therefore 
likely carrying along a number of investors and retailers. In other 
words, why the retail giants would be willing to invest double 
their digital panels in the stores? To attract Apple customers who 
look for this service, otherwise, they may end up losing more 
money for not being adequate to the new market [19]. An 
important fact is that an iPhone 6 user is able to perform 
purchases with Apple Pay-enabled retailers and it is supposed that 
millions of users will behave this way around the world [19]. A 
clear inference is to imagine that iPhone users will be able to 
benefit from these experiences if they also purchase the Apple 
Watches.  

A good ecosystem designer understands that the motivation for 
complementors is crucial for them to stay in the ecosystem 
because an ecosystem success leader knows this should be a win-
win game [3]. In this case, it is important to mention that the new 
technologies associated with the Apple Watch and the associated 
ecosystem also increase the likelihood of an ecosystem carryover 
among the software developers through the WatchKit, which 
offers new tools and APIs for the developers to create unique 
wrist-driven experiences [20]. 

Software for the Apple Watch will be provided through the App 
Store since the carryover approach is central to the Apple’s 
strategy [3], i.e., an user can still use his previous software, apps 
and music. This is similar to what Apple did for the iPod, iPhone 
and iPad. This strategy allowed Apple to reach success with the 
iPhone MVE before the permission to third party developers to 
participate actively in the ecosystem [3]. On the other hand, this 
strategy generates risks in the adoption chain since it is closely 
related on how innovative is the proposal to make developers be 
motivated to contribute even before the product is released. 

Figure 2 shows the value Blueprint for the Apple Watch MVE. 
The co-innovation risks and the adoption chain risks are shown in 
this figure, helping to avoid what Adner calls hidden risks, i.e., 
“while the managers have robust processes to assess and manage 
their own performance challenges, they do not fully understand 
their dependency on their partners co-innovation challenges”. 

We answered the questions defined in Table 1 to create the Value 
Blueprint. The product is identified, the Apple Watch. The 
suppliers are characterized as all those who offer inputs for the 
product construction, like the inputs for new technologies as 
mentioned in Table 2, the elaboration of WatchKit for the 
developers and the investors feel challenged and interested in 
seeing the results for themselves with the innovation. The 
intermediates are the retailers, like Apple Store and the network 
operators. The complementors parties are those who many times 
are not in the managers’ field of vision; they are the retailers who 
are willing to adopt the Apple Pay system, which constitutes one 
of the value proposals, the airline companies who accept to enable 
their boarding passes through the Passbook, the developers who 
write apps for the product and leads the product to have even 
more value proposals to the users. And as an end-user, the iPhone 
users have been identified, as well as supporters of services, such 
as Apple Pay, Apple TV, iTunes among others launched by Apple 
itself. 
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Figure. 2. Value Blueprint for the Apple Watch 

 

The creation of a value blueprint does not mean that the 
innovation will be a success. However, its creation allows one to 
analyze a whole range of possibilities regarding its success, or 
failure, depending on the components of the ecosystem and their 
alignment with the product’s value proposal (the red, yellow and 
green lights). In the case of the Apple Watch, one can notice that 
not only the product was carefully designed, but also the entire 
ecosystem was designed to be successful. 

7. Discussion 
Our initial evaluation of the value blueprint tool is that it is a 
simple, easy to understand and yet powerful tool to design 
business ecosystems. Our assessment is based on the fact that the 
notation used to express the blueprints contains only three types of 
graphical components: business parties (partners, complementors, 
etc), their status regarding the product (the risk severity), and the 
relationships among them. In some parts of the book, however, we 
noticed that the relationships in the book are represented as both 
solid and dotted lines, without a clear description of the difference 
between them. Therefore, when constructing Apple’s Watch value 
blueprint, we decided to use one simple notation, the solid line, 
since it is the one most used.  

The value blueprint examples and the description of the steps for 
creating value blueprints provided by Adner, and summarized on 
Table 1, are very clear. Despite the examples in the book, we 
faced several challenges during the creation of our first value 
blueprint. For instance, Adner argues that all elements mentioned 
on Table 1 (section 2.2) should be taken into account. However, 

the identification of the business parties is informal and very 
subjective, i.e., it depends on the person constructing the 
blueprint. The only guaranteed common parts among blueprints 
created by different people would be the beginning of the 
blueprint – the product –and its end – the customer. Furthermore, 
identifying the relationships among the different blueprint 
components is not straightforward since these are business 
relationships. Another challenge we faced was the time and effort 
required to create a blueprint: it is not as simple task, and required 
the first author four weeks to do so even though, as mentioned, 
Apple’s Watch blueprint was based on similar Apple’s blueprints 
from Adner [3]. We believe most of these issues arise from the 
fact that we are computer science professionals, and therefore had 
limited knowledge of business aspects. For instance, the 
distinction among different ecosystem parties (suppliers, 
intermediates, complementors, and partners) sometimes was not 
as straightforward.  

Overall, we believe that there is an interesting opportunity for 
additional research in the context of value blueprints. For 
instance, different types of parties (suppliers, intermediates, 
complementors, and partners) could be modeled differently, i.e., 
with a notation for each one. Relationships themselves could also 
represent different types of information based on these types of 
parties. The overall goal of doing this is to allow automatic 
reasoning about blueprints using these new constructs. For 
instance, in blueprints with dozens of components, it would be 
possible to identify the most important components, the degree of 
relationships among them among other aspects. 
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Finally, it is important to be clear that the value blueprint is a 
diagnostic tool, i.e., it allows one to identify the current status of 
his/her ecosystem. It does not suggest what (s)he needs to do in 
order to change this ecosystem towards a more positive outcome, 
i.e., based on the value blueprint companies still have to choose 
the strategy [1, 4] they will adopt in their ecosystems. This also 
suggests that the creation of a blueprint is not enough, companies 
need to continuously monitor their ecosystems and update their 
blueprints accordingly. This monitoring is done in different forms, 
including by guaranteeing the true commitment of their partners. 
We believe that combining information from blueprints with 
different platform strategies is an interesting aspect to be explored 
by other researchers. Assuming that these strategies could be 
somehow modeled and the blueprints represented using a proper 
notation, one could use modeling techniques to evaluate different 
platform strategies. 

8. Final Considerations and Future Works 
A project success is no longer solely determined by its execution. 
Nowadays, it is necessary to have an overview of all the different 
components involved in a project, i.e., its “context” or broadly 
speaking its business ecosystem. Success now requires one to 
manage all components (technology, partnerships, collaborators, 
investors, retailers, and clients) of this ecosystem. The value 
blueprint [3] is a tool proposed to help innovators to design 
products in the context of these broad business ecosystems: 
instead of focusing solely on the risks associated with the 
development of a project, this tool also allows one to focus on co-
innovation and adoption chain risks that arise from the ecosystem 
[3]. Those risks would likely go unnoticed otherwise.  

We conducted a case study using the value blueprint by modeling 
the Apple’s Watch ecosystem. We chose this product for two 
reasons. First, because of our interest in wearable technologies, 
and second because Adner already presents several Apple’s 
ecosystems. We gathered information about the Apple Watch 
from the Internet focusing on the two risks suggested by Adner: 
co-innovation and adoption chain risks. By modeling partners, 
suppliers, investors and other parties as well as the extent to which 
they are engaged with the Apple Watch, one can assess the risks 
associated with this product. At the same time, it is also possible 
to map the minimum valuable ecosystem of a product.  

Based on the modeling of this ecosystem, important lessons have 
been learned about the value blueprint. First of all, while its 
notation is very simple, it is at the same time limited not allowing 
(semi-)automatic reasoning of these models. Second, it provides 
guidelines for the construction of the models, but those guidelines 
are subjective, so that different stakeholders are likely to create 
different blueprints. A possible explanation in this case is that 
such blueprints should be created by teams of stakeholders. Third, 
this tool provides a diagnostic, i.e., it identifies risks but does not 
describe how to deal with them. A value blueprint should be 
combined with ecosystem strategies [1, 4] as to mitigate the 
different identified risks. Finally, it is worth highlighting that the 
use of the tool is not a warranty of project success.  

As for future work, we plan to continue assessing the value 
blueprint in other scenarios as well as explore computational 
support for their construction and reasoning. 
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450



XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.
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RESUMO 

Métricas de Sustentabilidade são medidas e indicadores que visam 
servir como ferramentas de gestão, tanto no nível macro, para 
políticas públicas, por exemplo, quanto no micro, na eficiente 
gestão de uma empresa. Com seu uso pode-se mensurar os 
impactos das práticas sustentáveis, quanto à correlação, por 
exemplo, entre aumento de receita e da participação de mercado, 
com práticas tais como: redução de despesas com energia, redução 
de despesas com resíduos, redução de despesas com materiais e 
água. Ou ainda a correlação entre um ambiente onde se promove a 
Sustentabilidade e o aumento de produtividade dos funcionários, 
redução de gastos com contratações e perda de pessoal. 
Indiscutivelmente se faz necessário um alinhamento cada vez 
maior entre o discurso e a prática dos valores da Sustentabilidade. 
Neste contexto, o presente artigo tem como propósito utilizar a 
Análise de Sentimentos no desenvolvimento de uma nova métrica.  
No estágio atual, foi aplicado um questionário a respeito da 
opinião dos funcionários da Instituição de Ensino Superior 
FAMEC – PR quanto à sustentabilidade organizacional. As 
respostas do questionário passaram por análise, por meio da 
ferramenta RapidMiner, onde os sentimentos dos funcionários 
puderam ser qualificados em positivo, negativo ou neutro. 

Palavras-Chave 
Métricas de Sustentabilidade, Análise de Sentimento. 

 

ABSTRACT 

Sustainability metrics are measures and indicators that are 
intended to serve as management tools, both at the macro level, to 
public policy, for example, as in the micro, in the efficient 
management of a company. With its use one can measure the 
impacts of sustainable practices, through the correlation, for 
example, from increased revenue and market share, with practices 
such as reducing energy costs, reducing expenses with waste 
reduction costs of materials and water. Or even the correlation 
between an environment where Sustainability is promoted and the 
increased employee productivity and reduced spending on hiring. 
Arguably a growing alignment is needed between the discourse 
and practice of sustainability values. In this context, this article 
aims to use the Analysis of Feelings in the development of a new 
metric. In the present stage was done a survey, to know about the 
opinion that the Superior Educational Institute FAMEC - PR's 
workers have about organizational sustentability. The answers 
passed by an analysis, done with the tool RapidMiner, where the 
workers feelings were qualified as positive, negative or neutral. 

.Categories and Subject Descriptors 
I.2.7 [Natural Language Processing]: Text analysis  

General Terms 

Measurement, Experimentation, Human Factors.  

Keywords 

Sustainability metrics, Sentiment analysis. 

1. INTRODUÇÃO 
A interdependência constatável das esferas sociais, ambientais e 
econômicas requer compreensão histórica da relação homem-
natureza. O conceito Triple Bottom Line, ou Tripé da 
Sustentabilidade, sintetizou as inextricáveis características de um 
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modelo socialmente justo, ecologicamente correto e 
economicamente viável, como salienta Veiga [16]. 
A sustentabilidade, embora seja um tema de grande enfoque na 
atualidade, não deve ser compreendida como um fenômeno 
recente. O conceito de sustentabilidade advém de uma série de 
evoluções epistemológicas ao longo da história, como explica Leff 
[9], onde o homem alterou as condições ambientais severamente, 
comprometendo o equilíbrio espontâneo da natureza. A maneira 
insustentável dos homens, oriundo de suas organizações e 
sistemas, foi acentuada após a Revolução Industrial, onde houve a 
aceleração de exploração em larga escala dos recursos naturais, 
gerando grande volume de descarte de resíduos no pós-consumo 
[5]. O contraponto a esse modelo insustentável deu-se por meio 
da definição do Desenvolvimento Sustentável, do Relatório de 
Brundtland, em 1987, realizado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), sendo sua ideia principal a preocupação diante 
dos recursos disponíveis, de modo a garantir a viabilidade de vida 
na terra para as gerações vindouras, segundo Comissão Mundial 
Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento [3]. 
A partir de relatórios desenvolvidos em Conferências da ONU, a 
importância global ao dimensionamento da sustentabilidade 
tornou-se cada vez maior. Uma das principais características de 
indicadores de sustentabilidade é sua atuação como componente 
na avaliação no progresso do desenvolvimento sustentável, como 
salienta Gallopin [1]. 
A Métrica da Sustentabilidade é uma ferramenta de medição 
composta por séries de indicadores a nível social, ambiental e 
econômico de acordo com o contexto abordado e finalidade de 
mensuração [8].  
As empresas, responsáveis em abarcar os fatores de produção, 
devem ser os principais agentes no desenvolvimento sustentável, 
corroborando com a importância das ações humanas, 
principalmente no alinhamento estratégico da empresa para com 
os funcionários, para a efetividade de realização de práticas 
sustentáveis [17]. O engajamento dos funcionários é essencial 
para a sustentabilidade empresarial. [17] 
Desse modo, o artigo objetiva-se em apresentar uma visão 
genérica de definições e motivações humanas, por meio de 
estudos realizados na área de sustentabilidade, combinado a 
apresentação de resultados preliminares no uso de Análise de 
Sentimentos no desenvolvimento de uma nova Métrica de 
sustentabilidade.  
O texto está estruturado em 6 seções. A seção 1 descreve uma 
breve contextualização sobre o assunto, bem como suas 
definições. Na seção 2 é descrito os conceitos de métricas de 
sustentabilidade. A seção 3 descreve o processo de Análise de 
Sentimento em termos de suas principais etapas: identificação, 
classificação de polaridade e sumarização. Na seção 4 é 
apresentada a metodologia utilizada para realização do trabalho. A 
seção 5 relata os resultados preliminares obtidos e por fim, a 
seção 6 apresenta as conclusões, desafios e direções futuras na 
área. 

2. MÉTRICAS DE SUSTENTABILIDADE 
Os indicadores de sustentabilidade buscam atuar como 
componentes na avaliação no progresso do desenvolvimento 
sustentável, como salienta Gallopin [1]. Logo, a Métricas de 
Sustentabilidade são medidas compostas por uma série de 
indicadores no que tange a parte social, ambiental e econômica, 

que atuarão como ferramenta de gestão conforme finalidade e 
aplicação. 
Os indicadores, como salienta Meadows [1] assumem uma 
característica intuitiva de monitorar e controlar análises em 
sistemas complexos. Assim como a aplicabilidade de um 
termômetro, o indicador visa facilitar a identificação de um dado 
sintoma, com base nas informações e dados graduais pré-
estabelecidos.  
A metodologia de uma Métrica de Sustentabilidade é baseada em 
modelos teóricos que induzam a construção ou incorporação de 
indicadores já existentes, seja a nível macroeconômico ou 
microeconômico de acordo com o que se deseja especificamente 
mensurar. No que diz respeito ao meio macroeconômico, pode-se 
citar a métrica desenvolvida em “Medidas de bem?estar e 
sustentabilidade: desenvolvimento de metodologias de análise e 
selecção de métricas” [6]. Quanto ao meio organizacional, há a 
métrica de sustentabilidade aplicada ao “Modelo de mensuração 
de sustentabilidade empresarial: uma aplicação em vinícolas 
localizadas na Serra Gaúcha” [2]. A construção de métrica 
específica para determinada comunidade, pode-se destacar a 
“Métrica da Sustentabilidade na perspectiva da Geografia: 
aplicação e avaliação do Painel da Sustentabilidade (Dashboard 
of Sustentability) na Comunidade Quilombola de Mandira" [8]. 
O desenvolvimento de uma nova Métrica, voltada ao âmbito 
empresarial, busca exercer a função de medição de impactos 
positivos ou negativos, nos resultados financeiros de uma empresa 
ou organização, tais como aumento da receita e de participação no 
mercado, devido a práticas ligadas a sustentabilidade como: 
redução de despesas com energia, redução de despesas com 
resíduos, redução de despesas com materiais e água, aumento da 
produtividade dos funcionários, redução de gastos com 
contratações e rotatividade de pessoal além da redução de riscos 
[17]. 
Em síntese, o projeto de Métricas da Sustentabilidade com 
Mineração de Opinião deve garantir a construção de uma 
ferramenta na qual seja possível identificar os impactos das 
práticas sustentáveis nos resultados da empresa e ou negócio, 
atestando o valor das mesmas.  
Uma das hipóteses é que o ambiente criado em uma empresa, 
cujas práticas estão alinhadas aos princípios da Sustentabilidade, 
irá aumentar a satisfação dos colaboradores, dessa forma, 
aumentando a produtividade e reduzindo a rotatividade da mão de 
obra [17]. 
Desse modo, com o uso da Análise de Sentimentos, busca-se 
medir primeiramente a percepção dos colaboradores quanto ao 
ambiente de trabalho, para que, em uma etapa posterior possa-se 
avaliar a correlação entre as percepções medidas e o alinhamento 
de cada empresa. 

3. ANÁLISE DE SENTIMENTO 
Análise de Sentimento, também conhecida por Mineração de 
Opinião, é um ramo da mineração de textos preocupado em 
classificar textos não por tópicos, e sim pelo sentimento ou 
opinião contida em determinado documento. Geralmente 
associado à classificação binária entre sentimentos positivos e 
negativos, o termo é usado de uma forma mais abrangente para 
significar o tratamento computacional de opinião, sentimento e 
subjetividade em textos, segundo Pang e Lee [13].  
Tsytsarau e Palpanas [14] define a análise de sentimentos, como 
uma área recente que integra pesquisas de mineração de dados, 
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linguística computacional, recuperação de informações, 
inteligência artificial, dentre outras.  
Para Liu [10] a análise de sentimentos é definida como qualquer 
estudo feito computacionalmente envolvendo opiniões, 
sentimentos, avaliações, atitudes, visões, emoções, expressos em 
forma textual. 
Para Liu [11] a identificação do sentimento em um texto pode ser 
definida conforme sua granularidade, sendo que a decisão do 
nível está sujeita ao contexto e aplicação. A análise pode ser em 
nível de documento, sentença e entidade e aspecto. 
No nível de documento, a tarefa é classificar se um documento, 
expressa um sentimento positivo ou negativo. Este nível de 
granularidade é adequado quando o documento trata de uma única 
entidade, isto é, um documento que forneça uma opinião sobre um 
produto em específico. Já o nível de entidade e aspecto foca na 
opinião expressa, independentemente das formas utilizadas para 
expressá-la (por exemplo: documentos, sentenças, orações). 
Dentre a literatura de Análises de Sentimentos ou Mineração de 
Opinião, destaca-se o minicurso de “mineração de opinião” 
apresentado no Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, 
2014 [4]. 
Ainda para Liu [10] a análise de sentimentos tem origens em 
comum com a linguística computacional, com a qual compartilha 
problemas e desafios.  

4. METODOLOGIA 
A metodologia contou com pesquisa bibliográfica para o tema 
sustentabilidade, que como salienta Mascarenhas [12], tem a 
investigação centrada em conteúdos extraídos de livros, 
dicionários, enciclopédias e artigos científicos.  
A pesquisa descritiva foi utilizada para compreender dada 
população ou fenômeno a fim possibilitar o apontamento de 
níveis e índices, que segundo Gil [7], tem por objetivo estudar 
opiniões, atitudes e crenças de determinada população.  
A ferramenta RapidMiner fornece um ambiente visual para 
realização de processos de data mining. Essa ferramenta 
disponibiliza um grande conjunto de funcionalidades, chamadas 
de operadores, que lhe dá certa independência em relação a outras 
ferramentas, e ainda conta com um conjunto de extensões que 
fornece uma maior amplitude no que tange a contextos de 
utilização. 
Com o objetivo de verificar a viabilidade da ferramenta para o 
estudo em questão, foi criado um questionário no qual foi 
aplicado a 30 colaboradores da Instituição de Ensino Superior 
FAMEC – PR. No questionário, os colabores responderam 
questões como: “Quais são os principais fatores que contribuem 
ou atrapalham o engajamento do funcionário na empresa que você 
trabalha?”; “Quais são os fatores que contribuem ou atrapalham a 
produtividade no seu ambiente de trabalho?”; “Qual é a reputação 
da sua empresa quanto à sustentabilidade? Explique.”. 
Após esse processo, as questões foram inseridas na ferramenta 
RapidMiner e os resultados preliminares são apresentados na 
seção a seguir. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 
Conforme descrito na seção 4, os experimentos foram gerados 
através de um questionário aberto e fechado. No questionário foi 
composto por três questões abertas (descritas seção 4) e três 
questões fechadas, a saber: Gênero: F ou M; Idade (com uma 

escala entre as faixas etárias de 18 a 70 anos) e o interesse do 
colaborador sobre o assunto. 
O total de respondentes, cujos perfis são colaboradores da 
Instituição de Ensino Superior FAMEC, foram 30. 
 A faixa etária dos colaboradores na maioria dos respondentes está 
entre “36 a 45 anos” (40%). A faixa etária de “17 a 25” 
corresponde a 20%. De “26 a 35”, 13%. De “56 a 55”, 23%. E a 
faixa etária de “56 a mais”, somente corresponde a 3%. 
Os respondentes foram em sua maioria do gênero masculino, com 
o total de 70%, e de 30% do gênero feminino. O interesse sobre o 
tema Sustentabilidade obtiveram 50% na alternativa “muito 
interessado”, seguido de 43% de “pouco interessado”, 
minoritariamente de “razoavelmente interessado”, com 7%. 
Como ilustra a Figura 1, foram usados vários operadores para 
identificar os sentimentos dos funcionários em relação às 
perguntas já citadas nessa seção. 
Após o pré-processamento da ferramenta RapidMiner, foi possível 
treiná-lo de modo a classificar textos inseridos nos quais 
apresentavam sentimentos positivos ou negativos sobre o tema. 
Para esse treinamento foi utilizado o algoritmo SVM (Support 
Vector Machine) que para Shmilovici [15], é um conjunto de 
métodos para aprendizado supervisionado, que podem ser 
aplicados para problemas de classificação e regressão. 
Como resultado desse aprendizado observou-se que a ferramenta 
possibilita a análise de sentimento em relação aos documentos, 
porém a precisão da classificação da opinião dos colaboradores 
ainda possui algumas falhas, conforme mostra a Figura 2. 

 
Figura 1. Aplicação das funções de coleta, processamento, 

aprendizado 

Na Figura 2, podemos visualizar todas as repostas já analisadas. 
Temos na coluna da direita a questão: “Quais são os fatores que 
contribuem ou atrapalham a produtividade no seu ambiente de 
trabalho”, e na coluna ao lado o resultado da análise de 
sentimento com a ferramenta RapidMiner. 
A Figura 3 apresenta resultados classificados, onde além da 
análise de sentimento foi feita um score para classificar a validade 
das respostas com notas de 0 a 100. 
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Figura 2. Análise de Sentimentos – Questão 1 

 
Figura 3. Análise de Sentimentos – Score 

Dessa forma, observa-se que a ferramenta e metodologia adotadas 
são de grande valia para a proposta do estudo.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Um dos principais objetivos desse projeto piloto é testar a técnica 
de Análise de Sentimentos no desenvolvimento de uma nova 
Métrica de Sustentabilidade organizacional. 
Como acredita-se, a partir da literatura sobre benefícios da 
sustentabilidade em ambiente organizacional, a satisfação dos 
colaboradores pode estar relacionada ao aumento da 
produtividade. Dessa maneira, a análise de sentimentos tende a ser 
um método efetivo de avaliação de tal impacto, bem como um 
indicador para composição da Métrica.  

Assim, a construção de indicadores, tais como Análise de 
Sentimento se faz relevante para a composição e desenvolvimento 
da nova Métrica no estágio atual do projeto de pesquisa, uma vez 
que poderá trazer mais informações às tomadas de decisões, bem 
como aferir de forma mais precisa os benefícios da 
sustentabilidade. 
O presente projeto encontra-se em estágio inicial. Está sendo 
realizados novos testes e aprimoramentos, tais como novas 
versões de questionário, além de amostras de diferentes ambientes 
organizacionais, com base nos resultados preliminares obtidos. 
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RESUMO 
Aplicações de Business Intelligence (BI) efetivas dependem de 
um Data Warehouse (DW), um repositório histórico de dados 
projetado para dar suporte a processos de tomada de decisão. Sem 
um DW eficiente, as organizações não podem extrair, em um 
tempo aceitável, os dados que viabilizam ações estratégicas, 
táticas e operacionais mais eficazes. Ambientes de BI possuem um 
processo de Engenharia de Software particular, baseado em 
dados, para desenvolver programas de Extração, Transformação e 
Carga (ETL) de informações para o DW. Este artigo apresenta um 
método e uma ferramenta de Desenvolvimento Rápido de 
Aplicações (RAD) para aumentar a eficiência do desenvolvimento 
de programas ETL. A avaliação experimental da abordagem foi 
realizada em um experimento controlado feito na indústria para 
analisar a efetividade da ferramenta neste tipo de ambiente. Os 
resultados indicaram que a nossa abordagem pode ser usada como 
método para acelerar e melhorar o desenvolvimento de processos 
ETL. 

Palavras-Chave 
Engenharia de Software Experimental, RAD, Data Warehouse, 
ETL, BI. 

ABSTRACT 
Business Intelligence (BI) relies on Data Warehouse (DW), a 
historical data repository designed to support the decision making 
process. Without an effective Data Warehouse, organizations 
cannot extract the data required for information analysis in time to 
enable more effective strategic, tactical, and operational insights. 
This paper presents an approach and a Rapid Application 
Development (RAD) tool to increase efficiency and effectiveness 
of ETL (Extract, Transform and Load) programs development. An 
experimental evaluation of the approach is carried out in a 

controlled experiment that carefully evaluated the efficiency and 
effectiveness of the tool in an industrial setting. The results 
indicate that our approach can indeed be used as method aimed at 
improving ETL process development. 

 Categories and Subject Descriptors 
D.2.3 [Software Engineering]: Coding Tools and Techniques – 
Standards. 
D.2.9 [Software Engineering]: Management – Productivity, 
Time estimation. 
H.2.7 [Database Management]: Database Administration – Data 
Warehouse and repository, Security, integrity, and protection. 
H.6.3 [Management Of Computing And Information Systems]: 
Software Management - Software development. 

General Terms 
Experimentation, Management and Standardization. 

Keywords 
Experimental Software Engineering, RAD, Data Warehouse, ETL, 
BI. 
 

1. INTRODUÇÃO 
A importância de um ambiente de Business Intelligence (BI) está 
diretamente relacionada com a qualidade dos dados que são 
armazenados no Data Warehouse (DW). Desse modo, identificar e 
solucionar problemas com validade, consistência e integridade 
dos dados representam preocupações constantes das empresas no 
processo de utilização dos sistemas de suporte à decisão [1]. 
Os problemas com qualidade de dados podem surgir em várias 
fases do processo de carga de dados dos Sistemas Transacionais 
para o DW, conhecido como ETL (Extract, Transform and Load), 
especialmente no estágio de povoamento [2]. As rotinas de 
povoamento de dimensões1 (perspectivas de análise de um 

                                                                 
1 São tabelas que qualificam os indicadores de desempenho, 
formadas por atributos de negócio, em sua maioria descritivos, 
que servem como títulos das colunas em relatórios gerenciais [3].  
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negócio) [3], desenvolvidas na última fase do processo de carga 
de um DW, são, em diversas empresas, como as já atendidas pela 
empresa que colaborou com este artigo (vide seleção de 
participantes), codificadas manualmente em linguagens 
procedurais que estendem a SQL [2, 3]. O objetivo é capturar os 
tratamentos específicos que devem ser dados a esses artefatos e 
usufruir de procedimentos executando dentro do banco. Essa 
codificação manual, assim como os erros nas estratégias de 
implementação do tratamento de histórico, são apontadas, dentre 
outras, como principais causas para a má qualidade de dados 
gerados em um Data Warehouse [1]. 
O objetivo deste artigo é apresentar o resultado da construção e 
experimentação de uma ferramenta de Desenvolvimento Rápido 
de Aplicações (RAD) para geração automática de código ETL, 
avaliando a relação existente entre sua utilização e a qualidade 
dos dados que são movidos, gerados e atualizados durante o 
processo de povoamento de um Data Warehouse. Este é um 
ambiente ímpar que necessita de maior integração e 
interdisciplinaridade entre as áreas de Sistemas de Informação, 
Engenharia de Software (ES) e Banco de Dados. Neste tipo de 
ambiente, a preocupação principal da ES não é a lógica do 
processo e sim com as formas de integração e apresentação dos 
Sistemas de Informação. Em outras palavras, os dados fontes já 
estão claramente definidos e o objetivo principal é documentar 
como extrair e disponibilizar esses dados dos diversos sistemas 
legados para os usuários finais [4].  
Em trabalhos anteriores, foi realizada uma revisão, com 
abordagens sistemáticas, sobre as características dos 
procedimentos de povoamento de dimensões em um ambiente de 
Data Warehouse. A partir do levantamento dessas características, 
foi idealizado um esquema de dados que pudesse capturar a 
semântica necessária para geração de rotinas de forma automática 
[5]. Em seguida, para este trabalho, foi construída a ferramenta, 
nomeada FGCod, para geração automática de código em 
extensões SQL.  
A ferramenta é um framework que pretende fornecer 
características de RAD para seus usuários programadores de 
processos ETL. O processo de carga de dados se dá através da 
execução dos procedimentos, gerados pela ferramenta, no SQL 
Server ou no Oracle. Estes dois Sistemas Gerenciadores de Banco 
de Dados (SGBDs) são duas extensões implementadas e liberadas 
para uso, ou seja, é possível estender o framework para geração de 
procedimentos para outros bancos. A orquestração da execução 
dos procedimentos é tarefa de outro módulo da ferramenta, não 
abordado neste artigo. 
O restante do trabalho está estruturado como segue. A seção 2 
apresenta a ferramenta FGCod e a abordagem utilizada para 
concepção da mesma. Na seção 3, encontra-se a definição e o 
planejamento do experimento. Na Seção 4, é apresentada a 
operação do experimento. A Seção 5 contém os resultados do 
experimento. Na Seção 6, são apresentados os trabalhos 
relacionados. Por fim, a Seção 7 apresenta a conclusão e os 
trabalhos futuros. 

2. FERRAMENTA FGCOD  
A FGCod é uma ferramenta de RAD para aumentar a efetividade 
do desenvolvimento de programas ETL. A mesma foi 
desenvolvida na linguagem Java, de forma iterativa e incremental. 
Ela está disponível para download em 
<http://fgcod.wordpress.com/>. Extensões da ferramenta podem 
gerar códigos para outros SGBDs. 
As subseções 2.1 e 2.2 apresentam a definição dos metadados e a 
descrição da Ferramenta FGCod, respectivamente. Estas 

definições podem ser úteis para nortear abordagens semelhantes 
que pretendam automatizar e melhorar a geração de código, bem 
como para Sistemas de Informação que fazem uso de 
procedimentos armazenados em Bancos de Dados. 

2.1 Definição de Metadados  
Foi feito um levantamento sobre os metadados necessários para 

capturar a semântica utilizada na criação de procedimentos de 

carga de dados históricos, ou seja, quais os dados que descrevem 
este tipo de procedimento e podem permitir geração automática 
para diversas cargas, levando em consideração os diferentes tipos 

de armazenamento de histórico nas Dimensões de um DW. A 
identificação desses metadados foi realizada através de revisão 
sistemática e, principalmente, através da análise de procedimentos 
efetivos utilizados por empresas.  
Após a identificação dos metadados, foram concebidos os projetos 
conceitual e lógico de banco de dados. Durante o projeto 
conceitual, foi possível criar um conjunto de abstrações, 
independente de tecnologia, que é capaz de capturar a semântica 
envolvida durante o processo de povoamento de dimensões em 
um ambiente de DW. As próximas seções apresentam os modelos 
conceituais, exibidos em partes separadas, de acordo com cada 
tipo de tratamento de histórico dos atributos de uma Dimensão.  
2.1.1 Tipo 1 
O comportamento do atributo de Tipo 1 sobrescreve o valor 
antigo de uma linha da Dimensão pelo valor atual da Área de 
Staging2. Dessa forma, o atributo sempre irá refletir o valor mais 
recente proveniente do ambiente operacional [3]. A área de 
Staging possui tabelas auxiliares, as quais recebem os dados 
provenientes do ambiente Operacional.  
Em uma tabela auxiliar e para sua entidade no modelo conceitual 
(vide Figura 1), os metadados fundamentais são o nome e 
esquema, assim como os atributos que a constituem. Esses 
atributos são compostos por: chave natural3; nome do atributo; 
tipo dos dados; tamanho; precisão; escala; restrição de nulidade; e 
atributo que representa data de carregamento. Para a dimensão, os 
metadados são: Surrogate Key4, chave natural; nome do atributo; 
tipo dos dados; tamanho; precisão; escala e restrição de nulidade. 
Este último, contido em ambas as tabelas, serve para indicar se o 
atributo pode ou não ser um registro nulo. 
A dimensão e a tabela auxiliar são cruciais para o funcionamento 
do procedimento. Dessa forma, este irá conter essas duas tabelas, 
assim como seus relacionamentos. Afinal, é necessário identificar 
qual atributo da tabela auxiliar corresponde ao atributo da 
dimensão, para realizar as atualizações dos registros. 
Para contemplar esses metadados, foi criado um esquema 
conceitual que pode ser visto, na Figura 1. Nesta, em (a), estão 
contidos os metadados para o procedimento. Por fim, em (b) e (c), 
estão os metadados da tabela auxiliar e dimensão, 
respectivamente. 
2.1.2 Tipo 2 
No comportamento do atributo de Tipo 2, há o tratamento e 
armazenamento de histórico, através da criação de novos registros 
[3]. Neste tipo, todos os valores de um atributo ao longo do tempo 
são armazenados no DW. Os metadados da dimensão que 
contemplam o povoamento tipo 2 são – além dos identificados no 

                                                                 
2 Área intermediária, entre o ambiente transacional e o DW, onde 

os dados precisam ser preparados para povoar, em seguida, o 
DW [3]. 

3 Chave (identificador) das tabelas do Ambiente Operacional.  
4 Identificador das Dimensões no DW.  
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tipo 1 – os seguintes: data inicial, data final e flag corrente5 
(vistos em (a) da Figura 2); e comportamento do atributo. Este 
último surgiu a partir do momento que houve a necessidade de 
coletar os metadados para os diversos tipos de povoamento em 
uma dimensão. Logo, tornou-se necessário criar uma entidade que 
armazenasse o comportamento do atributo, que corresponde aos 
tipos 1, 2 ou 3. Essa entidade pode ser vista em (b), da Figura 2. 
 

 
Figura 1: Esquema Conceitual dos metadados – para o 

procedimento, tabela auxiliar e dimensão – identificados para 
o povoamento de atributo tipo 1. 

 

 
Figura 2: Esquema Conceitual dos metadados identificados, 
que contemplam a dimensão, para o povoamento de atributo 

tipo 2. 
2.1.3 Tipo 3 
O tratamento de histórico do Tipo 3 é utilizado quando há uma 
mudança e existe a necessidade de manter o histórico sem a 
criação de um novo registro. Essa característica é alcançada 
através do armazenamento do histórico em vários atributos de um 
mesmo registro de dados. Logo, a partir da necessidade, podem 
ser criadas quantas colunas forem desejadas para a dimensão[3].  
Para conceber os metadados para o atributo tipo 3, seria 
necessário adicionar uma entidade que servisse para armazenar os 
atributos atual, penúltimo e antepenúltimo de uma dimensão. O 
nome dessa entidade (visto em vermelho na Figura 3) é a 
especificação do atributo tipo 3. 

                                                                 
5 Atributo que identifica se o registro é o mais atual ou não.  

 
Figura 3: Esquema Conceitual dos metadados identificados, 
que contemplam a dimensão, para o povoamento de atributo 

do tipo 3. 

2.2 FGCod  
A Figura 4 ilustra a parte principal da tela inicial da FGCod. Em 
(1), pode ser realizado o gerenciamento das tabelas auxiliares, ou 
seja, são configurados o nome e esquema da tabela, assim como 
os atributos que a compõe, suas características e comportamentos. 
Em (2), acontece o gerenciamento das tabelas de dimensão, onde 
são configurados os metadados que compõem uma dimensão e 
seus tratamentos para histórico de dados. No gerenciamento do 
procedimento, em (3), deve ser informada a tabela auxiliar e a 
dimensão para compor o procedimento, e criar o relacionamento 
entre os atributos dessas tabelas. Para finalizar, em (4), o usuário 
gera código SQL para o procedimento definido em (3). 
O código gerado pela FGCod oferece maior flexibilidade para 
tratar casos específicos de transformações durante as rotinas de 
povoamento. Este código pode ser facilmente modificado por um 
programador que conheça uma extensão da linguagem SQL, como 
T-SQL, PL/SQL, pgSql, etc. Além disso, conforme larga 
experiência do colaborador escolhido na indústria (12 anos 
fornecendo soluções BI), para o experimento apresentado a 
seguir, e [1], muitas empresas codificam manualmente suas 
rotinas de povoamento, gerando problemas de qualidade pela falta 
de uma padronização nessa codificação.  

 
Figura 4: Tela inicial da FGCod 

Vale ressaltar que, o módulo em questão da FGCod, trata apenas 
do processo de carga de dados.  Módulos tais como modelagem 
gráfica do workflow de carga (orquestração), modelagem textual 
[8] e engine de execução não estão sendo discutidos neste artigo.  

3. DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO DO 
EXPERIMENTO 
Nesta e nas duas próximas seções, nosso trabalho é apresentado 
como um processo experimental. O mesmo segue as diretrizes de 
Wohlin et al. em [6]. Esta seção irá focar na definição do objetivo 
e no planejamento do experimento. 
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3.1 Definição do Objetivo 
O objetivo deste experimento é avaliar, por meio de um 
experimento controlado, o uso da geração automática de código 
para rotinas de povoamento em um ambiente de Data Warehouse, 
através de uma ferramenta de Desenvolvimento Rápido de 
Aplicações (RAD), a FGCod. 
O experimento terá como alvo programadores de processos ETL 
para ambientes de Business Intelligence, com, no mínimo, 2 anos 
de experiência no mercado e um ano de experiência em 
programação ETL. O objetivo foi formalizado utilizando o 
modelo GQM proposto por Basili [7]: Analisar o uso de uma 
ferramenta de geração de código automático para povoar um 
ambiente DW, com a finalidade de avaliar se a utilização de uma 
ferramenta de geração automática de código pode substituir a 
codificação manual, com respeito à eficiência e eficácia do 
processo de geração automática de código, do ponto de vista de 
programadores e gestores de suporte à decisão, no contexto de 
programadores de uma empresa de BI. 

3.2 Planejamento  
3.2.1 Formulação de Hipóteses 
As questões de pesquisa para o experimento que precisam ser 
respondidas são as seguintes: 1ª) A geração automática de código 
pode aumentar a produtividade dos programadores no processo de 
povoamento de um DW?; 2ª) A geração automática de código 
pode reduzir ou eliminar erros na codificação de procedimentos e 
nos dados povoados em um DW? 
Para avaliar estas questões, serão utilizadas duas métricas: 1ª) 
Média de tempo, para Codificação Manual e para Codificação 
Automática; 2ª) Média de grau de criticidade de erros de 
povoamento. 
Tendo os objetivos e métricas definidas, serão consideradas as 
hipóteses:  

HIPÓTESE 1 
 H0tempo: A codificação automática e manual tem a mesma 

eficiência. (μtempoCodificaçãoManual = μtempoCodificaçãoAutomática). 
 H1tempo: A codificação automática é mais eficiente que a 

codificação manual. (μtempoCodificaçãoManual >μtempoCodificaçãoAutomática). 
HIPÓTESE 2 

 H0erros: A codificação automática e manual tem a mesma 
eficácia. (μgrauErrosCodificaçãoManual = μgrauErrosCodificaçãoAutomática). 

 H1erros: A codificação automática é mais eficaz que a codificação 
manual. (μgrauErrosCdificaçãoManual > μgrauErrosCodificaçãoAutomática). 

Para ambas as hipóteses, a H0, é a hipótese que se deseja rejeitar. 
Para averiguar quais das hipóteses são rejeitadas, serão 
consideradas as variáveis dependentes e independentes que se 
encontram na Figura 5. 

 
Figura 5: Variáveis Dependentes e Independentes do 

Experimento 
3.2.1.1 Variáveis Independentes 
A seguir, são descritas as variáveis independentes do experimento. 
Para os Casos de Uso, consideraremos as situações da prática e os 
tipos de tratamento histórico dos dados efetivamente usados pelos 
programadores selecionados e relatados pelos mesmos como os 
utilizados no mercado. São os tipos 1 e 2, abordados a seguir.   
3.2.1.1.1 Descrição de Casos de Uso Utilizados no 
Experimento 

UC01 – Clientes 
O objetivo, neste Caso de Uso, será gerar procedimento para 
realizar carga da Área de Staging, de uma tabela de Clientes, para 
uma Dimensão [3], nomeada Cliente. Para este caso, a dimensão 
terá todos os atributos com comportamento do Tipo 1.  
A Tabela 1 apresenta as características da dimensão Cliente no 
ambiente de DW. 
Tabela 1 - Característica da dimensão dw.DIM_Cliente e seus 

atributos quanto ao armazenamento de histórico 
Nome da dimensão dw.DIM_Cliente 

Tipo de tratamento de histórico Tipo 1 
 

Atributo Tipo Papel do Atributo 
id_cliente  Surrogate Key 
cod_cliente  Chave natural 
Cpf 1  
nome_cliente 1  
data_nascimento 1  
Endereco 1  
Bairro 1  
Cidade 1  

UC02 - Produtos 
Para este Caso de Uso, o objetivo será gerar procedimento para 
realizar cargas da Área de Staging, de uma tabela de Produtos, 
para a Dimensão Produto. Neste momento, a dimensão terá 
armazenamento histórico, Tipo 2, para alguns atributos. Os 
demais atributos serão do Tipo 1.  
A Tabela 2 apresenta as características da dimensão Produto no 
ambiente de DW. 

 Tabela 2 - Característica da dimensão 
dw.DIM_Produto e seus atributos quanto ao armazenamento 

de histórico 
Nome da dimensão dw.DIM_Produto 
Tipo de tratamento de histórico Tipo 1 e 2 
 

Atributo Tipo de 
Histórico 

Papel do 
Atributo 

id_produto  Surrogate Key 
codigo_produto  Chave Natural 
codigo_barra 1  
Descricao 2  
Linha 2  
Valor 2  
dt_inicio  Data Inicial 
dt_fim  Data Final 
fl_corrente  Flag Corrente 

3.2.1.1.2 Processos ETL 
Os processos ETL, utilizados neste trabalho, possuem dois tipos 
de tratamentos para a realização do experimento: 

1) Codificação Manual: desenvolvimento manual dos 
procedimentos ETL, em SQL, para carga de dados definida nos 
dois Casos de Uso já apresentados anteriormente. 

2) Codificação Automática: geração de código SQL para 
os mesmos Casos de Uso, utilizando a ferramenta proposta nesse 
trabalho, a FGCod, que será descrita mais adiante na seção de 
Instrumentação.  
3.2.1.2 Variáveis dependentes 
Serão utilizadas duas métricas como variáveis dependentes: 
o  Média de tempo, para Codificação Manual e para Codificação 

Automática, calculada utilizando um cronômetro, considerando 
a média de tempo gasto para Codificação dos procedimentos.  

o Média de grau de criticidade de erros de povoamento, calculada 
considerando: 
 Registros carregados incorretamente para o DW: (1) Erro e 

falta de tratamento histórico para atributos das dimensões; (2) 
Registros duplicados; (3) Não atualização dos dados. 

 Utilização de matriz GUT (sigla para Gravidade, Urgência e 
Tendência) [10] para gerenciamento de problemas através dos 
erros citados acima e cálculo do grau de criticidade. 
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3.2.2 Seleção de Participantes 
O processo de seleção dos participantes ocorrerá por 
conveniência, perfazendo o tipo de amostragem por cota, na qual 
serão preservadas as mesmas características de interesse presentes 
na população como um todo. O colaborador a ser escolhido será a 
Qualycred (www.qualycred.com), uma empresa que fornece 
consultoria em soluções de Business Intelligence para Indústria. A 
mesma fornecerá, para a execução do experimento, oito 
programadores com quatro anos de experiência em outras áreas e 
um ano de experiência atuando especificamente com ETL para 
DW, no SGBD SQL SERVER.  
3.2.3 Projeto do Experimento 
Projetou-se o experimento num contexto pareado, em que um 
grupo avaliará ambas as abordagens: Codificação Manual e 
Automática. Para entendimento da codificação a ser feita, foram 
elaborados dois Casos de Uso (vistos na seção 3.2.1.1.1), os quais 
serão apresentados de forma bem detalhada aos programadores.  
O experimento será separado em dois momentos. Contendo duas 
opções, sendo elas: 1º) Codificação feita para as regras 
apresentadas no Caso de Uso 01, com a Geração do Código 
Manual e, logo após, a Geração do Código Automática, ambas 
seguidas da execução do procedimento produzido, para povoar o 
DW, a partir dos dados provenientes da área de Staging; 2º) 
Codificação feita para regras apresentadas no Caso de Uso 02, 
com a Geração do Código Automático e, logo após, a Geração do 
Código Manual, ambas seguidas da execução do procedimento.  
No primeiro momento serão sorteados 4 programadores (subgrupo 
1) para iniciar com a opção 1 e os restantes (subgrupo 2), 
paralelamente, com a opção 2. No segundo momento, será feito o 
inverso, subgrupo 1 executa a opção 2 e, paralelamente, subgrupo 
2 executa a opção 1. Desta forma, será favorecida a aleatoriedade, 
não priorizando o aprendizado manual ou automático. Contudo, 
para simular um ambiente real e averiguar se o uso da ferramenta 
fará diferença, os programadores poderão copiar e colar seus 
códigos já escritos na indústria.  Isto inclusive mitigará o 
aprendizado sobre o caso de uso, em favor da ferramenta, 
considerando o momento que um grupo usa a ferramenta depois 
de ter codificado manualmente. 
3.2.4  Instrumentação  
O processo de instrumentação se dará inicialmente com a 
configuração do ambiente para o experimento e planejamento de 
coleta dos dados. Este será realizado em um laboratório de 
informática da Universidade Federal de Sergipe – UFS. Para que 
os participantes do experimento tenham as mesmas condições de 
trabalho, os computadores serão ajustados a fim de possuírem as 
mesmas configurações. 
Seguem abaixo a tecnologia, as ferramentas a serem instaladas e 
artefatos. 
3.2.4.1 SQL Server 2008 
O Sistema Gerenciador de Banco de Dados SQL SERVER, na 
versão 2008, servirá como base para o armazenamento dos 
metadados identificados, e, consequentemente, será utilizado para 
armazenar os metadados da FGCod, descrita na seção 2.  
3.2.4.2 Ferramenta de Geração Automática de 
Código Sql para ETL (FGCod) 
A FGCod foi descrita na seção 2 deste trabalho. A versão a ser 
utilizada no experimento, devido aos participantes, gera códigos 
SQL, na linguagem T-SQL (Transact-SQL), envolvendo 
comportamentos do Tipo 1, 2 e 3 para o tratamento de histórico 
em dimensões. 

3.2.4.3 Ambiente Criado e Artefatos Produzidos  
Será definido e criado um ambiente de Data Warehouse com os 
esquemas dimensionais e áreas de Staging para cada programador.  

4. OPERAÇÃO DO EXPERIMENTO 
4.1 Preparação  
A seguir, são enumeradas as etapas de preparação para a execução 
do experimento. 
1) Alocação de programadores a Casos de Uso: foi decidido, 

nesse ponto, que todos os programadores selecionados 
deveriam implementar os dois casos de uso propostos. 

2) Revisão de conceitos básicos sobre rotinas de povoamento 
para o grupo de programadores: nessa fase, foi realizada uma 
revisão sobre as rotinas de povoamento para ambientes de 
DW com os programadores selecionados. 

3) Treinamento da ferramenta FGCod: pela facilidade de uso, 
foi realizado um treinamento de 30 minutos com os 
programadores, ministrado por uma pessoa não envolvida 
com o experimento, a fim de que eles pudessem se 
familiarizar com a ferramenta de geração automática de 
código. 

Em resumo, todos os computadores foram preparados, com as 
mesmas configurações, para que os programadores estivessem 
sobre as mesmas condições de trabalho. Além disso, foi 
apresentado, a cada programador, um documento impresso, 
contendo uma descrição detalhada dos Casos de Uso que seriam 
utilizados por eles, em caso de eventuais dúvidas. 

4.2 Execução  
Ao final das etapas anteriores, deu-se início ao experimento, 
seguido de acordo com o planejamento, descrito na seção 3.2.3. 
A avaliação da ferramenta, ao final do experimento, por parte dos 
profissionais, foi positiva, visto que os mesmos comentaram que a 
usabilidade da ferramenta contribui para a redução do tempo no 
desenvolvimento dos procedimentos. 
4.2.1 Coleta de Dados 
Foi calculado o tempo gasto por cada programador, para 
codificação manual e para codificação Automática, de cada Caso 
de Uso, levando em consideração o tempo para implementação e 
execução. Sob supervisão, cada programador informava o término 
e era registrado o tempo de um cronômetro, utilizado para este 
fim. Ao término de todo o experimento, foram armazenados os 
procedimentos manuais e automáticos para análise de erros. 
Em outro momento, e após o experimento, foram analisados os 
erros para o povoamento de dados de cada procedimento SQL 
(manual e automático) criado pelos programadores.  
A execução dos códigos SQL gerados ocasionou o povoamento de 
dados. Este momento refere-se à fase de carregamento dos dados 
provenientes de uma área intermediária (Área de Staging) para o 
repositório central, o DW.  
Os procedimentos criados pelos programadores foram testados 
individualmente, comparando-os a um procedimento padrão 
considerado como um “modelo” a ser seguido, o qual já possui 

uma estrutura bem testada e aprovada por empresas. Para 
execução de cada procedimento, foi analisada a qualidade dos 
dados carregados para o DW, identificando possíveis 
inconsistências existentes, quando comparados aos dados que 
foram carregados pelo procedimento “modelo”. Após a detecção 

de inconsistências, foram atribuídos pesos às mesmas, a depender 
do grau de criticidade apresentado. 
O resultado desses dados coletados será apresentado na seção 5 
deste trabalho. 
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463



4.3 Validação dos Dados  
Para realização do experimento, foi considerado um fator, 
implementação do procedimento SQL, e dois tratamentos, 
implementação de forma manual e implementação de forma 
automática. Diante deste contexto, foram computadas as médias 
do tempo de implementação e médias de grau de criticidade de 
erros encontrados nos dados povoados no DW após execução dos 
procedimentos.  
Como auxilio para análise, interpretação e validação, foram 
utilizados três tipos de testes estatísticos, Teste Kolmogorov-
Smirnov, Teste T e Teste de Wilcoxon. O Teste Kolmogorov-
Smirnov foi utilizado para verificar normalidade das amostras. O 
Teste T foi utilizado para comparar a média de duas amostras 
pareadas [6] e, por fim, o Teste de Wilcoxon para comparar as 
médias das amostras pareadas que não obtiveram normalidade nos 
dados, verificando a magnitude da diferença [6]. 
Todos os testes estatísticos foram feitos utilizando a Ferramenta 
SPSS – IBM [9]. 

5. RESULTADOS 
5.1 Análise e Interpretação de Dados  
Para responder às questões, foram analisadas as seguintes 
variáveis dependentes: a) o tempo para criação de cada 
procedimento e; b) os erros encontrados no povoamento.  
5.1.1 Tempo de Criação dos Procedimentos 
Para responder à Questão de Pesquisa 01, os resultados 
relacionados ao tempo de implementação dos procedimentos por 
cada participante são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Tempos de implementações individuais por 
programador 

Para o Caso de Uso 01 (UC01), a média de tempo dos 
programadores para implementarem o procedimento de forma 
manual foi de 38,5 minutos e de forma automática 9,12 minutos. 
No Caso de Uso 02 (UC02), para implementação manual, uma 
média de 39,5 minutos e, de forma automática, 8,5 minutos. 
Esses resultados sugerem que a criação de procedimentos de 
forma automática possui, em média, menor tempo de 
implementação, quando comparado com a criação dos mesmos 
procedimentos de forma manual. Com isso, a partir desta análise 
prévia dos dados, supõe-se que a resposta para a Questão 01 de 
Pesquisa seria “sim”, que a geração automática de código pode 
aumentar a produtividade dos programadores no processo de 
povoamento de um DW. Mas, não é possível fazer tal afirmação 
sem evidências estatísticas suficientemente conclusivas. 
Para isto, primeiramente, definimos um nível de significância de 
0.05 em todo o experimento e foi aplicado o Teste de 
Kolmogorov-Smirnov, para análise da distribuição normal. No 
UC01, em ambas amostras, implementação manual e automática, 
o valor da variável Sig. 0.200, leia-se p-value, associados ao teste 
de Kolmogorov-Smirnov, são maiores que o nível de significância 
adotado. No UC02, foi aplicado mesmo Teste obtendo valor de 
Sig. 0.090, para implementação manual, e 0.200, na 
implementação automática. Assume-se, então, que a distribuição 
dos dados, para ambas as implementações, é normal.  

Sendo assim, o Teste de hipótese aplicado neste contexto será o 
Teste T. No UC01, verificou-se que o Sig. de 0.000, obtido, é 
fortemente menor que o nível de significância adotado. Desta 
forma, confirmou-se a evidência de diferença entre as médias de 
29,125, para o UC01. No UC02, verificou-se um Sig. de 0.000, 
menor que o nível de significância de 0.05. Com isso, confirmou-
se a evidência de diferença entre as médias, também para o UC02. 
Diante do apresentado, confirmou-se a evidência de diferença 
entre as médias, para o UC01 e UC02. O tempo médio de 
implementação é significativamente diferente, ou seja, a hipótese 
(H0), de que a codificação automática e manual têm a mesma 
eficiência é rejeitada, pois o teste de significância é <0.05 para 
ambos Casos de Uso. Consequentemente, não é rejeitada a 
hipótese alternativa de que a codificação automática é mais 
eficiente que a codificação manual. 
5.1.2 Erros de Povoamento dos Dados 
Para responder à Questão de Pesquisa 02, foram comparados os 
erros, contabilizados levando em conta o esforço através da matriz 
GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) [10] (Tabela 4), 
encontrados após execução dos Procedimentos SQL criados de 
forma manual e automática, para dois Casos de Uso diferentes. Os 
resultados relacionados ao grau de criticidade de erros dos 
procedimentos por cada participante são apresentados na Tabela 
5. Estes erros foram encontrados com abordagem blind, com o 
auxílio de um usuário de negócio com conhecimento do sistema 
OLTP, o qual não estava a par do experimento. 
Na matriz GUT, Tabela 4, são definidos os problemas que foram 
encontrados nos procedimentos gerados no experimento. Além 
disso, é estabelecido o valor para os índices de gravidade, 
urgência e tendência de erros para povoamento de dados em um 
DW. 

Tabela 4 - Matriz GUT  

O primeiro problema detectado, Tabela 4, foi a eliminação de 
antigos registros e inserção dos mesmos para os dados mais atuais 
provenientes da área de Staging, para atributos do tipo 1 (sem 
necessidade de guardar histórico). Esse acontecimento se torna 
um problema por violar os valores das Surrogate Keys das 
dimensões, visto que, se os registros já estiverem vinculados à 
tabela de fatos (indicadores de desempenho do negócio), estes não 
conseguirão relacionar-se com os registros da dimensão, por haver 
alterações nos valores das chaves estrangeiras. 
No segundo caso, linha 2 da Tabela 4, ocorre a falha na 
atualização para atributos com comportamento do tipo 1. No 
terceiro problema, é identificado o erro para o tratamento de 
histórico do atributo de data final, com comportamento tipo 2 
(armazenamento de histórico). Esse erro infringe a regra de 
atualização e armazenamento correto da data final para os 
registros que não são mais correntes ou válidos atualmente. 
O pior caso envolve o problema 4. A não atualização de dados 
com o tratamento correto de histórico na dimensão é uma falta 
grave e deve ser diagnosticada o quanto antes no processo de 
povoamento.  
Por fim, a duplicação de dados, problema 5, está atrelado à 
inconsistência e redundância em um ambiente de DW. Esta 

 
UC01 UC02 

Manual 
(minutos) 

Automática  
(minutos) 

Manual 
(minutos) 

Automática  
(minutos) 

Programador1 29 7 26 7 
Programador 2 39 10 30 4 

Programador 3 52 10 54 15 

Programador 4 29 13 26 6 
Programador 5 35 7 43 12 
Programador 6 35 9 54 9 
Programador 7 61 10 54 10 
Programador 8 26 7 29 5 

Problemas G U T 
Grau 
Crítico 

1 
Eliminação e inserção de registros (com comportamento 
tipo 1) já encontrados na dimensão. 

3 3 3 27 

2 
Falta de atualização para alguns atributos com 
comportamento do tipo 1. 

3 3 4 36 

3 
Erro na atualização do atributo que representa a data 
final para uma dimensão tipo 2. 

3 2 2 12 

4 Não atualização de dados. 5 5 5 125 
5 Duplicação de dados. 4 4 4 64 
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redundância leva a altos custos de armazenamento e acesso aos 
dados. 

Tabela 5 - Grau de criticidade de erros contabilizados para 
cada programador 

Para o Caso de Uso 01 (UC01), os resultados mostram que a 
média de grau de criticidade de erros dos programadores, para 
implementarem o procedimento de forma manual, foi 26,88, e, de 
forma automática, 0 (zero), ou seja, ao serem executados os 
procedimentos criados por cada programador através da 
ferramenta FGCod, não foram encontrados erros. No Caso de Uso 
02 (UC02), para implementação manual, foi obtida uma média de 
grau de criticidade de erros de 83,38. Para geração automática, a 
média também foi 0 (zero). 
Pela constância da ausência de erros na geração automática e 
consequente não normalidade dos dados, já que as diferenças 
destes erros não se distribuem normalmente, foi aplicado o Teste 
de Wilcoxon como Teste de Hipótese. Esse se caracteriza como 
não paramétrico, para amostras emparelhadas, levando em 
consideração que a amostra tem um comportamento contínuo e 
simétrico. O teste, além de comparar a diferença das amostras, 
também verifica a magnitude dessa diferença. 
Com aplicação do Teste de Wilcoxon, para o UC01, verificou-se 
que o Sig. de 0.066 é maior que o nível de significância de 0.05, 
ou seja, não é possível afirmar que as médias são estatisticamente 
diferentes. Neste UC01, para metade dos procedimentos 
desenvolvidos de forma manual, não foram apresentados erros. 
Acredita-se que este resultado se deu pelo fato de ser um Caso de 
Uso simples, que apresentava poucas restrições, ficando mais 
perceptível para o programador detectar e implementar todas as 
especificações. Diferentemente do UC02, o qual apresenta maior 
grau de dificuldade para implementação. 
Para o UC02, também foi aplicado o Teste de Wilcoxon. 
Verificou-se que o valor de Sig. é 0.017, menor que o nível de 
significância adotado. Assim, confirmou-se a evidência de 
diferença entre as médias de grau de criticidade de erros, para o 
UC02. 
De forma geral, diante dos resultados, confirmam-se evidências de 
que os erros de implementação de forma manual e automática são 
significativamente diferentes, para casos de usos mais complexos. 
Desta forma, a hipótese (H0) de que a codificação automática e 
manual têm a mesma eficácia é rejeitada apenas para o UC02. 

5.2 Ameaças à validade  
Embora os resultados do experimento tenham se mostrado 
satisfatórios, o mesmo apresenta ameaças à sua validade que não 
podem ser desconsideradas. 
Ameaças à validade interna: Como há coincidências nas 
declarações e funcionalidades dos procedimentos a serem criados 
para os dois casos de uso, o código produzido no UC01 pode ter 
sido utilizado como base para criação manual do procedimento no 
UC02 e vice-versa. Isso pode ter ajudado a diminuir o tempo de 
construção e erros para o UC02, mais complexo. No entanto, a 
ferramenta mostrou-se mais eficaz também para este caso. De fato, 

são casos como este que pretendemos beneficiar, dado que na 
prática, conforme relatado pela empresa colaboradora, são os 
casos que apresentam mais problemas.  
Ainda que os participantes tenham sido treinados a utilizarem a 
ferramenta, os mesmos não a utilizam diariamente. Essa falta de 
contato constante com a mesma pode ter afetado os resultados, os 
quais poderiam ser ainda melhores, pró-ferramenta. O treinamento 
da ferramenta foi realizado logo no início do experimento, 
considerando um fenômeno estudado pela psicologia denominado 
Demand Characterization, o qual considera que um artefato 
experimental pode ter uma interpretação, pelos participantes, do 
propósito do experimento. Isto pode levar à mudança de 
comportamento inconsciente, para se adaptar a esta interpretação 
[11]. De acordo com este conceito, este treinamento poderia ter 
prejudicado o andamento do experimento, mas, para mitigar este 
fator, pode-se dizer que foram utilizadas pelo menos duas 
abordagens diferentes: The More The Merrier e Unobtrusive 
Manipulations and Measures [11]. Respectivamente, na primeira, 
para evitar o viés, com um único experimentador, o experimento 
contou com mais um pesquisador para conduzir o experimento e 
um instrutor para a ferramenta, não envolvido com a pesquisa. A 
segunda nos norteou a não informar quais fatores e métricas 
seriam avaliados, de modo que os participantes não tivessem 
pistas sobre a hipótese de pesquisa. 
Ameaças à validade externa: o baixo número de participantes 
pode ser uma ameaça, visto que pode influenciar negativamente 
os resultados do experimento. Esta ameaça foi mitigada com a 
conveniência de seleção de programadores com experiência na 
área de ETL para BI. 
Ameaças à validade de construção: As Especificações dos Casos 
de Uso podem não ter ficado muito claras ao entendimento de 
algum programador. Esta ameaça foi mitigada com a leitura prévia 
e análise do entendimento de 3 programadores ETL.  

6. TRABALHOS RELACIONADOS 
Existem, atualmente, muitas ferramentas de ETL open source que 
usam um interpretador para procedimentos em XML. O Pentaho 
Data Integration (Kettle) [12], por exemplo, é uma ferramenta 
gráfica a qual salva seus procedimentos em XML. Alguns de seus 
componentes são exclusivos para cada tipo de banco de dados, 
dificultando alguns tratamentos de histórico. O Talend [13] é 
outra ferramenta muito utilizada, a qual gera código Java ou Perl. 
O CloverETL Data Integration [14] também tem seus recursos 
baseados e armazenados em XML. Além das ferramentas citadas 
anteriormente, existem várias outras que também utilizam o XML, 
como por exemplo, DataCleaner [15], RedHat [16] e Apatar [17]. 
Algumas ferramentas proprietárias também utilizam XML, é o 
exemplo da IBM Information Server (Data Stage) [18] e do 
Oracle Warehouse Builder (OWB) [19]. Ambas usam XML com 
suporte OLAP (On-line Analytical Processing) para criar o 
workspace analítico e os metadados necessários. 
Em [20], é apresentada uma abordagem dirigida a modelos para a 
geração automática de processos ETL. Essa abordagem difere da 
nossa, uma vez que o objetivo é gerar processos baseados em 
modelos de arquitetura de ferramentas ETL já existentes. Nesse 
sentido, o tratamento dado a dimensões é limitado às ferramentas 
que se integram ao framework.  
Em [21], é apresentado um framework para programação de 
rotinas ETL. Para avaliação, os participantes do estudo foram os 
próprios autores, invalidando o experimento, bem como a 
abordagem para o tratamento de dimensões é limitada aos Tipos 1 
e 2. A falta de definição de metadados também é uma fraqueza em 
relação à nossa abordagem. Os metadados que definem a extração 

 UC01 – Clientes UC02 – Produtos  
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Total de Grau Crítico 

P
ro

bl
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as
 Total de Grau 

Crítico 

 Manual 
Automá- 
tico 

Manua
l 

Automá- 
tico 

Programador1 - 0 0 - 0 0 
Programador 2 - 0 0 2 12 0 
Programador 3 - 0 0 2; 3; 4 173 0 
Programador 4 1 27 0 2; 3 48 0 
Programador 5 2 36 0 3 12 0 
Programador 6 1 27 0 2; 3; 4 173 0 
Programador 7 - 0 0 2; 3; 4 173 0 
Programador 8 4 125 0 3; 5 76 0 
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e povoamento são utilizados diretamente no código, dificultando a 
reutilização. 
Em resumo, até o momento, não foram encontrados trabalhos 
fortemente relacionados com o tipo de carga aqui apresentado. 
Uma vez que, diferente das abordagens anteriores, nossa 
ferramenta gera efetivamente código em uma extensão da 
linguagem SQL, a fim de dar suporte às empresas que optam por 
fazer carga de dados para o DW, utilizando procedimentos em 
SQL. No experimento realizado, muitos erros foram detectados 
com a execução do Procedimento SQL, gerado de forma manual 
(maneira utilizada atualmente por parte da Indústria), como, por 
exemplo: eliminação e inserção de registros já encontrados na 
dimensão; falta de atualização para alguns atributos; não 
atualização de dados; e duplicação de dados. 
Existem motivos pelos quais empresas optam por este tipo de 
carga, pois há diversos benefícios em utilizar Stored Procedures 
(SP) neste contexto, pois além de melhorar a performance e criar 
mecanismos de segurança entre a manipulação dos dados, pode 
reduzir o tráfego na rede, visto que os comandos são executados 
diretamente no servidor, que é isolado e dedicado somente para 
execução dos procedimentos. Há críticas, em sites sem 
embasamento científico, quanto ao uso de SP para extrações e 
cargas, contudo, elas não se aplicam ao estado da arte em SGBDs 
e ao contexto de cargas para um DW aqui apresentado, no qual as 
cargas acontecem utilizando dados já presentes no banco, o que 
favorece a execução de procedimentos diretamente no SGBD.  

7. CONCLUSÃO E TRABALHOS 
FUTUROS 
Ambientes de Inteligência Aplicada aos Negócios (Business 
Intelligence) exigem dados organizacionais válidos, consistentes e 
íntegros. Esses itens de qualidade representam preocupações 
constantes para as empresas no processo de utilização dos 
sistemas de suporte à decisão. 
Nesse contexto, o presente trabalho apresenta importantes 
contribuições para aumento da produtividade e qualidade na ES 
para carga de DWs, bem como fomenta a experimentação em 
ambiente industrial. A ferramenta RAD encapsula um método 
para acelerar e melhorar a qualidade do desenvolvimento de 
processos ETL baseados em SQL e passou a ser usada pelas 
empresas atendidas pelo parceiro escolhido, considerando 
experimentação e análise dos resultados, bem como perfazendo 
uma inovação para quem adota esta abordagem. 
Vale ressaltar que a execução segura e eficiente de procedimentos 
em SQL diretamente no Banco de Dados é uma opção 
considerada por grande parte da indústria, necessitando de 
ferramentas de apoio a este tipo de abordagem em ES.  
Dado este contexto e a inovação da ferramenta, a apresentação 
deste experimento embasará a adoção da mesma ou a criação de 
uma abordagem similar por empresas que utilizam este tipo de 
estratégia. 
Na análise dos resultados, apesar de terem sido usados 
programadores acostumados a escrever processos de carga, houve 
evidências do aumento da produtividade e redução ou eliminação 
dos erros de codificação durante a fase de construção de ETL 
mais complexos para ambientes de BI. Isto denota um benefício 
ainda maior para programadores iniciantes em ETL.  
Por fim, como trabalhos futuros, novas implementações e 
experimentos estão sendo feitos com o objetivo de encontrar 
evidências de que a utilização da ferramenta também pode 
melhorar a produtividade e reduzir erros de codificação durante a 
fase de manutenção das rotinas de povoamento.  
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RESUMO
Desenvolvedores de sistemas muitas vezes enfrentam pro-
blemas na manutenção e evolução de sistemas de software
quando precisam customizar produtos para atender às ne-
cessidades de diferentes clientes, através da criação de novos
componentes e modificação do código fonte existente. Neste
trabalho, é apresentada uma análise comparativa das abor-
dagens que lidam com variações em Linhas de Produto de
Software (LPS) através de um estudo rigoroso do estado da
arte, observando sua aplicabilidade para lidar com customi-
zações.

Palavras-Chave
Customização de Software; Variabilidade; Estudo Sistemá-
tico; Análise Comparativa.

ABSTRACT
System developers often face problems in the maintenance
and evolution of software systems when they need to custo-
mize products to meet different customers needs, by creating
new components and modifying existing source code. In this
work, it is presented a comparative analysis of existing ap-
proaches that deal with variations in Software Product Lines
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(LPS) through a rigorous study of the state of the art, ob-
serving their applicability to handle customizations.
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1. INTRODUÇÃO
O processo de adaptação e manutenção de sistemas ad-

quiridos de outras empresas desenvolvedoras desses siste-
mas requer atividades inevitáveis em aplicativos de software
desde lidar com mudanças no domı́nio de aplicação a re-
quisitos dos usuários referentes às melhorias na aplicação,
além de, novos requisitos. Desta forma, um único aplicativo
de software nem sempre consegue satisfazer aos diferentes
requisitos de grupos de usuários distintos. Este cenário é
frequente e ocorre em sistemas customizados pela equipe de
organizações adquirentes, como pode ser observado no SIG
(Sistema Integrado de Gestão), descrito em mais detalhes
no artigo [24]. Essse sistema foi desenvolvido pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), adquirido e
adaptado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS).

As atividades envolvidas neste processo não são triviais,
porque as variações nos requisitos para satisfazer os usuá-
rios finais são relativamente frequentes e muitas vezes afe-
tam vários pontos do sistema original adquirido. Sendo as-
sim, torna-se dif́ıcil o gerenciamento das variações de forma
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modular. Além disso, têm que lidar com as evoluções do
sistema original realizadas pelos criadores que normalmente
geram impacto sobre as variações desenvolvidas pelos ad-
quirentes, por estas serem realizadas diretamente sobre o
código base do sistema original, conforme discutido no tra-
balho [24]. Consequentemente, o processo de adaptação e
manutenção precisa ser aprimorado, necessitando de abor-
dagens que possibilitem:

• A criação de produtos customizáveis perante as neces-
sidades espećıficas de cada organização;

• A modularização das implementações das variações no
sistema sem que seja preciso modificar diretamente o
código base do sistema original;

• Gerenciamento das variações realizadas pelas organi-
zações adquirentes no sistema original através da mo-
dularização das mesmas;

• Agilidade no processo de sincronização de versões ao
ser disponibilizada uma nova versão pelo fornecedor do
sistema original;

Diante deste cenário, a utilização de técnicas que lidam
com variações em Linhas de Produtos de Software [10], atra-
vés de seus prinćıpios de variabilidade, podem ser capazes
de proporcionar a modularização e o gerenciamento das va-
riações, aprimorando o processo de adaptação e manutenção
em sistemas customizados e a evolução destes em sincronia
com as novas versões disponibilizadas pelo fornecedor. Em
trabalhos anteriores [24] e [26] foi analisada a aplicabilidade
de três técnicas para alguns tipos de variações levantadas
no cenário atual de customização do SIG, sendo elas: As-
pectJ [17], o Java Transformation System (JaTS) [9] e a
XML-based Variant Configuration Language (XVCL) [16].
Estas técnicas, se mostraram boas candidatas à resolução do
problema.

Este artigo traz como contribuição a realização de um es-
tudo mais rigoroso do estado da arte sobre abordagens exis-
tentes para lidar com customizações no código base de sis-
temas adquiridos de outras empresas. Neste estudo, foi ob-
servada a aplicabilidade de cada abordagem seguindo alguns
critérios relevantes adotados para classificação das técnicas.
De posse desta classificação, foi realizado um comparativo
das abordagens selecionadas no estudo, indicando posśıveis
técnicas a serem utilizadas no processo de adaptação e ma-
nutenção desses sistemas adquiridos.

É importante ressaltar que as abordagens levantadas atra-
vés desse estudo para serem utilizadas não consistem na
refatoração do código base do sistema adquirido, mas na
adaptação do sistema sem modificar diretamente o código
base do sistema original. A refatoração, apesar de facilitar a
customização de uma versão espećıfica, dificultaria bastante
a atualização para versões subsequentes do sistema. Isto
acontece porque o código estaria muito diferente da versão
original, necessitando-se analisar a versão anterior, a nova e
a customizada ao mesmo tempo. Desta maneira, a análise do
que evoluiu de uma versão para a outra torna-se complexa.

As seções seguintes do artigo estão organizadas da se-
guinte forma. A Seção 2 descreve como foi realizado o estudo
sistemático sobre o atual estado da arte referente às abor-
dagens que lidam com as customizações em sistemas. Na
Seção 3 são apresentadas as técnicas selecionadas no estudo,
classificando-as de acordo com as diferentes abordagens de

implementação de LPS e segundo critérios relevantes à im-
plementação de variabilidades em sistemas customizáveis. A
Seção 4 apresenta uma análise comparativa entre as técni-
cas conforme suas abordagens de implementação, indicando
dentre elas as que são consideradas boas candidatas para a
resolução do problema de pesquisa. Logo em seguida, na
seção 5 é descrita em mais detalhes as técnicas escolhidas
através de suas caracteŕısticas e seu funcionamento. Final-
mente, a Seção 6 traz as conclusões e trabalhos futuros.

2. ESTUDO SISTEMÁTICO
O processo de revisão sistemática adotado neste trabalho

foi o proposto por Kitchenham [18].
A pesquisa tem como questão central: Quais técnicas vêm

sendo utilizadas para lidar com customizações (variações) no
código a fim de melhorar o processo de adaptação e manu-
tenção em sistemas pasśıveis de customização?

Os critérios de inclusão adotados foram: (a) Nenhuma
restrição no peŕıodo de publicação; (b) Os trabalhos devem
apresentar textos integrais de estudos, escritos em Português
ou Inglês, em um formato eletrônico dispońıvel na WEB; (c)
Os estudos encontrados devem apresentar técnicas ou ferra-
mentas que lidam com variabilidades em sistemas. Para os
de exclusão: estudos que não apresentam pelo menos uma
técnica ou ferramenta que lide com variabilidades em siste-
mas.

O estudo foi realizado por meio de busca eletrônica: (a)
No portal da CAPES1 por periódicos escritos na ĺıngua in-
glesa, referenciando as principais bases de pesquisa como:
IEEE Xplore Digital Library, ScienceDirect, Springer Link
e ACM Digital Library. Além, das bases de teses e disserta-
ções relacionadas com o tema de pesquisa na ĺıngua portu-
guesa. (b) No Google Scholar2 por trabalhos indexados por
algumas das bases de pesquisa, escritos na ĺıngua inglesa e
portuguesa.

As strings de busca utilizadas em inglês: (techniques or
tool) and ”variability in code”; (techniques or tool) and ”vari-
ability managing”; (techniques or tool) and ”variability cus-
tomization”; (techniques or tool) and ”software variability”;
(techniques or tool) and ”variability implementation”. Em
português foram: ”transformação de código”; ”variabilidades
em código”; ”gerenciamento de variabilidades”; ”customiza-
ção de variabilidades”; ”implementação de variabilidades”.

Para a fonte de busca Google Scholar (Inglês) e CAPES
(Teses e Dissertações), foi necessário realizar modificações
em algumas expressões, para em alguns casos ampliar a
abrangência da busca e em outros delimitar mais o escopo
da busca devido aos resultados serem bastante abrangentes.

A condução foi realizada em um mês. A partir das strings
de buscas foram retornados um conjunto de 1481 registros,
que após análise inicialmente do t́ıtulo e do resumo e em
alguns casos da introdução resultou na seleção de 31 tra-
balhos, nestes não foram encontrados trabalhos repetidos.
O resultado final do estudo está apresentada na Tabela 1,
em que na coluna Res. Enc. refere-se ao quantitativo de
Resultados Encontrados e a coluna Trab. Sel. ao quanti-
tativo de Trabalhos Selecionados. Vale ressaltar que muitos
dos trabalhos selecionados não tratam especificamente de
uma técnica, mas citam ou fazem comparações entre elas.
Porém, através das referências às técnicas foi posśıvel encon-

1http://www.periodicos.capes.gov.br
2http://scholar.google.com.br
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trar o periódico e ainda obter referências de outras técnicas
na seção de Trabalhos Relacionados destes periódicos.

Tabela 1: Resultados da Revisão Sistemática, 2013.
Base Res. Enc. Trab. Sel.

ACM Digital Library 37 2
IEEExplore 159 6

ScienceDirect 135 0
Google Scholar (Inglês) 837 18

Google Scholar (Português) 141 3
CAPES (Teses e Dissertações) 172 2

Total 1481 31

Na próxima seção serão apresentadas as técnicas levanta-
das neste estudo classificando-as em abordagens de imple-
mentação de variações em LPS, segundo as seguintes cate-
gorias: anotativa, composicional, modelagem e transforma-
cional.

3. ABORDAGENS QUE LIDAM COM VA-
RIAÇÃO EM LPS

A implementação de variabilidades em Linhas de Produtos
de Software (LPS) permite construir assets customizáveis e
extenśıveis para a concepção de diferentes produtos de soft-
ware derivados de uma LPS. Existem diferentes abordagens
para a implementação das variantes em LPS, podendo ser
classificadas nas seguintes categorias: anotativa, composici-
onal, modelagem e transformacional.

As abordagens são apresentadas nas subseções seguintes
e nelas as técnicas para LPS encontradas no estudo siste-
mático relatado na Seção 2 são enquadradas e classificadas
seguindo critérios adicionais relevantes à implementação de
variabilidades em sistemas. Os critérios foram definidos para
verificar dentre as técnicas levantadas, quais se enquadra-
riam em uma abordagem para aprimorar o processo de adap-
tação e manutenção de sistemas customizados. Para isso, a
técnica deve permitir o suporte à fase de implementação do
ciclo de vida do software, à derivação de produtos, à criação
de artefatos de software customizáveis com suporte no ńıvel
de granularidade grossa e fina e à separação das variações
do código base do sistema original.

Os critérios escolhidos para classificação das técnicas fo-
ram: (i) Configuração do Produto: especificação de um
produto da LPS a ser gerado pelo processo de derivação de
produtos baseado na configuração de features; (ii) Fases
do ciclo de Vida da LPS: as fases do ciclo de vida do
software suportadas pela ferramenta no desenvolvimento de
LPS; (iii) Seleção dos Componentes Concretos: assets
de código concretos (classes, aspectos, arquivos e outros)
mapeados às features selecionadas para geração do produto
final; (iv) Geração dos Componentes Flex́ıveis: su-
porta adaptações, composições e transformações dos assets
reusáveis para contemplar posśıveis variações conforme as fe-
atures selecionadas para geração do produto final; (v) Gra-
nularidade da Variabilidade: o ńıvel de granularidade
(grossa ou fina) suportada pela técnica para implementação
dos assets reusáveis e de variações nos mesmos. Nı́vel de
granularidade grossa possibilita adicionar novas classes, as-
pectos, métodos e atributos ou estender pontos de variações
expĺıcitos. E o ńıvel de granularidade fina permite introduzir
trechos de código a métodos existentes, estender expressões

ou assinaturas de métodos; (vi) Separação da Variação
do Código: implementação das variações separada do có-
digo base do sistema original.

As classificações e dados informados nas tabelas apresen-
tadas nas subseções seguintes foram obtidos da análise de
informações dispońıveis em documentações e periódicos pu-
blicados sobre cada técnica. E as seguintes abreviações são
utilizadas: (i) Fases do Ciclo de Vida: C (Concepção), A
(Análise), P (Projeto), I (Implementação) e TD (Todas);
(ii) Granularidade da Variabilidade: G (Grossa) e F (Fina).

3.1 Abordagem Anotativa
Na abordagem anotativa, os fragmentos de código de fea-

tures (caracteŕısticas) são anotados em uma base de código
comum e podem ser usados não somente para configurar
variantes estaticamente antes da compilação, mas também
para habilitar ou desabilitar features em tempo de execução.
As anotações também podem ser realizadas em outros arte-
fatos como em modelos [25]. É utilizado nesta abordagem
o pré-processador, um programa executado antes do com-
pilador para analisar o código fonte a ser compilado e, de
acordo com as anotações adicionadas ao mesmo, são execu-
tadas alterações antes de repassá-lo ao compilador. Dentre
as técnicas levantadas, foram identificadas 3 propostas de
abordagem anotativa: Antenna3, XVCL (XML-based Vari-
ant Configuration Language) [16] e CIDE (Colored Integra-
ted Development Environment)4.

Tabela 2: Classificando as Técnicas de LPS de Abor-
dagem Anotativa.

Técnica Config.
do
Prod.

Fases
do
Ciclo
de
Vida

Sel.
dos
Comp.
Con-
cretos

Ger.
dos
Comp.
Flex.

Granu.
da Var.

Sep.
da
Var.
do
Có-
digo

Antenna SIM I NÃO SIM SIM(G,F) NÃO

CIDE SIM I SIM SIM SIM(G,F) NÃO

XVCL SIM I NÃO SIM SIM(G,F) SIM

De acordo com a Tabela 2 as técnicas desta abordagem
porporcionam a configuração de produtos e a geração de
componentes flex́ıveis através do mecanismo de anotação ex-
pĺıcita com granularidade fina diretamente no código fonte
podendo ser textual ou visual. As técnicas Antenna e XVCL
utilizam anotações textuais por meio de diretivas de pré-
processamento ou de comandos espećıficos da técnica dire-
tamente no código fonte. Diferentemente, a CIDE baseia-se
em anotações visuais através da marcação do código por
uma cor de fundo, o que proporciona uma separação virtual
através das cores das features, mas não há uma separação de
fato do código base do sistema. No entanto, a técnica XVCL
possui uma vantagem em relação a Antenna e CIDE que é
a separação do trecho de código que contempla a customi-
zação do código base do sistema original em outro arquivo,
requerendo apenas a anotação dos pontos no código base do
sistema original onde estes trechos de código irão ser intro-
duzidos.

3.2 Abordagem Composicional
3http://antenna.sourceforge.net/wtkpreprocess.php
4http://wwwiti.cs.uni-magdeburg.de/iti_db/
research/cide/
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469



Na abordagem composicional, as features são implemen-
tadas separadamente em módulos distintos (arquivos, clas-
ses, pacotes, plug-ins e outros) e são geradas instâncias da
linha de produtos através da composição destes módulos.
Para gerar variantes, estes módulos podem ser compostos em
diferentes combinações. Os mecanismos de implementação
utilizados são: componentes, mixin layers, classes virtuais,
aspectos e outros [25]. Nesta abordagem foram identifica-
das 7 técnicas: AHEAD [3], FeatureHouse5, JPEL 6, As-
pectJ [17], CaesarJ 7, JBOSS AOP8 e Spring AOP9. Estas
últimas quatro técnicas pertencem ao paradigma de Progra-
mação Orientado a Aspectos (POA), tendo como unidade
modular o aspecto.

As técnicas enquadradas nesta abordagem, como mostra a
classificação realizada na Tabela 3, possibilitam a configura-
ção de produtos e a geração de componentes flex́ıveis através
da implementação de módulos distintos com granularidade
que vai de grossa à fina contemplando as customizações ne-
cessárias ao sistema original mediante a composição destes
módulos ao código base do sistema. As técnicas AHEAD,
FeatureHouse e POA possibilitam a adição de novos campos
e métodos a classes do sistema afetando a estrutura estática,
ou ainda a adição de comportamento extra no ińıcio ou final
dos métodos existentes. Diferentemente do JPEL que é limi-
tado a implementar variações de valor, através de arquivos
de parametrização para alterar os valores das variáveis lo-
cais, atributos, constantes usadas para calcular uma expres-
são no sistema e a testes condicionais referentes à adição
ou não de variabilidades comportamentais implementadas
diretamente no código base do sistema original, não sendo
conceb́ıvel alterar a estrutura do programa.

Tabela 3: Classificando as Técnicas de LPS de Abor-
dagem Composicional

Técnica Conf.
do
Prod.

Fases
do
Ci-
clo
de
Vida

Sel.
dos
Comp.
Con-
cre-
tos

Ger.
dos
Comp.
Flex.

Granu.
da Var.

Sep.
da
Var.
do
Có-
digo

AHEAD SIM I NÃO SIM SIM(G,F) SIM

FeatureHouse SIM I NÃO SIM SIM(G,F) SIM

JPEL SIM I NÃO SIM SIM(F) NÃO

POA SIM I NÃO SIM SIM(G,F) SIM

3.3 Abordagem de Modelagem de LPS
Na abordagem de modelagem de LPS é posśıvel especi-

ficar as features que contemplam o escopo de toda a linha
de produtos, as dependências, os relacionamentos e as res-
trições entre as mesmas. E ainda sistematizar o processo de
derivação de produtos que envolvem a seleção, composição e
customização dos artefatos de código que implementam uma
LPS com o objetivo de atender a configuração de features.

Foram levantadas nesta abordagem 21 propostas: CodeS-
coping [21], CONSUL [7], COVAMOF [27], DOPLER10,

5http://www.fosd.de/fh
6http://sourceforge.net/projects/jpel/
7http://www.caesarj.org/
8http://docs.jboss.org/jbossaop/docs/index.html
9http://static.springsource.org/spring/docs/2.5.5/
reference/aop.html

10http://ase.jku.at/dopler/

FAMA FW [6], FeatureIDE [29], FeatureMapper [15], Fe-
aturePlugin [1], Gears [20], GenArch11, Holmes [28], Kum-
bang [19], Ménage [12], PLUSEE [14], pure::variants12, Re-
quiline [30], S2T2 [8], S.P.L.O.T. [22] , VarMod13, V-
Manage [5] e XToF [13].

Segundo a Tabela 4, algumas técnicas adotam somente
uma abordagem de modelagem de LPS para a especifica-
ção das features que compõem o escopo de todo o sistema
modelando as partes comuns e variáveis entre os diversos
produtos de software que formam uma LPS. Algumas des-
tas técnicas, como FeatureMapper, FeaturePlugin, Ménage
e Kumbang, somente realizam a modelagem, isto é, define os
relacionamentos e as dependências entre as features cobrindo
somente a fase de projeto do ciclo de vida da LPS. E outras
como: COVAMOF, DOPLER, Holmes e CodeScoping rea-
lizam também o processo efetivo de construção do produto
baseado na seleção de componentes concretos através do ma-
peamento dos assets reusáveis às features selecionadas para
compor o produto final. Porém, essas técnicas não permitem
realizar customizações nos assets que possibilitem a existên-
cia de diferentes especificações de código (variações) para
uma mesma feature.

Por outro lado, as técnicas pure::variants, Gears, XToF,
GenArch e CONSUL, além de realizarem a especificação das
features correspondentes ao domı́nio da linha de produto e a
configuração do produto (através de um subconjunto válido
de features que satisfazem as restrições presentes no modelo
de features especificado para obtenção de um produto espe-
ćıfico da LPS), possuem como recurso adicional a geração
de componentes flex́ıveis para efetuar customizações nos as-
sets com granularidade grossa através de transformações e
da composição de novos assets para posśıveis adaptações às
features e a evolução da LPS devido a novos requisitos de
domı́nio.

3.4 Abordagem Transformacional
Na abordagem transformacional, os sistemas de transfor-

mação de programa fornecem mecanismos para a realização
de modificações arbitrárias e não apenas a composição de
módulos, como transformar a linguagem fonte de um pro-
grama num novo programa com linguagem diferente (por
exemplo, na compilação) ou transformar um programa em
um novo programa na mesma linguagem (por exemplo, na
refatoração). Os mecanismos de implementação encontrados
foram: Linguagem Espećıfica de Domı́nio (Domain Specific
Language - DSL14) e meta-programação para definir regras
de transformações de programas [25]. Em relação a este
tipo de abordagem foram encontradas 5 propostas: DMS
(Design Maintenance System) [4], JaTS (Java Transfor-
mation System)15, MetaJ 16, Stratego/XT 17 e TXL(Turing
eXtender Language) 18.

11http://www.inf.puc-rio.br/~ecirilo/genarch/
12http://www.pure-systems.com/fileadmin/downloads/
pv-whitepaper-en-04.pdf

13http://www.sse.uni-essen.de/swpl/SEGOS-VM-Tool/
14A Domain Specific Language (DSL) é uma linguagem tex-
tual ou gráfica que proporciona abstrações de primeira classe
representando diretamente os conceitos de domı́nio da apli-
cação.

15www.cin.ufpe.br/~jats/
16www.emn.fr/sudholt/research/metaj/
17http://www.strategoxt.org
18www.txl.ca
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Tabela 4: Classificando as Técnicas de LPS de Abor-
dagem de Modelagem

Técnica Conf.
do
Prod.

Fases
do
Ciclo
de
Vida

Sel.
dos
Comp.
Con-
cre-
tos

Ger.
dos
Comp.
Flex.

Granu.
da
Var.

Sep.
da
Var.
do
Có-
digo

CodeScoping NÃO P SIM NÃO NÃO NÃO
CONSUL SIM A,P,I SIM SIM SIM(G) SIM

COVAMOF SIM A,P,I SIM NÃO NÃO NÃO

DOPLER SIM C,A,P,I SIM NÃO NÂO NÃO

FAMA-FW NÃO A, P NÃO NÃO NÃO NÃO
FeatureIDE SIM A,P,I SIM SIM SIM(G) SIM

FeatureMapper SIM P NÃO NÃO NÃO NÃO

FeaturePlugin SIM P NÃO NÃO NÃO NÃO
Gears SIM A,P,I SIM SIM SIM(G) SIM
GenArch SIM P, I SIM SIM SIM(G) SIM

Holmes NÃO TD SIM - - -

Kumbang SIM P NÃO NÃO NÃO NÃO

Ménage NÃO P NÃO NÃO NÃO NÃO

PLUSEE SIM A, P NÃO NÃO NÃO NÃO
pure::variants SIM TD SIM SIM SIM(G) SIM

RequiLine SIM C,A,P NÃO NÃO NÃO NÃO

S2T2 NÃO A, P NÃO NÃO NÃO NÃO

S.P.L.O.T. SIM A, P NÃO NÃO NÃO NÃO

VarMod SIM A, P NÃO NÃO NÃO NÃO
V-Manage SIM C,A,P,I SIM SIM SIM(G) SIM

XToF SIM A,P,I NÃO SIM SIM(G) NÃO

Tabela 5: Classificando as Técnicas de LPS de Abor-
dagem Transformacional.

Técnica Conf.
do
Prod.

Fases
do
Ci-
clo
de
Vida

Sel.
dos
Comp.
Con-
cre-
tos

Ger.
dos
Comp.
Flex.

Granu.
da Var.

Sep.
da
Var.
do
Có-
digo

DMS SIM I NÃO SIM SIM(G,F) SIM

JaTS SIM I NÃO SIM SIM(G,F) SIM

MetaJ SIM I NÃO SIM SIM(G,F) SIM

Stratego/XT SIM I NÃO SIM SIM(G,F) SIM

TXL SIM I NÃO SIM SIM(G,F) SIM

Essas técnicas utilizam o casamento de padrão a ser cor-
respondido, tornando posśıvel a configuração de produtos e
a geração de componentes flex́ıveis para efetuar customiza-
ções nos assets separadamente do código base do sistema
original proporcionando um ńıvel de granularidade que vai
de grossa a fina, como mostra a classificação realizada na Ta-
bela 5. As técnicas Stratego/XT, DMS e TXL são baseadas
em regras de reescrita para realizar as transformações na lin-
guagem alvo de acordo com o padrão informado. A MetaJ e
o JaTS utilizam templates que definem um padrão de código
cujas sintaxes são bastante similares. Sendo que na MetaJ,
os templates são então traduzidos para uma classe Java e o
casamento é verificado através do método match() em que o
código fonte é passado como parâmetro. O comportamento
ao encontrar casamentos de padrões deve ser programado
pelo desenvolvedor na linguagem Java. Já o JaTS utiliza
templates de casamento e de geração. Os templates de ca-
samento são descritos com base nos padrões do programa
que se deseja modificar, enquanto que os de geração definem
as modificações que serão produzidas pela transformação do
programa.

4. ANÁLISE COMPARATIVA DAS TÉCNI-
CAS DE LPS

As técnicas apresentadas até então, foram classificadas na
seção anterior de acordo com as diferentes abordagens de
implementação de LPS e segundo critérios adicionais rele-
vantes à implementação de variabilidades em sistemas. Esta
seção traz uma análise comparativa das técnicas LPS em
suas abordagens de implementação, tendo como contribui-
ção a análise mais focada na indicação de algumas das téc-
nicas mencionadas na Seção 3, por estas serem consideradas
boas candidatas para a resolução do problema de pesquisa.

Na análise realizada sobre a Seção 3.3 referente às téc-
nicas de abordagem de modelagem de LPS, foi verificado
que apesar de existirem técnicas que efetuam customizações
nos assets com granularidade grossa através de mecanismos
de implementação como, anotação e composição, as mesmas
necessitam das especificações das features que compõem o
escopo do sistema para que seja posśıvel gerar diferentes
configurações de produtos através da seleção, transformação
ou combinação dos assets associados às features selecionadas
no processo de derivação do produto. Sendo assim, os meca-
nismos de implementação de variabilidade em LPS proposto
por essa abordagem não se alinham com os objetivos deste
trabalho, que refere-se à customização do código fonte de
sistemas originais desenvolvidos por empresas fornecedoras
de software e adquiridos por outras organizações sem a rea-
lização de refatorações no código original cobrindo somente
a fase de implementação e não contemplando a especifica-
ção e a modelagem de features do domı́nio, as quais seriam
necessárias para adoção de uma das técnicas de abordagem
de modelagem de LPS.

As técnicas da Seção 3.1 de abordagem anotativa utilizam
do mecanismo de anotação expĺıcita com granularidade fina
diretamente no código fonte o que de certa forma inviabili-
zaria a sua utilização nesta pesquisa, pois os problemas de
manutenção e evolução do sistema continuariam devido à
necessidade de reintroduzir as customizações efetuadas ao
sistema original a cada nova versão disponibilizada pelo for-
necedor. No entanto, a técnica XVCL foi uma das técnicas
escolhidas por proporcionar algumas vantagens: a delimita-
ção exata do trecho de código em que ocorre a alteração;
a separação do trecho de código que contempla a customi-
zação do código base do sistema original em outro arquivo
requerendo apenas a anotação dos pontos no código base
do sistema original em que estes trechos de código irão ser
introduzidos; e a facilidade de aprendizado da técnica, pois
não se faz necessário que o desenvolvedor possua um amplo
conhecimento da técnica para entender seu funcionamento e
seus comandos.

Diferentemente das técnicas anotativas, nas composicio-
nais (Seção 3.2) as variações podem ser implementadas sem
anotações expĺıcitas no código original através da separação
das variabilidades existentes das features do código base do
sistema em módulos distintos com granularidade que vai de
grossa a fina, promovendo assim a modularização dos inte-
resses (funcionalidades). A POA (através do AspectJ) e a
FeatureHouse foram as escolhidas nesta abordagem por pro-
porcionar modificação na estrutura estática de um sistema
adicionando atributos, métodos e construtores a uma classe,
ou ainda a adição de comportamento extra no ińıcio ou fi-
nal dos métodos existentes. Com a POA é posśıvel ainda
afetar a estrutura dinâmica de um programa mediante a in-
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terceptação de pontos no fluxo de execução do programa,
chamados join points, definidos em pointcuts e de um con-
junto de advice que podem executar comportamento antes
e/ou depois de join points, e até substituir um comporta-
mento existente no programa por outro. O AHEAD não foi
selecionado devido à necessidade de transferência completa
do código do sistema para arquivos ”.jak”, pois para utiliza-
ção desta técnica o desenvolvedor deve separar o código em
arquivos (”.jak”) diferentes de acordo com as features. Para
a geração de instâncias da LPS deve-se escolher quais das
features serão inclúıdas, então a ferramenta de composição
do AHEAD faz a junção dos arquivos de cada feature em
um novo arquivo ”.jak”. E logo após essa junção o arquivo
é transformado em um arquivo Java.

As abordagens somente transformacionais da Seção 3.4,
como os sistemas de transformação de programa Strate-
go/XT, DMS e TXL são técnicas que possuem um ńıvel
de complexidade alto na implementação, visto que realizam
modificações arbitrárias, normalmente incluindo a remoção
ou reestruturação completa da sintaxe concreta da lingua-
gem objeto. Portanto, não são frequentemente adotados
na prática para implementar variações em LPS. A MetaJ
é uma técnica de transformação semelhante ao JaTS sendo
que a linguagem de templates é muito simples e não suporta
transformações mais complexas sendo necessário a definição
de métodos, por outro lado as transformações descritas de
forma declarativa, como em JaTS, são de certa forma mais
simples de serem escritas, devido à linguagem de templates
ser próxima da template da linguagem objeto. No entanto,
o JaTS apesar de ser um bom candidato não tem acom-
panhado as atualizações da linguagem Java, gerando assim
uma incompatibilidade ao usar as construções novas da lin-
guagem Java, como Generics.

Deste modo, as técnicas indicadas de acordo com os crité-
rios relevantes, mencionados neste artigo, à implementação
de variabilidades em sistemas são: as técnicas de abordagem
composicional, POA (através do AspectJ) e a FeatureHouse,
e a técnica de abordagem anotativa XVCL. As principais
razões pela escolha dessas técnicas foram o suporte à imple-
mentação de variações em diferentes ńıveis de granularidade
e a separação das mesmas do código sem que seja necessá-
rio alterar diretamente o código base do sistema original,
refletindo-se em uma vantagem durante a evolução do sis-
tema. A XVCL, apesar de não suportar a separação total
das variações, porque exige a marcação dos pontos aonde se-
rão introduzidas as variações (estas sim estão separadas em
arquivos), foi selecionada principalmente pela simplicidade
de aprendizado e utilização.

5. TÉCNICAS DE LPS ESCOLHIDAS
Nesta seção, serão apresentadas as técnicas AspectJ, Fea-

tureHouse e XVCL escolhidas para a implementação das va-
riantes em sistemas customizáveis descrevendo as suas prin-
cipais caracteŕısticas e seu funcionamento.

AspectJ [17] é uma extensão da linguagem Java para su-
portar o paradigma de Programação Orientada a Aspectos.
Esse paradigma tem como objetivo o suporte à modulariza-
ção dos interesses transversais por meio de abstrações que
possibilitem a separação e composição destes interesses no
processo de desenvolvimento de software.

O prinćıpio da separação de interesses (concerns) foi in-
troduzido por Dijkstra[11], tendo como objetivo dividir o
domı́nio do sistema em partes menores, ou seja, separados

em módulos. O termo interesse é utilizado no contexto da
Engenharia de Software para representar requisitos que pre-
cisam estar contidos nos sistemas. Os interesses podem ser
vistos como requisitos funcionais, tais como regras de negó-
cios, ou não funcionais, como gerenciamento de transação
e persistência. Os interesses transversais (crosscutting con-
cerns) são portanto interesses que afetam vários módulos do
sistema e são dif́ıceis de separar por estarem espalhados por
todo o sistema e entrelaçados com os outros interesses den-
tro de um mesmo módulo. Exemplos destes interesses são
dentre outros: logging, tracing, distribuição e autorização.

Com a utilização desse paradigma é introduzida uma nova
abstração, chamada aspecto, em que os interesses transver-
sais são encapsulados e os mecanismos de integração da POA
realizam a composição do aspecto aos artefatos de software
(componentes de software da programação orientada a ob-
jetos tais como classes, métodos e atributos) num processo
chamado weaving.

Sendo assim, uma aplicação AspectJ é composta por clas-
ses e aspectos. Os aspectos permitem modificar a estrutura
estática de um sistema, por exemplo, adicionando atributos,
métodos e construtores a uma classe e alterando a hierar-
quia do sistema. Além disso, é posśıvel afetar a estrutura
dinâmica de um programa através da interceptação de pon-
tos no fluxo de execução, chamados join points e da adição
de comportamento definido em um advice.

A FeatureHouse 19 é uma arquitetura geral de composição
de software baseada em um modelo independente de lingua-
gem de artefatos de software e um mecanismo de plug-in
automático para a integração de novos artefatos de lingua-
gens sendo apoiada por um framework e um conjunto de
ferramentas.

A técnica generaliza e integra os artefatos de software
através da ferramenta FSTCOMPOSER que se baseia em
um modelo geral da estrutura de artefatos de software, cha-
mado de modelo de Árvore da Estrutura de Features (Fea-
ture Structure Tree - FST). Uma FST representa a estrutura
essencial de um artefato de software e resumos a partir de
detalhes espećıficos da linguagem. Por exemplo, um artefato
escrito em Java contém pacotes, classes, métodos e assim por
diante, que são representados por nós em FST.

A composição dos artefatos de software é realizada através
do prinćıpio de sobreposição, pois duas FSTs são sobrepos-
tos pelo merge dos nós, identificados pelos nomes, tipos e
posições relativas, começando a partir da raiz e descendo
recursivamente. No entanto, a composição de duas folhas
de uma FST que contenham conteúdo a mais, por exemplo,
dois corpos de métodos exigem um tratamento especial. A
razão é que o conteúdo dos métodos não é representado como
uma sub-árvore, mas como um simples texto. Nesta situa-
ção é realizado o merge dos corpos dos métodos através de
override, em que a inclusão da palavra reservada original

define como os corpos dos métodos serão mesclados, que de
certa forma se assemelha ao super do Java. A palavra reser-
vada original é uma meta-notação que desaparece após a
composição. O interpretador Java trata original como uma
chamada de método. Durante a composição de dois corpos
de métodos, a palavra reservada original será procurada
e substitúıda pelo corpo do método original. As Figuras 1
ilustra o processo de sobreposição de FSTs.

A técnica XVCL [16] é baseada numa abordagem de ano-

19http://www.fosd.de/fh
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Figura 1: Composição de FSTs [2].

tação permitindo realizar marcações semelhante ao XML
(eXtensible Markup Language) em trechos espećıficos do có-
digo indepentende de linguagem, sendo incentivada para os
casos de reuso e de adaptação do software com a finalidade
de configurar variantes em uma variedade de ativos de soft-
ware, tais como modelo, o código de programa de domı́nio,
casos de teste e outros. É geralmente utilizada no desenvol-
vimento de Linhas de Produtos de Software (LPS), visto que
uma famı́lia de software necessita constantemente adaptar o
sistema aos requisitos exigidos pelo cliente.

A técnica é embasada no conceito de programação de
frame em que cada definição de frame é chamada de X-
FRAME. Cada X-FRAME é um componente adaptável pro-
gramado em uma estrutura de arquivo XML. Neste arquivo
está presente um trecho de código fonte com marcações de
comandos XVCL, estes comandos possibilitam que trechos
do código fonte possam ter diversos comportamentos dife-
rentes de acordo com os requisitos do cliente, demonstrando
a capacidade de adaptação fornecida pela técnica.

Um X-FRAME pode invocar outros X-FRAMES através
de um processo chamado de adaptação, que permite realizar
a customização do programa. Cada frame adapta qualquer
um ou todos seus descendentes e cada frame pode ser adap-
tado pelo frame pai, sendo então organizados em hierarquia
como demonstra a Figura 2. O conceito mais importante
na adaptação é o ponto de interrupção que marca pontos no
código fonte onde será feita inserção de trecho de código.

Figura 2: Funcionamento do XVCL [16].

Na Figura 2, todos os X-FRAMES estão conectados ao
X-FRAME raiz A, que é o ponto de partida para gerar o
programa com as adaptações a partir das anotações reali-
zadas. Já os X-FRAMES filhos contêm o código fonte com

as adaptações que precisam ser realizadas nos pontos de in-
terrupção. Portanto, cada programa XVCL consiste de um
X-FRAME raiz, sendo referenciado como um arquivo de es-
pecificação, e da composição de vários X-FRAMES. O pro-
cessador XVCL analisa o arquivo de especificação e constrói
o programa, realizando a composição com todos os outros
X-FRAMES utilizados.

6. CONCLUSÕES
Este artigo traz um estudo sistemático sobre técnicas que

podem auxiliar na implementação de customizações (vari-
ações) no código base de sistemas adquiridos de empresas
desenvolvedoras de aplicativos de software. Após o levan-
tamento do estudo, foi realizada a classificação das técnicas
encontradas de acordo com as abordagens de implementação
de LPS e os critérios adicionais importantes à customiza-
ção de sistemas adquiridos. Em seguida, foi feita a compa-
ração dessas abordagens, obtendo a indicação de AspectJ,
FeatureHouse e XVCL como as técnicas mais apropriadas
ao problema discutido neste artigo. Diante da contribuição
deste trabalho, as técnicas indicadas foram avaliadas num
contexto real no trabalho [23], através do planejamento e
execução de um quasi-experimento.

Como trabalho futuro, está em processo de realização uma
análise mais rigorosa dos resultados do quasi-experimento do
ponto de vista estat́ıstico. Esta análise, visa observar esta-
tisticamente o desempenho e a confiança das técnicas indi-
cadas neste artigo no processo de adaptação e manutenção
de sistemas customizados.
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RESUMO
Um dos maiores desafios da área de Tecnologia da Infor-
mação (TI) de uma organização é oferecer suporte eficaz
e eficiente para a tomada de decisão das áreas finaĺısticas
no alcance de sua missão, metas, indicadores e atendimento
às exigências legais. A chave para vencer este desafio está
na geração de Sistemas de Informação, a partir de modelos
de negócio que, bem analisados e adequadamente especifi-
cados, originam produtos que usem como matéria prima a
realidade do negócio e os objetivos estratégicos. Este tra-
balho apresenta a experiência adquirida com uma proposta
de reestruturação global, a qual inclui desde a reformulação
de processos internos até a customização e implantação de
ferramentas de suporte ao desenvolvimento de software, im-
plicando em um movimento no sentido de uma mudança da
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cultura organizacional. A proposta foi implantada através
de uso de um arcabouço em diversos projetos internos de TI
no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ao com-
pletar o primeiro ciclo de execução foram verificados alguns
benef́ıcios organizacionais, tais como o aumento na quali-
dade dos serviços de TI, a satisfação e o envolvimento do
cliente, bem como a transparência na condução dos projetos
de TI.

Palavras-Chave
Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Melho-
ria de Processos, Administração Pública Federal

ABSTRACT
One of the biggest challenges for an organizations IT area
is to provide support so effective and efficient that the fina-
listics areas can achieve their missions, goals, indicators and
compliance with legal requirements. The key to this pro-
blem is associated to information systems which are based
on business models, being properly analyzed and specified,
originating products that are close to business objectives and
strategies. This article presents the experience with a com-
plete restructuring proposal of the IT area, which includes
changing internal processes, customization and deployment
of software tools, involving organizational cultural changes.
The proposal was implemented with the help of a framework,
being used in many IT projects at the Ministry of Science,
Technology and Innovation. When Complete the first execu-
tion cycle some organization benefits were verified, such as
IT services quality, customer satisfaction and engagement,
as well as transparency on IT projects.
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1. INTRODUÇÃO
O estabelecimento de um mecanismo corporativo para ga-

rantir o alinhamento e alavancagem das decisões de gerenci-
amento de Tecnologia da Informação (TI) com as estratégias
de negócio e operacionais, planos e prioridades apresenta um
desafio importante para as organizações atuais. Experiên-
cias em diversas organizações públicas e privadas ressaltam
o fato de que os Sistemas de Informação (SI) são sistemas
sociais complexos. Desta forma, a coordenação da estratégia
de TI dentro do contexto de grandes departamentos gover-
namentais requer uma abordagem hoĺıstica, a fim de realizar
ambas as transformações culturais e estruturais, necessárias
para superar a inércia poĺıtica e burocrática dos mecanismos
tradicionais verticais de controle e responsabilidade [3].

Diante de tal situação, há de se considerar que trata-se de
um grande desafio para a área de TI, a qual precisa mani-
pular novas tecnologias de forma acelerada, mas depende de
processos não tão ágeis de governança e gestão relacionados
às atividades de desenvolvimento de SI. Assim como as orga-
nizações privadas, as públicas demandam respostas rápidas
aos requisitantes de serviços de TI, principalmente no que
tange ao desenvolvimento de SI eficazes e eficientes, que vi-
abilizem a melhoria na qualidade do trabalho, utilizando de
forma racional os recursos escassos, reduzindo custos, iden-
tificando gargalos nos processos, enfim, agregando valor ao
negócio organizacional.

Na literatura diversos trabalhos foram propostos para en-
dereçar problemas no gerenciamento de projetos de TI, bem
como na manipulação de tecnologias relacionadas ao desen-
volvimento e manutenção de SI. Por exemplo, da Silva et al.
[2] apresentam conceitos relacionados ao gerenciamento de
projetos de TI em um projeto de inovação, apresentando
um estudo de caso com o objetivo de demonstrar as po-
tencialidades e oportunidades da abordagem proposta. Na
Administração Pública Federal (APF), observa-se diversas
iniciativas de desenvolvimento de SI, dentre elas destaca-
se o trabalho proposto por Lima et al. [9], relacionado ao
desenvolvimento de um SI que auxilia na transição gover-
namental. Embora não sejam propostas voltadas para uma
completa reestruturação da área de TI, apresentam aspectos
da complexa gestão de projetos de TI no âmbito da APF.

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar um
relato de experiência no âmbito da Coordenação de Desen-
volvimento de Sistemas (CODS) do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI), órgão integrante da APF.
Este relato descreve o projeto de melhoria da área de TI,
o qual utiliza um arcabouço de reformulação e implantação
de processos, ferramentas, técnicas, cultura organizacional,
entre outras caracteŕısticas que em conjunto são capazes de

fomentar o desenvolvimento de SI através do aumento da
maturidade organizacional.

Considerando um relato de experiência na APF, destaca-
se como principais contribuições do trabalho: proposta de
um conjunto de processos internos, o qual pode ser utilizado
como guia para o desenvolvimento e manutenção de projetos
de TI em órgãos da APF; experiência de implantação de um
Escritório de Projetos na APF, consoante com a proposta de
um Project Management Office (PMO) [10]; alinhamento de
processos internos com a legislação vigente para contratação
e gestão de serviços de TI no âmbito público, considerando
os diversos órgãos de controle da União e suas respectivas
exigências; detalhamento da estratégia adotada com fins a
mudança da cultura organizacional; relato dos resultados
preliminares alcançados com a reestruturação da área de TI
em um órgão da APF.

O restante do artigo está estruturado da seguinte forma:
na Seção 2 é apresentada uma pequena parcela dos funda-
mentos do trabalho contextualizando no âmbito do MCTI;
na Seção 3 é discutido o projeto de reestrutuação, em parti-
cular apresenta a base de técnica utilizada como estratégia
da restruturação de TI; na Seção 4 são apresentados os resul-
tados preliminares da implantação do projeto; e finalmente,
na Seção 5 o artigo é conclúıdo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Visando construir o conhecimento acerca dos principais

conceitos envolvidos, esta seção apresenta uma revisão de
conceitos relacionados ao gerenciamento de SI, bem como
um histórico e situação atual da prestação de serviços de TI
na APF.

2.1 Gerenciamento de SI
Os SI são parte indispensável nas organizações, podendo

afetar, das mais variadas formas, o desempenho organizaci-
onal. O uso estratégico de SI é capaz de prover novas opor-
tunidades de negócios, para que se possa atingir vantagens
competitivas. Um SI pode ser definido como um conjunto de
componentes inter-relacionados que coletam, processam, ar-
mazenam e distribuem informações para apoiar à tomada de
decisão, coordenar e controlar uma organização. Além disso,
os SI também podem ajudar os gestores e colaboradores na
análise de problemas, visualização de assuntos complexos e
criação novos produtos [8].

Os gestores ao perceberem os desafios de negócios, defi-
nem a estratégia da organização atuando na alocação dos
recursos humanos e financeiros, bem como na coordenação
do trabalho. O trabalho de gestão é enfrentar a situações ad-
versas e formular planos de ação para resolver os problemas
organizacionais.

2.2 Prestação de serviços de TI na APF
Os SI voltados ao negócio proporcionam uma ferramenta

de apoio aos gestores atuais, e como a APF tem como um de
seus prinćıpios fundamentais a eficiência (EC 19/98), deve-
se buscar um aperfeiçoamento na prestação dos serviços pú-
blicos, mantendo ou melhorando os serviços com economia
de despesas. Tendo sempre como objetivo a qualidade nos
serviços e racionalidade nos gastos.

2.2.1 Histórico
Nas últimas décadas, através de pesquisas sobre gover-

nança de TI nos órgãos e entidades federais, o Tribunal de
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476



Contas da União (TCU) constatou que não havia Gover-
nança de TI nos órgãos públicos, os contratos não estavam
sendo gerenciados de forma correta e nem fiscalizados de
maneira eficiente. Não existiam, nos contratos de TI, in-
dicadores de qualidade, ńıveis de serviços, parâmetros de
performance e cláusulas de multas ou penalidades que ini-
bissem a má prestação de serviços por parte das empresas
terceirizadas.

Essas pesquisas do TCU resultaram em diversas recomen-
dações, tais como: (1) MPOG/SLTI -– criação da Instrução
Normativa MP/SLTI No 4/2010 1, denominada “IN 04”, que
fornece um guia prático para a contratação de soluções de
TI; (2) MPOG/SLTI – fortalecimento do Sistema de Admi-
nistração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP).

Órgão institúıdo com o objetivo de organizar a operação,
controlar, supervisionar e coordenar os recursos de infor-
mação e informática da administração direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo Federal; (3) MPOG/SLTI
— execução de concurso público para Analista de TI, tendo
como principais atribuições atividades de planejamento, su-
pervisão, coordenação e controle dos recursos de TI relativos
ao funcionamento da APF; (4) Escola Nacional de Adminis-
tração Pública (ENAP) – Criação de curso de capacitação
em gestão de TI; (5) TCU/SEFTI — publicação de dados so-
bre governança de TI. Conteúdo mı́nimo para Termo de Re-
ferência/Projeto Básico, definições para Pregão de TI. Além
de divulgação de informações consolidados em sumários exe-
cutivos e informativos de TI nos órgãos e entidades da APF

Os resultados do trabalho do TCU geraram mudanças sig-
nificativas nas áreas de TI da APF. Foi notória a evolução
da governança em TI e da gestão dos contratos de TI.

2.2.2 Realidade do MCTI
No âmbito do MCTI, através da Coordenação-Geral de

Gestão de TI (CGTI), foi criado o Núcleo de Contratação
de TI, onde analistas foram alocados no órgão e os servidores
com Gratificação Temporária do SISP (GSISP) fiscalizavam
seus contratos.

Porém, apesar de todo o avanço, foi detectado que não era
o suficiente, pois mesmo com os mecanismos existentes, a
eficiência preconizada ainda não estava sendo obtida. Além
disso, diversas outras habilidades não estavam sob o domı́nio
dos servidores lotados na CGTI, tais como: gerenciamento
de risco; comunicação; negociação com os envolvidos; garan-
tia da qualidade; controle de mudanças; e monitoramento e
controle de cronograma. As atividades de gestão e controle
de contratos de TI, basicamente, voltaram-se à conformi-
dade financeiro-contratual dos projetos, não se atendo mais
ao gerenciamento dos requisitos, planejamento, verificação
e monitoramento dos riscos e demais disciplinas de projeto,
tão pouco com a validação de código-fonte produzido, a ade-
quação das decisões arquiteturais tomadas e outras questões
de desenvolvimento de SI.

Dessa forma, a CGTI percebeu uma grande oportunidade
de realizar uma reestruturação na forma de realizar suas
competências. Aproveitou a Portaria 101 de criação do Es-
critório de Projetos2 e a chegada dos novos servidores com

1http://www.governoeletronico.gov.br/sisp-
conteudo/nucleo-de-contratacoes-de-ti/modelo-
de-contratacoes-normativos-e-documentos-de-
referencia/instrucao-normativa-mp-slti-no04/
2http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/
index.jsp?jornal=1&pagina=26&data=12/07/2012

experiência em processos, gerenciamento de projetos e de-
senvolvimento de software para realizar uma verdadeira mu-
dança de cultura na condução dos projetos de TI do MCTI.

A reestruturação envolvia uma nova abordagem: centrar
na capacitação do servidor em gerenciamento de projetos.
Não apenas provendo conhecimento, mas criando e padro-
nizando todos os processos e disponibilizando ferramentas
para a condução de suas atividades.

3. PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO
Para operacionalizar os objetivos deste trabalho, foi uti-

lizada uma metodologia que compreende o estudo, o desen-
volvimento prático e teórico da proposta de reestruturação,
que inclui as seguintes atividades: explorar a partir de um
ponto de vista teórico a estratégia de implantanção do Es-
critório de Projetos de Tecnologia da Informação (EPTI) no
contexto do MCTI; desenvolver a estratégia proposta para
implantação EPTI, uma vez que isto é realizado a partir
da compreensão teórica dos estudos anteriores e de outras
teorias relacionadas; desenvolver e melhorar os processos in-
ternos relacionados ao desenvolvimento de SI; customizar e
implantar ferramentas de suporte; capacitar os servidores
nas disciplinas relacionadas; implantar os processos e ferra-
mentas para validação da nova abordagem; e avaliar quali-
tativamente os primeiros resultados com a implantação da
nova estrutrura de TI.

Nessa direção, a reformulação da estrutura de TI da CODS
foi realizada com base em três pilares básicos, conforme apre-
sentado na Figura 1.

Gerencial

• Escritório de Projetos 
de Tecnologia da 
Informação - EPTI

Técnico Legal

Ferramentas
• EPM
• SVN
• GD
• EPF

Processos
• PGP
• PS
• PGD
• PGC

• Instrução Normativa 
MP/SLTI Nº04

• EGTI
• PEI
• PETI
• PDTI

Capacitação

Figura 1: Projeto de Reestruturação da TI

1. Gerencial: estruturação de um Escritório de Projetos
de Tecnologia da Informação (EPTI);

2. Técnico: implementação de um processo de Gerenci-
amento de Projetos baseado no guia Project Mana-
gement Book of Knowledge (PMBok) [11]; desenvol-
vimento e implantação de um processo de desenvol-
vimento de software baseada no Capability Maturity
Model Integration (CMMI) [12]; desenvolvimento do
processo de gerenciamento de demandas e gerencia-
mento da configuração; e promoção de capacitações e
workshops.
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3. Legal: desenvolvimento de Processo de Gestão de De-
mandas aderente à IN 04 do MP/SLTI, com foco na
orquestração de serviços prestados por empresas ter-
ceirizadas.

Cada pilar contou com a produção de normas e procedi-
mentos internos da CGTI, aliada à uma poĺıtica de capaci-
tação, acompanhamento e mentoring em projetos.

3.1 Pilar Gerencial
Com vista ao aperfeiçoamento da gestão de processos de

TI na APF, o EPTI foi estruturado para exercer um papel
subjacente no processo de crescimento do MCTI, que é o de
contribuir para a eficiência nos resultados dos seus projetos
estratégicos através de uma série responsabilidades.

O posicionamento organizacional, os papéis, as respon-
sabilidades e o funcionamento do EPTI são regidos por seu
Modelo Operacional (MO-EPTI). O organograma da Figura
1 ilustra o posicionamento do EPTI na estrutura informal
da CGTI.

CGTI

CODS

Divisão de 
desenvolvimento de 

sistemas

Gerente de Projetos
(Gestão e fiscalização 

de contratos)

COGR

Núcleo de gestão de 
incidentes

Gestão e fiscalização de 
contratos

Assessoria EPTI

Compras

Núcleo de contratação 
e aquisição de TI

Figura 2: Organograma da CGTI

Atualmente, o EPTI abrange o portfólio de projetos rela-
cionados à CODS, implementando um escritório de projetos
do tipo departamental (tático), assumindo a função de su-
porte, i.e. o EPTI é responsável por desenvolver e implantar
processos e melhores práticas para o gerenciamento de pro-
jetos com abrangência no âmbito da CODS/CGTI/MCTI,
fornecer treinamento, ferramentas, software de gestão de
projetos e demandas. Nesse tipo de implantação, o EPTI
não assume responsabilidade pelos resultados dos projetos.

Levando em consideração as competências atribúıdas ao
EPTI, para concretização de seu propósito, implementam-
se cinco grupos independentes de funções: (1) desenvolvi-
mento de competências, processos e metodologias; (2) mo-
nitoramento e controle de indicadores de desempenho; (2)
gerenciamento de múltiplos projetos; (4) gerenciamento es-
tratégico; (5) e aprendizagem organizacional.

Visando subsidiar a implantação do EPTI, foi elaborada
uma estratégia de implantação do escritório de projetos na

CODS, que também forneceu uma estimativa de horas re-
queridas. Essa iniciativa forneceu uma base sólida para a
definição do modelo de atuação do Escritório de Projetos,
em seu primeiro ano, aderente às necessidades diagnostica-
das durante este processo, bem como apoiou a definição de
estratégias para a construção do MO-EPTI. Esta estratégia
de implementação do EPTI foi composta de 3 fases:

1. Diagnóstico, definição e institucionalização do processo
padrão de Gerenciamento de Projetos (PGP-MCTI);

2. Definição e planejamento do EPTI;

3. Elaboração, implantação e acompanhamento do EPTI.

Essas fases foram compostas por diversas atividades, como:
diagnóstico, planejamento, treinamentos, definição e valida-
ção dos processos de Gerênciamento de Projetos (GP) e de
um PMO.

Com base nessas atribuições e funções, o EPTI tem por
finalidade atuar na resolução de diversos problemas, como
e.g padronizar a execução dos projetos; consolidar as infor-
mações dos projetos, controlar a utilização dos recursos de
pessoal e financeiro, melhorar o controle de informações dos
contratos, auxiliar a fiscalização e gestão dos contratos, entre
outros. Também pode-se vislusbrar oportunidades a serem
exploradas, como e.g. a criação de uma cultura de GP, al-
cançar um ńıvel de maturidade em GP e alcançar eficência
no planejamento e condução do projetos.

Dentre as diversas atividades que foram executadas pelo
EPTI, pode-se destacar:

- Diagnóstico do ńıvel de maturidade em GP e organizacio-
nal através da metodologia Organizational Project Mana-
gement Maturity Model (OPM3) [1];

- Criação de processos padronizados para o GP e demandas;

- Elaboração de normativo para proposição e GP;

- Capacitação dos fornecedores em GP;

- Fornecimento de informações consolidadas dos projetos;

- Criação de ferramentas de apoio à tomada de decisão con-
templando relatórios, consultas e painéis (Dashboards) de
apoio à fiscalização de contratos, controle de ordens de
serviço e projetos;

- Promoção de visibilidade perante à CGTI das ações do
CODS;

- Capacitação dos servidores em ferramentas e técnicas de
GP, engenharia de software e gerência da configuração,
além de workshops, mentoring e coaching ;

- Controle efetivo dos riscos dos projetos.

3.2 Pilar Técnico
Concernente ao pilar técnico foi necessário desenvolver e

melhorar processos internos do MCTI, bem como customi-
zar ferramentas de apoio, promover capacitações e apoio à
tomada de decisão, conforme descrito na sequência.
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3.2.1 Melhoria de processos
Os processos internos do MCTI foram concebidos com o

objetivo de suportar, em um ńıvel satisfatório de maturi-
dade, o gerenciamento e execução de projetos e demandas de
TI no âmbito do MCTI através da descrição de um conjunto
de diretrizes, processos, critérios, artefatos, regras e padrões,
imprescind́ıveis para a execução de projetos com qualidade,
produtividade e segurança. Estes processos encontram-se
em evolução constante visando incorporar as lições aprendi-
das.

Dentre todos os componentes e atividades que foram de-
senvolvidas para todos os processos que foram definidos,
pode-se destacar: elaboração de um documento descritivo
contendo todas as fases do ciclo de vida, as disciplinas, gru-
pos de processo, papéis e responsabilidades e todos os ar-
tefatos que contemplam o processo; mapeamento das ati-
vidades que foram definidas no PS-MCTI para as Áreas
de Processo (AP) do Capability Maturity Model Integration
(CMMI) [12]; elaboração de Guias Operacionais (GO), Ins-
truções de Trabalho e Qualidade (ITQ) e Listas de Verifi-
cação (LV). Todos os documentos anteriormente citados es-
tão dispońıveis no repositório do EPTI para acesso interno.
Adicionalmente, todos os processos também foram imple-
mentados na ferramenta Eclipse Process Framework Project
(EPF)3, que fornece um framework extenśıvel e ferramentas
para a engenharia de processo de software, i.e. um método
e processo de criação e gerenciamento de bibliotecas, confi-
guração e a publicação de um processo.

Processo de gerenciamento de projetos
O PGP-MCTI foi customizado a partir das melhores prá-

ticas de mercado, brainstormings internos e outras fontes
como PMBOK [11]. Ele está dividido em cinco categorias
que formam um macro-processo, aqui chamadas grupos de
processo para manter a conformidade com o PMBOK [11].
Cada grupo de processo descreve uma série de atividades
de gerenciamento de projetos, onde a sáıda de um processo
pode ser utilizada como entrada em outro processo. Os gru-
pos de processos não são fases dos projetos, pois podem ser
executados de forma sobreposta ao longo do projeto. As
interações entre os grupos de processos estão ilustrados na
Figura 3.

Figura 3: Grupos de processos do PGP-MCTI

Cada grupo de processo possui em seu fluxo de traba-
lho um conjunto de atividades que englobam artefatos de
entrada e sáıda, responsáv́ıs por sua execução, critérios de

3http://www.eclipse.org/epf/

entrada e sáıda e descrição. Para exemplificar, o grupo de
processo “planejamento” está ilustrado na Figura 4

Figura 4: Processo de planejamento do PGP-MCTI

No âmbito da CODS, em toda demanda de “projeto” é
atribúıdo um gerente de projeto, servidor público desse de-
partamento, responsável por executar as atividades que fo-
ram definidas no processo com o objetivo final de potencia-
lizar as chances de sucesso do projeto.

Processo de software
As versões anteriores do PS-MCTI (versão 1.0 e 2.0), no

momento e contexto em que foram concebidas, estavam vol-
tadas para os processos de gestão e fiscalização contratuais,
conforme descrito na IN 04. No entanto, ocorriam diversos
problemas relacionados a qualidade do produto e processo,
que em sua grande parte eram resultados obtidos a partir do
baixo ńıvel de maturidade. Motivado por estes problemas e
também baseado nas recomendações dos órgãos de controle
(Seção 2.2), foi necessário redefinir o PS-MCTI com base em
modelos, normas e padrões de qualidade de software interna-
cionalmente aceitos pela indústria e comunidade acadêmica.

Nesse contexto, foi elaborada a versão 3.0 do PS-MCTI
visando elevar de forma gradativa o ńıvel de maturidade no
desenvolvimento de software, com base nas melhores práti-
cas de mercado, brainstormings internos e os seguintes mo-
delos: PMBOK [11]; Rational Unified Process (RUP) [7];
CMMI [12]; Test Maturity Model Integration (TMMi) [13];
entre outros. Optou-se pelo CMMI por ser o modelo mais
conhecido internacionalmente que vem sendo adotado por
diversas empresas de software que estão buscando um di-
ferencial de qualidade. O CMMI inspirou outros modelos,
como o MPS.BR4 e também mantem a conformidade com
as normas ISO/IEC 15504 [5] e ISO 12207 [4]

Devido ao contexto da APF para a customização do PS-
MCTI foi utilizada representação cont́ınua do CMMI, pois
foi necessário tornar alguns processos mais maduros. Desta
forma, foram implementadas doze AP’s do CMMI, satisfa-
zendo todas as práticas espećıficas, garantindo que os fluxos
de atividades definidas no processo estejam aderentes aos
objetivos e práticas exigidas no CMMI.

As AP’s do CMMI[12] que foram implementadas são: Pla-
nejamento de Projeto (PP); Monitoramento e Controle de

4http://www.softex.br/mpsbr/
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Projeto (MCP); Gestão de Configuração (GC); Medição e
Análise (MA); Garantia da Qualidade de Processo e Produto
(PPQA); Gestão de Riscos (RSKM); Gestão de Requisitos
(REQM; Desenvolvimento de Requisitos (RD); Solução Téc-
nica (ST); Integração de Produto (IP); Validação (VAL); e
Verificação (VER). O relacionamento entre as fases, disci-
plinas, grupos de processo e suas respectivas categorias está
ilustrado na Figura 5.

Figura 5: Relacionamento entre os componentes do
PS-MCTI

O ciclo de vida do PS-MCTI é baseado no desenvolvi-
mento iterativo incremental, possibilitando que o modelo
seja utilizado em projetos de software de tamanhos varia-
dos, suportando projetos onde não seja posśıvel definir o
problema e construir o software em um único passo, entre
outras vantagens relacionadas à integração, implementação,
requisitos, riscos e arquitetura.

Processo de gestão de demandas
Alinhado ao pilar relacionado à legalidade da gestão e fis-

calização dos contratos de TI, o PGD-MCTI, pela sua flexi-
bilidade, garante um efetivo controle sobre as demandas de
TI e abrange os seguintes objetivos principais:

- Atender as necessidades do MCTI, transformando as de-
mandas internas em projetos e manutenções, melhorando
consequentemente a qualidade do atendimento do serviço
interno/externo.

- Garantir um ńıvel de governança das solicitações, como
visibilidade, controle e transparência, assim como a justi-
ficativa alinhada com o planejamento estratégico da orga-
nização;

- Proporcionar à CGTI maior visibilidade sobre todas as
demandas das áreas do MCTI, atendendo tais demandas
com os recursos humanos e financeiros dispońıveis;

- Fornecer um valor mensurável de projetos, de forma rá-
pida, reduzindo o risco de falhas e cancelamentos de pro-
jetos e manutenções;

- Garantir o alinhamento à legislação pertinente, principal-
mente como uma ferramenta de apoio à gestão e fiscaliza-
ção de contratos de serviços.

Dentre os principais benef́ıcios pode-se destacar: a redu-
ção da probabilidade de se investir em iniciativas que não es-
tejam alinhadas aos objetivos estratégicos; visibilidade das

demandas operacionais e estratégicas; garantia de alinha-
mento e conformidade ao PGP-MCTI e PS-MCTI; melhoria
no gerenciamento através de indicadores de performance,
métricas e relatórios; customização do ciclo das demandas
para atender a dinâmica de negócio do MCTI; e apoio na
tomada de decisão e a priorização do portfólio de projetos.

O PGD-MCTI compreende três subprocessos de gestão,
cada um composto por uma série de atividades para a ges-
tão de demanda e suas interações: Projeto, Manutenção e
Ordem de Serviço (OS).

Processo de gerenciamento da configuração
Conforme contextualizado na Seção 2.2, diversas ativida-

des da CGTI são executadas por empresas terceirizadas, in-
cluindo o desenvolvimento de aplicações de TI. No PS-MCTI
estão contempladas atividades de gerenciamento da configu-
ração, mas nos casos em que ocorrem o desenvolvimento de
aplicações por empresas terceirizadas, a execução das ativi-
dades de GC previstas no PS-MCTI são também realizadas
por tais empresas em seus respectivos ambientes de traba-
lho e o MCTI não conseguia ter visibilidade e controle des-
tas versões. A CGTI deve gerenciar em sua infraestrutura a
configuração de todos esses Itens de Configuração (IC) de-
senvolvidos por teceiros, com uma visão real das versões em
sua própria infraestrutura, tanto de documentos como de
código-fonte, que foram entregues e que estão nos ambientes
de desenvolvimento, testes, homologação e produção.

Desta forma, independente do processo de GC que foi im-
plementado no PS-MCTI, é necessário que a CGTI tenha
um processo interno de GC. Consequentemente, foi desen-
volvido o PGC-MCTI que tem por finalidade padronizar os
procedimentos necessários para as atividades de GC. Este
processo define o método para geração e controle de Itens
de Configuração (IC) e Configurações Base (CB) para todos
as aplicações de TI no âmbito da CODS.

Em linhas gerais, o PGC-MCTI descreve os conceitos bá-
sicos para identificação da configuração de documentos e
código-fonte, define todo o processo de controle de versão,
fluxo de versionamento de documentos e código-fonte, de-
senvolvimento em paralelo, estruração de armazenamento e
poĺıticas de acesso, e fluxo de publicação de código-fonte
em todos ambientes (desenvolvimento, testes, homologação
e produção).

3.2.2 Customização de ferramentas
Embora a implementação do EPTI e a definição de di-

versos processos contribuiram com a melhoria da qualidade
no desenvolvimento de projetos e demandas na CODS, foi
necessário customizar algumas ferramentas para apoiar em
diversas atividades no escopo deste trabalho.

Ferramentas para gerenciamento de demandas e pro-
jetos

Um grande desafio é automatizar procedimentos, metodo-
logias ou processos com foco na otimização e medição do pro-
cesso para tomada de decisões utilizando indicadores chave
sobre todo o fluxo de trabalho.

Desta forma, visando atender as necessidades de GP da
CODS, foi implantada a plataforma Microsoft Enterprise
Project Management(EPM)5 integrado com o Microsoft Sha-

5https://products.office.com/en-us/project/project-and-
portfolio-management-software
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repoint6. O EPM é um sistema de informação para gerenci-
amento de projetos corporativos, através do qual são aplica-
das técnicas de gestão elencadas pelo PMI7 no PMBOK [11].
Entretanto, somente ter a ferramenta, sem a devida utiliza-
ção das técnicas de gestão aplicadas de maneira adequada,
o sistema EPM torna-se ineficiente, sem um objetivo geral
e sem agregar a devida funcionalidade para a organização.

Diante do exposto, em busca de inovação e aperfeiçoa-
mento, o EPM foi customizado com base no PGD-MCTI e
PGP-MCTI com o objetivo de atender às necessidades do
MCTI. Nesta direção, foram automatizados os respectivos
fluxos de trabalho dos processos no ambiente EPM.

Visando apoiar a tomada de decisão, uma das maiores
preocupações da CGTI era estar municiada de informações
inerentes aos projetos de sua responsabilidade de forma con-
solidada que fossem confiáveis, ı́ntegras e dispońıvel de ma-
neira rápida e acesśıvel. Nesse sentido, o EPTI elaborou
painéis de consultas gerenciais que demonstram, de forma
gráfica, a real situação dos projetos e das demandas existen-
tes na CGTI.

Ferramentas para o gerenciamento da configuração
Para suportar o PGC-MCTI, a ferramenta escolhida pela

CODS foi o sistema de controle de versão Subversion8 (SVN),
e como cliente o TortoiseSvn9. O SVN é uma ferramenta de
controle de versão que permite o desenvolvimento colabora-
tivo a partir de um repositório único, tendo como as princi-
pais vantagens o rastreamento das alterações realizadas du-
rante o desenvolvimento de software ou de um documento
de texto qualquer.

Dentre as funções do SVN pode-se destacar: controle do
histórico – possibilidade de analisar o histórico do desen-
volvimento, permitindo analisar as alterações com detalhes,
desde a primeira versão até a última, podendo resgatar ver-
sões mais antigas e estáveis ou até desfazer o trabalho; tra-
balho em equipe – permite que diversas pessoas trabalhem
sobre o mesmo conjunto de documentos ao mesmo tempo,
minimizando o desgaste provocado por problemas com con-
flitos de edições; marcação e resgate de versões estáveis –
permite marcar onde é que o documento estava com uma
versão estável, podendo ser facilmente resgatado no futuro;
ramificação de projeto – possibilita a divisão do projeto em
várias linhas de desenvolvimento, que podem ser trabalha-
das paralelamente, sem que uma interfira na outra.

Como o SVN é uma ferramenta de fácil integração com ou-
tros softwares, ele foi integrado ao ambiente EPM/Sharepoint
visando obter um ambiente único e consolidado para geren-
ciamento das demandas e projetos.

3.2.3 Capacitações
Para conseguir um maior impacto na reestruturação da

TI foi necessário uma mudança cultural na CGTI, i.e. para
que os servidores tenham maior eficiência na execução dos
processos e atividades que foram estruturados, foi necessá-
rio investir no desenvolvimento de determinadas habilidades.
Nesta direção, foram realizadas capacitações e workshops em
diversas disciplinas e ferramentas, tais como:

6http://products.office.com/en-
us/sharepoint/collaboration
7http://www.pmi.org/
8https://subversion.apache.org/
9http://tortoisesvn.net/

- Capacitações em Gerenciamento de projetos: (1)
Gerenciamento de projetos PMI: uma abordagem prática;
(2) Microsoft Project 2013 - treinamento oficial; (3) Gestão
de projetos e portfólios com Microsoft EPM.

- Workshop em processos: (1) Processo de gerencia-
mento de projetos; (2) Processo de gerenciamento de de-
mandas; (3) Processo de software; (4) Processo de geren-
ciamento da configuração.

- Capacitação em Gerência da Configuração: Treina-
mento básico de TortoiseSVN e Controle de Versão.

3.3 Pilar Legal
Todo o projeto de reestruturação, além de buscar atingir

um maior ńıvel de maturidade da organização e aumentar a
chance de sucesso nos projetos de TI, também foi baseado
em diversas exigências legais, como recomendações de órgãos
de controle interno e externo, IN 04, entre outras.

Visando cumprir determinações de acórdãos do TCU e re-
latórios de auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU),
foi estabelecido o PS-MCTI versão 3.0 considerando as nor-
mas ISO/IEC 12.207, ISO/IEC 15.504 e também conside-
rando uma ampla discussão, validação e aprovação entre as
àreas competentes. As mesmas recomendações também re-
sultaram na implantação de uma estrutura formal de GP, à
semelhança das orientações do processo PO10.2 contidas no
COBIT [6] e no PMBOK, conforme descrito no PGP-MCTI.

Em outro relatório de auditoria da CGU, em relação ao
PS-MCTI, também foi recomendado avaliar a conveniência
e oportunidade de: revisar periodicamente o processo; ca-
pacitar os recursos humanos na modelagem e melhoria de
processos; melhorar os processos de comunicação entre os
envolvidos; desenvolver um processo de gerenciamento da
configuração; e garantir a qualidade e melhoria do ńıvel de
maturidade do processo. Tais recomendações foram con-
templadas na definição PS-MCTI versão 3.0 e também no
plano de capacitações e workshops que foram organizados
na CGTI.

Visando atender a Estratégia Geral de Tecnologia da In-
formação (EGTI) do SISP, foi criado o EPTI no âmbito
da CGTI/MCTI. Apesar do EPTI exercer diversas funções,
possuir uma série de competências e gerar diversos benef́ı-
cios, o EPTI também atende ao disposto na EGTI.

A IN 04, que fornece um guia prático para a contratação
de soluções de TI, no que se refere à gestão e fiscalização
dos contratos, está sendo atendida através do PGD-MCTI,
que além de uniformizar o processo de gestão das deman-
das, fornece sáıdas que atendem ao disposto na instrução
normativa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto de reestruturação exigiu um grande esforço téc-

nico nos trabalhos de definição de processos, instalação, cus-
tomização de ferramentas e capacitação dos servidores em
diversas áreas, conforme descrito na Seção 3.

No ińıcio da implantação do EPTI, foi realizado um di-
agnóstico baseado na metodologia OPM3 [1] com o obje-
tivo de avaliar o grau de maturidade gerencial, onde através
de um questionário envolvendo as melhores práticas de GP,
constatou-se que em apenas alguns aspectos, a CGTI pos-
suia um ńıvel de maturidade sob demanda (ad-hoc - até 33%
dos processos implementados), sendo que alguns processos,
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como o caso de qualidade e riscos, não existia nenhuma prá-
tica implementada.

Também foi realizada uma análise da versão 2.0 do PS-
MCTI e de práticas de gerenciamento da configuração no
MCTI, onde foram constatadas diversas questões que impac-
tavam no insucesso dos projetos, conforme descrito na Seção
3.2.1. Desta forma, foram elaborados pareceres técnicos que
balizaram as oportunidades de melhoria e reestruturação da
área de TI.

Após tais identificações iniciais, partiu-se para a fase de
projeto e desenvolvimento da reestruturação da área de TI.
Em seguida, iniciou-se a fase de implantação, onde os proje-
tos existentes no órgão foram direcionados para as seguintes
ações: (1) projetos na fase de execução - foram analisados e
cada um foi direcionado para o estágio correto do processo;
(2) projetos em fase de planejamento - a orientação foi para
realizarem as atividades de iniciação.

Uma vez ajustados, os projetos tiveram seu curso normal
no processo e o EPTI realizou as verificações de execução
e, de forma não invasiva, realizou orientações e direciona-
mentos junto aos gerentes de projetos. As demandas que
surgem, estão sendo inclúıdas no portfólio de projetos EPTI
e seguindo todos processos que foram definidos.

Apesar da recente implantação desta nova reestruturação,
pode-se destacar alguns resultados preliminares:

- Gerenciamento do portfólio de projetos de forma padro-
nizada e consolidada através do PGP-MCTI e suporte da
ferramenta EPM;

- Suporte à tomada de decisão através de painéis de infor-
mações consolidadas na ferramenta EPM;

- O EPTI, através de auditorias, verificações e acompanha-
mento nos projetos, atua como guardião das práticas de
gerenciamento de processos e projetos de TI na organiza-
ção;

- O EPTI auxilia na formação e capacitação de servidores
em gerenciamento de projetos, processos e ferramentas;

- A ênfase no planejamento proporciona maior assertividade
nos prazos e custos do projeto, cujos indicadores podem
ser obtidos através da consolidação e controle dos projetos
na ferramenta EPM;

- Aumento da qualidade dos produtos, melhoria da comu-
nicação, otimização no uso dos recursos; estabelecimento
de vocabulário comum e adequação às especificidades do
MCTI, através de processos bem definidos e maduros;

- Consolidação de conhecimentos e experiências adquiridos
através do registro de lições aprendidas;

- Caracterização do ńıvel de maturidade em Gerência de
Projetos e Desenvolvimento de Software através da im-
plantação de processos aderentes às normas e padrões in-
ternacionais.

5. CONCLUSÃO
Nesse trabalho foi apresentado um relato de experiência

que demonstra o projeto de reestruturação da área de TI no
MCTI, o qual através da reformulação e implantação de pro-
cessos, ferramentas de suporte e mudança da cultura organi-
zaçional, foi posśıvel aumentar a maturidade organizacional

proporcionado aumento no ı́ndice de sucesso dos projetos de
TI e agregação de valor ao negócio do MCTI.

Por fim, observa-se como oportunidade futura a experi-
mentação dos processos que foram definidos em mais proje-
tos de TI do MCTI, visando identificar eventuais gargalos,
oportunidades de melhoria e também a conveniência de in-
troduzir práticas ágeis de GP e desenvolvimento de software.
Também, faz-se necessário a evolução da ferramenta EPM
no sentido de automatizar outras atividades dos processos,
bem como proporcionar formas alternativas de visualização
das informações.

Referências
[1] Organizational Project Management Maturity Model

(Opm3) Overview. Project Management Institute, 1st
edition, 2003. ISBN 1930699042.

[2] F. M. M. da Silva, V. Sun, J. P. de Albuquerque, and
E. P. V. Prado. O Funil de Inovação como Modelo para
Priorizar e Executar Projetos de Tecnologia da Informa-
ção. In Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação
- SBSI, 2014.

[3] G. D. Garson and A. Pavlichev. Digital government:
principles and best practices, 2004.

[4] ISO/IEC. ISO/IEC 12207. Information technology –
software life-cycle processes, 1995.

[5] ISO/IEC. ISO/IEC 15504. Iinformation technology –
process assessment. Technical report, 2003-2006.

[6] IT Governance Institute, editor. CobiT 4.1: Fra-
mework, Control Objectives, Management Guidelines,
Maturity Models. IT Governance Institute, Rolling Me-
adows, 2007.

[7] P. Kruchten. The Rational Unified Process: An Intro-
duction. Addison-Wesley, 2003. ISBN 0201707101.

[8] K. C. Laudon and J. P. Laudon. Management Infor-
mation Systems: Managing the Digital Firm. Prentice
Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, USA, 10th edition,
2006. ISBN 0130330663.

[9] D. Lima, R. Silva, A. Garcia, S. Rodrigues, M. Chaves,
R. Santos, and J. Souza. Sistema para Transição de
Governos no Brasil. In Simpósio Brasileiro de Sistemas
de Informação - SBSI, 2013.

[10] A. P. Martins, M. R. Martins, M. M. M. Pereira, and
V. A. Martins. Implantação e consolidação de escritó-
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RESUMO
Uma das estratégias mais eficientes de alocação de registra-
dores é baseada na coloração por grafos. Este trabalho des-
creve uma nova técnica para trocar as cores em um grafo de
interferência que minimiza a inserção de código para acesso
a memória. Para isso, o alocador de George e Appel foi de-
senvolvido de duas maneiras: com a etapa de troca de cores
ativada e desativada. Foram realizados experimentos com
um conjunto de 27.921 grafos de programas reais. Os re-
sultados mostraram que em alguns casos foi posśıvel reduzir
a quantidade de variáveis enviadas à memória em mais de
12%.

Palavras-Chave
Minimização de acesso à memória, Alocação de registrado-
res, Coloração por grafos.

ABSTRACT
Graph coloring is one of the most effectiveness approaches
to perform register allocation. This work describes a new
approach to flip colors in an interference graph to minimize
the code insertion for accessing memory. To evaluate the
impact of using this strategy in the graph coloring register
allocator, a George and Appel allocator has been developed
in two ways - flipping the colors and without flipping the
colors in the interference graph. Experiments with a set of
27,921 graphs of real programs were performed. In some
cases, our results showed over 12% of reduction in number
of variables sent to memory.

Categories and Subject Descriptors
D.3.4 [Programming Languages]: Processors—Code ge-
neration, Compilers, Optimization
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1. INTRODUÇÃO
A alocação de registradores é uma das otimizações mais

importantes em compiladores e desempenha um papel cŕı-
tico na eficiência do código gerado [4]. Um bom alocador
pode produzir um código 250% mais rápido do que um alo-
cador simples [11]. A tarefa primordial da alocação de re-
gistradores é mapear valores locais e temporários para um
conjunto restrito de registradores f́ısicos dispońıveis no pro-
cessador da máquina. Quando o número de variáveis em
uso no programa é maior que o número de registradores,
o alocador deve escolher quais variáveis serão armazenadas
na memória. Isso acarreta um tráfego não desejado entre o
processador e a memória, pois o acesso a mesma aumenta o
consumo de potência e penaliza o desempenho do executá-
vel. O consumo de potência é um fator cŕıtico na tecnologia
da informação. Em 2006 a taxa de consumo de potência dos
data centers foi de 3 bilhões de kWh nos EUA [9]. Atual-
mente, a energia gasta para suprir os data centers mundiais
representa cerca de 1.500 TWh anualmente, o que é equi-
valente a energia gerada pelo Japão e a Alemanha juntos
[10]. Portanto, minimizar o acesso a memória pode ir muito
além de melhorar a eficiência dos softwares atuais. Implica
também, na redução da energia e custos necessários para
manter os ecossistemas de tecnologias de comunicação e in-
formação.

2. ALOCAÇÃO DE REGISTRADORES VIA
COLORAÇÃO DE GRAFOS

Umas das estratégias mais eficientes para lidar com o pro-
blema da alocação de registradores é por coloração de grafos
[6, 4, 8]. Para isso, um programa é representado como um
grafo de interferência G = (V,E), onde V é o conjunto de
vértices e E o conjunto de arestas. Cada vértice em G re-
presenta uma variável temporária. Uma aresta conectando
dois vértices vi e vj simboliza uma interferência e significa
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Figura 1: A troca de cores evitando que o live range
f vá para a memória.

que vi e vj não podem ocupar o mesmo registrador. Para
colorir G com K cores, onde K denota o número de registra-
dores dispońıveis na máquina, vértices com no máximo k−1
vizinhos são removidos do grafo, pois podem ser coloridos
facilmente. Se restarem apenas vértices com um número
de vizinhos ≥ K, um deles é escolhido como candidato a
ser enviado para memória. Os vértices são então coloridos
em ordem inversa à remoção. Para cada vértice é atribúıda
uma cor diferente daquelas já atribúıdas aos seus vizinhos.
Se não houver nenhuma cor dispońıvel é necessário inserir
instruções load-store para carregar e armazenar a variável
na memória, o que acarreta dano de desempenho ao execu-
tável gerado. O problema para minimizar o acesso a memó-
ria é ainda um campo aberto em alocação de registradores,
mesmo com heuŕısticas bastante eficientes como a estratégia
de coloração por grafos.

Em 1989 Bernstein et al. [3] criou uma heuŕıstica mais
inteligente para escolher o vértice que seria enviado à memó-
ria que ficou conhecida como best-of-three. Em 1992 Briggs
et al. [5] elaborou uma forma de recalcular valores em uma
única instrução que dispensava a necessidade de enviar valo-
res constantes para memória. Trabalhos posteriores - Berg-
ner et al [2], Cooper e Simpson [7] - desenvolveram mecanis-
mos para enviar um vértice parcialmente para a memória,
reduzindo o número de instruções load-store inseridas.

Este artigo tem com objetivo apresentar uma técnica ba-
seada em troca de cores no grafo de interferência para mini-
mizar a quantidade de acessos a memória no código gerado
pela alocação de registradores. Diferentemente das outras
estratégias de minimização a troca de cores evita totalmente
o acesso. Isso é feito a partir de um processo de rearranjo
de cores no grafo de interferência. Essa abordagem pode
ser usada em conjunto com outras técnicas de minimização
de acessos a memória para produzir um resultado global no
código gerado ainda melhor.

3. TROCA DE CORES
A troca de cores é uma nova estratégia para minimizar a

quantidade de código para acesso à memória na alocação de
registradores por coloração de grafos. Quando um vértice vi
é escolhido para ser enviado à memória, a troca de cores é
acionada para tentar rearranjar as cores no grafo de modo
que uma cor possa se tornar dispońıvel para vi. A Figura
1 mostra um grafo G com k = 3 que tem o vértice f como
candidato à memória. Ao acionar a troca de cores as cores
em G são rearranjadas de modo que f é alocado para R1 e
uma coloração válida é encontrada para G sem a necessidade
de qualquer acesso à memória.

A troca de cores pode ser dividida em dois módulos bási-
cos. O primeiro é responsável por encontrar um conjunto de

(a) Primeira res-
trição violada

(b) Segunda restrição vi-
olada.

(c) Terceira restrição violada.

Figura 2: Exemplos de subgrafos que violam as res-
trições de troca.

vértices candidatos para troca de cores que devem cum-
prir três restrições de troca. O segundo por averiguar se
algum dos vértices candidados encontrados no módulo an-
terior satisfaz uma das duas condições de troca. Quando
um vértice não violar nenhuma restrição de troca e cumprir
ao menos uma condição de troca é posśıvel modificar sua cor
e usar a antiga para colorir o vértice candidato à memória.

3.1 Restrições de troca
A primeira restrição de troca deve garantir que o vértice

candidato tem cor única entre os vizinhos do vértice alvo.
No subgrafo mostrado na Figura 2a s é um vértice alvo que
contém dois vizinhos de mesma cor. Portanto os vértices x
e y violam a primeira restrição de troca.

A segunda restrição de troca garante que a cor do vértice
candidato não faz parte de um conjunto de vértices pré-
coloridos - vértices que simbolizam registradores f́ısicos - que
interferem com o vértice alvo. No subgrafo da Figura 2b o
vértice w é o único entre os vizinhos do vértice alvo s colorido
com 1. No entanto, R1 interfere com s, o que faz w violar a
segunda restrição de troca.

A terceira restrição de troca só é acionada quando se busca
vértices candidatos de modo indireto, i.e, o vértice alvo é
também um vértice candidato. Considere um grafo G =
(V,E), e que a ∈ V tem um conjunto de vértices candidatos
X = {b, c}, então a terceira restrição de troca deve garantir
que os vértices candidatos de b e c não interfiram com a.
No subgrafo da Figura 2c w é um vértice candidato de s
e um vértice alvo ao mesmo tempo. Quando se procura
por vértices candidados de w descobre-se que z não viola a
primeira e a segunda restrição de troca, mas viola a terceira
por interferir com s.

3.2 Condições de troca
A primeira condição de troca lida com a subutilização de

cores que os vértices pré-coloridos acarretam em um grafo de
interferência. Considere um vértice v em G que tem k regis-
tradores dispońıveis com n vértices vizinhos, x1, x2, ..., xn.
Para que v seja marcado como candidato à memória é ne-
cessário que n ≥ k e que cada xi tenha grau ≥ k. No
entanto, se v interferir com um vértice pré-colorido, é pos-
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484



Figura 3: Exemplo de grafo onde a primeira condi-
ção de troca é satisfeita

śıvel que algum xi tenha outra cor dispońıvel. A Figura 3
mostra um exemplo de grafo G com k = 4, que satisfaz a
primeira condição de troca. Ao tentar colorir o grafo é cons-
tatado que g é um vértice candidato à memória. Ao acionar
a troca de cores verifica-se que d, f e e são vértices candida-
tos de g. Como e também pode ser colorido com 3, a cor 2
é disponibilizada para g.

A segunda condição de troca precisa operar, no mı́nimo,
sobre três vértices diferentes. Por isso, só é acionada a par-
tir da segunda camada de vértices candidatos. Seja s um
vértice candidato à memória em um grafo G e x um vértice
candidato de s. Para que y seja um vértice candidato de
x, a segunda condição de troca deve garantir que y não in-
terfere com s. Na Figura 1 d é um vértice candidado de b.
Como d não interfere com f a segunda condição de troca é
satisfeita.

4. METODOLOGIA
Para avaliar a estratégia de troca de cores, foi realizada

uma análise comparativa entre a coloração de grafos sem a
troca de cores e com a adição do passo de troca de cores.
Para isso, foi utilizado o conjunto de 27.921 grafos de inter-
ferência disponibilizados por Appel e George [1]. Estes gra-
fos foram gerados a partir da auto-compilação do SML/NJ
(Standard ML of New Jersey), um compilador para a lingua-
gem Standard ML ’97, com o intuito de testar novas técni-
cas de alocação de registradores por coloração de grafos. As
amostras assumem que existem vinte e uma ou vinte e nove
cores (K = 21 ou K = 29) dispońıveis para colorir os grafos.
No entanto, nenhuma informação sobre o custo de enviar um
vértice para memória é fornecida, e tampouco o código que
o grafo de interferência representa. Isso limita a análise de
duas formas: primeiro, quando não há cores dispońıveis não
é posśıvel escolher qual vértice enviar para memória e se-
gundo, não é posśıvel reconstruir o grafo de interferência.
Para lidar com a primeira limitação, foi assumido que to-
dos os vértices no grafo tem custo igual a 1, assim o vértice
de maior grau sempre é escolhido como candidato à memó-
ria. E para lidar com a segunda limitação, os algoritmos são
aplicados apenas na primeira lista de vértices candidatos à
memória do grafo atual, depois prossegue-se para análise do
grafo subsequente.

Para realizar a análise, primeiramente, implementou-se,
em linguagem C++, a técnica por coloração de grafos como
proposto em George e Appel [8] sem considerar instruções
de cópia. Posteriormente, foi adicionada a essa implemen-
tação a troca de cores de maneira a permitir habilitá-la ou

Figura 4: Metodologia: Toma-se como entrada os
27.921 grafos fornecidos por Appel e George [1] que
são passados pela aplicação e, no final, se obtém
como sáıda o número de vértices candidatos à me-
mória evitados.

desabilitá-la, como pode ser visto na Figura 4. O programa
foi executado para quatro configurações de cores diferentes:
4, 8, 12, e 16. Para cada uma das configurações, o programa
foi executado com e sem a troca de cores habilitada. A partir
das execuções, foi posśıvel identificar o número de vértices
candidatos à memória que foram evitados com a adição da
estratégia de troca de cores à coloração de grafos e quais
foram as condições de troca mais recorrentes.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Existem muitas medidas de comparações razoáveis para

se medir a qualidade de um bom alocador de registradores:
tempo de compilação, requerimentos de espaço, eficiência
do código executável produzido, etc. O objetivo principal
da troca de cores é melhorar a eficiência do código gerado
por alocadores que usam a estratégia clássica de coloração
por grafos. Embora um custo adicional de espaço e tempo
seja introduzido, quando a troca de cores é acoplada ao fra-
mework desses alocadores, a tendência é que não provoque
grandes danos de desempenho, uma vez que opera sobre por-
ções bastante limitadas do grafo.

Para medir os resultados da troca de cores um experi-
mento principal foi elaborado. Nele toma-se um conjunto de
27.921 grafos de interferência disponibilizados por Appel e
George [1], e avalia-se quantos candidatos à memória foram
posśıveis evitar usando-se a troca de cores. Os resultados
deste experimento podem ser vistos na Tabela 1.

É posśıvel perceber que quanto maior o número de regis-
tradores, mais efetivo se torna a troca de cores, isso prova-
velmente se deve ao fato de que a disposição combinatória
de cores no grafo cresce com o aumento de registradores e
mais oportunidades de troca se tornam posśıveis. Outro fa-
tor a ser observado é que embora a troca de cores gere mais
vértices candidatos a memória, uma parcela considerável dos
mesmos é colorida, o que faz a troca de cores ser mais efetiva
em todos os casos considerados.

Também é importante ressaltar que a medida do teste está
em termos da redução de vértices enviados a memória e não
em termos da redução do número de instruções load-store
inseridas. No algoritmo de alocação de registradores por co-
loração de grafos, quando um vértice é enviado à memória
são inseridas diversas instruções load-store para carregar e
armazenar o seu valor. Ao alocar um registrador para esse
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Tabela 1: Quantidade de candidatos à memória evi-
tados para os 27.921 grafos fornecidos por Appel e
George [1]. K : número de cores dispońıveis; Ge-
orge - Total : número total de candidatos à memória
sem a troca de cores; Cond1 : número de candida-
tos à memória evitados com a primeira condição de
troca; Cond2 : número de candidatos à memória evi-
tados com a segunda condição de troca; Total : Nú-
mero total de candidatos à memória com a troca de
cores; Redução: porcentagem total de candidatos à
memória evitados somando-se a primeira e segunda
condição de troca.

K George - Total Cond1 Cond2 Total Redução (%)

4 159.308 3.698 5089 160.447 4,80
8 31.417 1.418 1154 31.954 6,48
12 10.170 509 517 10.371 8,11
16 3.931 270 290 3.998 12,54

vértice, a troca de cores dispensa a necessidade de inserir
instruções load-store. Isso fornece um impacto ainda maior
na redução de acessos a memória usando-se troca de cores,
quando comparado com outras técnicas que fazem suas me-
dições em termos de redução de instruções load-store. Como
exemplo de tais técnicas pode-se destacar o best-of-three de
Bernstein et al. [3] e a rematerialização de Briggs et al. [5]
ambas com uma redução de até 20%, A técnica de Bergner
et al. [2] com uma redução média de 33%, e a de Cooper e
Simpson [7] com uma redução de 17,9%. Como a troca de
cores não irá inserir nenhuma instrução load-store para cada
vértice evitado, a tendência é que sua taxa de redução em
termos de instruções load-store seja ainda maior.

6. CONCLUSÃO
Neste artigo foi mostrado que é posśıvel usar a troca de co-

res para reduzir o número de instruções load-store durante
a alocação de registradores por coloração de grafos. Dife-
rentemente das outras abordagens que procuram minimizar
parcialmente os candidatos à memória, essa estratégia não
assume que o live range será enviado para a memória, mas
procura recolorir os vértices no grafo de tal modo que o can-
didato seja integralmente evitado. Os resultados com o con-
junto de grafos disponibilizados por Appel e George [1] apre-
sentou, no melhor caso, uma redução de mais de 12% dos
vértices candidatos em comparação com a estratégia clás-
sica de alocação de registradores. Isso sugere que a troca
de cores é uma técnica efetiva para reduzir a quantidade de
instruções load-store introduzidas no código gerado. Como
apresentado em Tiwari et al. [12] instruções que envolvem
acesso à memória são muito mais energeticamente custosas
do que as que envolvem apenas acesso a registradores. Se-
gundo o relatório apresentado por Mark P. Mills [10], CEO
do Digital Power Group, os ecossistemas de tecnologias de
comunicação e informação representam 10% de toda a ener-
gia gerada no mundo. Portanto, reduzir o acesso à memória
representa diminuir o consumo de energia mundial.

6.1 Atividades futuras
Existem quatro formas de questões distintas que ainda

precisam ser exploradas: (i) otimizações: realizar um es-
tudo cuidadoso do algoritmo de troca de cores e analisar
diversos grafos de programas reais a procura de posśıveis

melhorias; (ii) problemas abertos: encontrar fatores que be-
neficiam e prejudicam a troca de cores, além de estudar a
natureza dos grafos gerados no processo de auto-compilação
do SML/NJ e compará-la com a de outros benchmarks; (iii)
questões de implementação: acoplar a atual implementação
ao framework LLVM para possibilitar a análise de outros
benchmarks que exigem a execução do código gerado; (iv)
melhoria nos experimentos: realizar a análise de outros ben-
chmarks, tais como: SPEC CPU2006, MEDIABENCH II e
a switch de testes disponibilizada pelo LLVM.
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RESUMO
Com o aumento do volume de dados na Web, a tarefa de
construir um mecanismo de busca com alta precisão se torna
cada vez mais dif́ıcil. Como uma alternativa para melhorar
esses resultados, o desenvolvimento de uma ferramenta de
recomendação baseada no conteúdo dos documentos a se-
rem buscados pode se tornar bastante útil. Nesse contexto,
objetivo desse trabalho é analisar como algoritmos de inde-
xação, Machine Learning e análise textual podem melhorar
os resultados de busca e, através do conteúdo buscado em
cada documento, construir uma aplicação de busca e reco-
mendação usando as tecnologias Open Source dispońıveis no
mercado.

Palavras-Chave
Aprendizado de máquina, big data, ferramenta de indexação

ABSTRACT
As the volume of data on the web continue to increase, it is
getting more challenging for the search mechanism to find
with a high precision rate what the users want to find. As a
solution to improve these results, the development of a re-
commender engine, based on the content of the documents,
would prove itself very useful. In this context, this research
has the objective to show how the current search and in-
dexing tools could be improved with recommendation, Ma-
chine Learning and textual analysis algorithms. The idea
behind these project would be to, based on the content of
the documents recovered in the search, find similar docu-
ments using most of the Open Source technology we have
available right now.
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1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de aplicativos para a indexação e busca

de documentos na internet vem se tornando fundamental
para satisfação dos usuários, principalmente em aplicações
que dependem da utilização desse tipo de recurso como sites
de Buscas e de Web Commerce[2].

Essa essencialidade vem, principalmente, do surgimento
do conceito de Big Data que emerge a partir do aumento de
informações dispońıveis publicamente e que exige das apli-
cações tratar terabytes de dados, na maioria dos casos sem
estruturas bem definidas (dados não-estruturados), provo-
cando com isso o aparecimento de novas tecnologias e o
avanço em pesquisa sobre mineração de dados[3] .

Também temos, como influência para essa mudança no ce-
nário de recuperação de dados, a necessidade que as pessoas
de hoje em dia tem com a Internet. Nos tempos atuais .Não
é mais necessário termos um desktop ou uma máquina para
acessar a Internet, podemos fazer nossas buscas de qual-
quer lugar a qualquer momento com smartphone ou tablets.
Ou seja, a portabilidade para o acesso provoca aumento na
frequência de uso por buscadores e, consequentemente, na
geração de dados.

Devido à estes dois efeitos, acesso e volume, o tempo de
consulta resultante de um banco relacional não é mais sufi-
ciente para ferramentas de busca online, fazendo com que,
recentemente, diversos conceitos e algoritmos de indexação
como, por exemplo, o uso Índice Invertido, emergissem como
propostas para diminuir a latência na busca de informações
[4].

Junto com esses problemas de velocidade e do grande vo-
lume de dados, o gap semântico dos resultados de busca, ou
seja, a diferença entre o que o usuário busca e a resposta do
sistema, se torna cada vez mais dif́ıcil de ser tratado pelos
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meios tradicionais. Diversos trabalhos no meio acadêmico já
buscaram diminuir essa gap usando técnicas como clusters
de dados [7] e combinação dos mais variados algoritmos [11].

Nessa pesquisa, iremos estudar a utilização de ferramentas
de Big Data e de Aprendizado de Máquina para conseguir
uma maior precisão de resultados e para minimizar esse gap.

Nesse contexto, o objetivo do trabalho será apresentar
uma alternativa para melhorar o resultado de busca através
do uso da experiência do usuário durante o uso dos sistema
a partir de ferramentas livres para indexação associadas as
de recomendação.

Para a validação dos resultados, definiu-se como base de
dados o conteúdo indexado diariamente por um feed RSS
onde, a cada dia, as not́ıcias de 5 temas diferentes eram
indexadas. Com o conteúdo dessa base, foi constrúıdo um
módulo de busca textual e outro de aprendizado de máquina
para que, com a aplicação de técnicas de recomendação e
classificação, fosse posśıvel apresentar ao usuário conteúdos
semelhantes, analisando os resultados finais com diferentes
números de documentos.

Na parte técnica, foram utilizados os pacotes Apache Ha-
doop juntamente com o Apache Mahout para a criação da
ferramenta de recomendação e armazenamento da base de
aprendizado e, para as not́ıcias, foi utilizado o Apache Solr
de forma a indexar os documentos.

Além da introdução, este trabalho está dividido em um
tópico de trabalhos relacionados, que apresenta as princi-
pais técnicas e ferramentas de indexação e recomendação
que foram usadas na pesquisa, uma parte de metodologia
experimental, explicando sobre o sistema criada para ava-
liar o experimento e, por fim, uma análise dos resultados
com uma conclusão final sobre a pesquisa.

2. TRABALHOS RELACIONADOS
Na literatura, alguns autores discutem o uso de técnicas

inteligentes para o tratamento de conteúdos textuais como
estratégia para aprimorar os resultados de sistemas de bus-
cas com uso de mineração de dados e inteligência artificial.

BÜTTCHER, CLARKE e CORMACK [4] estudaram téc-
nicas de busca aplicadas a conteúdos textuais, apresentando
e avaliando cada uma das ferramentas existente. O estudo
se torna bastante interessante, principalmente relacionado a
técnicas de utilização do algoritmo de Índice Invertido e de
tratamento textual, apresentando variações de implementa-
ção dessa técnica e demonstrando maneiras de verificar sua
eficácia.

ANTONELLIS e GALLOPOULOS [1] , por outro lado,
apresentam uma análise elaborada em cima do algoritmo de
Matriz de Termos, mostrando uma visão extremamente útil
para seu uso dentro da avaliação dos textos e sua utilização
em algoritmos de Inteligência Artificial e Aprendizado de
Máquina.

Seus experimentos se baseiam no uso de uma combinação
de algoritmos de Indexação Semântica Latente e o uso de
um modelo vetor espacial para representar seus dados, com
a aplicação de uma Matriz de Termos em memória para
melhorar o desempenho dos algoritmos. Os resultados se
apresentam extremamente positivos, onde para uma coleção
de 10330 documentos, divididos em 5526 termos, se obteve
uma precisão média de 30%.

MARLIN [6] analisa a utilização de algoritmos de minera-
ção de dados para a criação de filtros colaborativos e como
aplicar o conceito de Aprendizado de Máquina pode ser uti-

lizado para a criação de sistemas adaptativos.
Entre essas análises, uma das mais relevantes à nossa pes-

quisa é referente a precisão do algoritmo de Naive Bayes tra-
dicional aplicado a análise de dados de uma rede social para
filmes. Analisando um conjunto de pontuações de 30000
usuários, os autores chegaram a atingir uma precisão mé-
dia de 50% com o uso do classificador, uma porcentagem
bastante positiva.

METEREN e SOMEREN [10] apresenta em seu estudo
uma análise da utilização de filtros de conteúdo para a cria-
ção de ferramentas de recomendação, se tornando extrema-
mente útil principalmente para conteúdos textuais.

Em sua pesquisa, apresentam a criação de um Framework
para recomendação baseado na criação de um filtro de con-
teúdo, que foi criado pelos próprios autores. Utilizando téc-
nicas como a frequência de termos dos documentos e a utili-
zação do feedback do usuário para ajustar o sistema de ML,
atingiram resultados interessantes com uma média de 60 a
70% de precisão na recuperação dos documentos.

A aplicação de algoritmos de classificação também é estu-
dada no trabalho de PENNACCHIOTTI e POPESCU [8],
realizado pelo Yahoo Labs. Nesse experimento, a aplicação
de algoritmos de classificação é feita em cima de uma base
de usuários do Twitter, onde se tenta classificar os usuários
dentro de categorias relacionadas ao seu direcionamento po-
ĺıtico.

Apesar de propor uma solução para um problema diferente
do que iremos analisar no artigo, diversas ideias interessantes
surgem dessa pesquisa, principalmente relacionadas ao modo
de como tratar a informação capturada da rede social e as
formas de traçar o perfil de cada usuário, que se provou
extremamente útil na formulação do módulo de tratamento
de texto desse artigo.

Como algoritmo de Machine Learning, a escolha do autor
foi o Gradient Boosted Decision Trees, ou GBDT, e, como
resultados, foi posśıvel atingir uma precisão média de 88%
na classificação de 10338 usuários.

Finalmente, RENNIE e colaboradores [9] trabalharam na
otimização do algoritmo de classificação Naive Bayes. Com
este estudo foi posśıvel a criação de um algoritmo baseado no
classificador original de Naive Bayes, porém sem os pontos
negativos do mesmo, otimizando-o ainda mais para classifi-
cação de textos tradicionais.

Esse algoritmo modificado se mostra extremamente eficaz
para a classificação de conteúdos textuais, sendo que nos
experimentos realizados durante a pesquisa de RENNIE e
colaboradores, foram alcançados entre 69.4% a 88.7% na
classificação de uma base de not́ıcias do site Reuters com
21578 artigos.

3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL
Nesse experimento cient́ıfico foi proposto a criação de um

framework de aprendizado de máquina capaz de, através de
uma base de not́ıcias previamente alimentada ao algoritmo
de classificação, encontrar documentos semelhantes através
da análise textual de conteúdos de not́ıcias.

Essa estratégia foi adotada, pois, através da recomendação
de conteúdos similares aos exibidos para o usuário após sua
busca, nos baseando nos conteúdos clicados, ou seja, visuali-
zados pelo usuário, conseguimos aprimorar a experiência de
navegação do mesmo, ao mostrar o conteúdo que se deseja
encontrar logo na primeira página, e aumentar a probabi-
lidade de encontrar outra not́ıcia relacionada a que estava
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Figura 1: Módulos do sistema usado no experi-
mento.

pesquisando em primeiro lugar, consequentemente minimi-
zando o gap semântico de sua busca.

Também, dentro da elaboração do framework para o de-
senvolvimento experimental, houve a preocupação na cria-
ção de módulos de baixo acoplamento, podendo ser facil-
mente substitúıdos por outras implementações ou funciona-
lidades.

Com o objetivo de demonstrar o experimento, foi cri-
ado um sistema dividido em 4 módulos principais, conforme
apresentado na Figure 1. Nessa figura podemos também no-
tar as entradas e sáıdas de cada um dos módulos, bem como
a tecnologia utilizada para suas comunicações.

As not́ıcias indexadas em nosso experimento são proveni-
entes do site de not́ıcias www.yahoo.com.br, sendo captura-
das pelo sistema através do módulo RSS , descrito na figura
como Base de Dados, durante um peŕıodo de 1 mês.

Esse módulo serve como ponto de entrada de documentos
para o sistema. Através de uma base de dados previamente
alimentada com o endereço de fontes de RSS, é feito diaria-
mente a leitura de not́ıcias dessa base em 5 tópicos arbitra-
riamente escolhidos: Economia, Internacional, Tecnologia,
Ciências e Entretenimento. Lidos esses documentos, cria-se
uma entidade do sistema denominada RSSFeed e envia-se
todas as entidades não duplicadas para o módulo de trata-
mento textual e indexação do sistema. O envio para esse
módulo é feito através do uso da tecnologia de webservices
REST e os dados são serializados no formato JSON.

No módulo indexação, por sua vez, composto pela ferra-
menta Open Source Apache Solr e que utiliza, para indexar
seu conteúdo, o algoritmo de Índice Invertido, ou seja, os
documentos são indexados de acordo com seus tokens (pa-
lavras do texto). No módulo de Indexação é feito também
um tratamento textual para preparar as not́ıcias para se-
rem processadas posteriormente pelo algoritmo de IA. Esse
tratamento é feito antes da indexação e armazenamento das
not́ıcias no sistema e é composto pelos seguintes passos:

- Eliminação das tags do código HTML: Todas as tags e
códigos Java Scripts são eliminados do conteúdo da página.

Além disso, é feito uma análise para verificar qual conteúdo
realmente faz parte da not́ıcia e não de links ou propagandas
de outros documentos. Todo esse tipo de texto é eliminado,
sobrando somente o conteúdo textual da not́ıcia, concate-
nado em um único parágrafo.

- Eliminação das stopwords: É feita a eliminação das de-
nominadas stopwords do texto, ou seja, eliminação de con-
junções, artigos, verbos e outras classes gramaticais que não
são caracteŕısticas para descrever o contexto da not́ıcia a ser
analisada. Como critério para a eliminação dessas palavras,
foi utilizado a biblioteca da ĺıngua portuguesa brasileira do
Apache Lucene, permitindo a eliminação das palavras a par-
tir de um dicionário de stopwords previamente criado. Após
essa eliminação, também é feito um tratamento para eli-
minar as palavras que aparecem em mais de 95 por cento
dos textos indexados, garantindo ainda mais que as pala-
vras presentes no documento indexado sejam somente as que
realmente são referentes ao tema em questão.

- Realização do stemming das palavras: Cada palavra do
conteúdo a ser tratado é manipulada de forma a realizar o
stemming, ou seja, reduzir todas as palavras para a sua raiz.
Isso também foi feito com o uso da biblioteca de stemming
para a ĺıngua portuguesa presente dentro do Apache Lucene.

Após a realização desses passos, esse conteúdo é armaze-
nado na instância do Solr através da biblioteca de integração
SolrJ, que fornece APIs para integração direta do Java com
a aplicação Solr.

Agora, com o tratamento textual do conteúdo e o seu ar-
mazenamento numa base indexada, cada um dos documen-
tos está mais apropriado para ser tratado pelo algoritmo de
Machine Learning, minimizando o gap semântico dos resul-
tados.

No módulo de ML (de Machine Learning) é onde encontra-
se a parte principal do projeto, a criação do classificador
bayesiano de forma que, a partir de um documento previ-
amente indexado, a base histórica de artigos é percorrida
com o objetivo de encontrar o artigo mais semelhante, cri-
ando um recomendador com base em um filtro por conteúdo
(content-based filtering). A implementação do classificador
foi feita com base no Apache Mahout, uma ferramenta Open
Source de Machine Learning que implementa os principais
algoritmos de aprendizado de máquina existente.

Conforme o trabalho realizado por RENNIE e colabora-
dores [9], a escolha do algoritmo modificado de Naive Bayes,
o Complementary Naive Bayes, para realizar a recomenda-
ção foi graças a dois fatores principais. Alta performance
devido ao fato do algoritmo, por ser bastante simplificado
não exigir grande poder computacional para ser aplicado e,
portanto, o tempo de resposta, que no caso de uma busca
é bastante cŕıtico, é bastante rápido. E ainda, o algoritmo
apresenta facilidade de desenvolvimento sem a necessidade
de estabelecer relações entre os elementos.

Sua facilidade de desenvolvimento e uso e a não necessi-
dade de estabelecer relações entre os elementos se mostrou
extremamente útil para tratarmos da busca de conteúdos
sem ter o conhecimento prévio do que iŕıamos tratar. Por
esse motivo, escolhemos inicialmente somente o uso desse
algoritmo deixando para trabalhos futuros a aplicação de
outros classificadores de ML dentro do framework.

O carregamento da informação nesse algoritmo, por sua
vez, foi feito com base no conteúdo tratado previamente
no módulo de indexação, separando seu texto em tokens
e agrupando-os em um vetor de frequência de termos (ma-
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Tabela 1: Frequência de termos
Frequencia de termos

Id documento compr Avia econom escol
1 3 2 0 0
2 2 0 10 0
3 0 0 2 5

Figura 2: Resultado de buscas com o botão ”Get
Similar”para buscar recomendações

triz de termos). Esse vetor, por sua vez, era alimentado ao
Mahout que, posteriormente, utiliza seu conteúdo para rea-
lizar a classificação. Cada vetor também era associado à um
identificado (id) respectivo do documento, permitindo assim
uma identificação de qual documento cada vetor se refere.
Na figura 2, está demonstrada um exemplo de um conjunto
de 3 documentos, os quais foram transformados em vetores
de termos com seus tokens (palavras), previamente tratados
pelo módulo de indexação.

Como podemos ver na Tabela 1, o vetor de frequência de
termos possui, para cada documento, o número de aparições
que cada palavra (token) tem no documento. Através desses
vetores, o algoritmo de Naive Bayes é capaz de classificar o
texto e encontrar, dentre a base de treinamento, quais do-
cumentos melhor se classificam nesse perfil, atribuindo um
peso a cada documento, de acordo com o algoritmo modifi-
cado de Naive Bayes.[9]

Dentro da execução da aplicação, uma vez o usuário visua-
liza uma not́ıcia, tratamos o texto dessa not́ıcia no algoritmo
e devolvemos a lista de documentos com os respectivos pesos
calculados pelo algoritmo.

Uma vez esses pesos são retornados, a aplicação é respon-
sável por ordenar a lista de resultados pelo valor dos mesmos
e mostrar ao usuário os documentos que possuem o maior
peso, ou seja, um conteúdo mais semelhante ao conteúdo
buscado inicialmente.

Portanto, na camada de apresentação, apresentamos ao
usuário tanto os resultados da busca como os artigos mais
semelhantes ao conteúdo do resultado em questão. Dessa
forma, permitimos que, logo nas primeiros resultados, o usuá-
rio seja capaz de ver a not́ıcia que mais se assemelhou ao
texto pesquisado e, também, outras not́ıcias de conteúdos
similares, tentando dessa forma diminuir o gap semântico
do resultado de busca.

O exemplo do módulo Web de apresentação pode ser visto
na Figura 2 e 3. Na primeira, apresentamos apenas as no-

Figura 3: Recomendações de not́ıcias expandidas

t́ıcias provenientes do resultado de busca pela palavra ”pe-
trobras”. No canto inferior esquerdo, o botão ”Get Simi-
lar”permite que seja expandido as recomendações de not́ıcias
classificadas como semelhantes a not́ıcia sendo visualizada.

Uma vez pressionado o botão, o sistema irá expandir as re-
comendações conforme pode ser visto na Figura 3, exibindo
as mesmas para o usuário.

4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS
Como metodologia de análise dos resultados, utilizou-se

o método K-Fold (ou K-Pastas). Esse método consiste na
divisão da base de dados em K número de subconjuntos
de dados de forma randômica, sendo 1 desses subconjuntos
utilizado para o teste e os outros K-1 utilizados como base de
treinamento para o algoritmo. Em seguida, o procedimento
é repetido para todos os outros K subconjuntos, terminando
quando todos os subconjuntos tiverem sido utilizados como
teste.

O uso do K-Fold apresenta a vantagem de garantir um
conjunto dinâmico de dados para o algoritmo de ML, di-
minuindo problemas ou estat́ısticas incorretas que podem
acontecer ao utilizar um conjunto fixo de dados e permitindo
que distribuições irregulares da informação sejam contorna-
das ao analisar-se mais de um conjunto.

Para avaliar o resultado do algoritmo Bayesiano e o resul-
tado de nossa consulta por not́ıcias semelhantes, foi utilizado
o conceito de precisão x revocação. Esse conceito indica,
dentro do domı́nio de amostragem em que foi trabalhado, a
porcentagem de artigos de not́ıcias que retornaram dentro
do esperado (precisão) a partir de um determinado número
de artigos em meu conjunto total (revocação) [5].

Na análise do resultado do algoritmo Naive Bayes imple-
mentado foi utilizado a metodologia K-Fold, com K=4, ou
seja, 75 por cento da base total era utilizada como treina-
mento e 25 por cento como conteúdo a ser testado.

Para a formulação dos gráficos de recuperação, foi defi-
nido que a precisão da recuperação da informação seria a
igualdade entre o tema da not́ıcia original e o tema da not́ı-
cia recomendada. Em relação a revocação, essa foi indicada
pelo número de artigos recomendados, variando de 1 até 10.

4.1 Análise para 605 documentos
Como base de análise, o experimento foi realizado em dois

momentos distintos e com uma base crescente de artigos,
iniciando pela base de 605 documentos conforme a Figura 4,
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Figura 4: Gráfico de precisão x revocação para 605
artigos

Figura 5: Gráfico de precisão x revocação para 605
artigos

onde apresentamos o gráfico de precisão x revocação. Esse
gráfico apresenta, no eixo Y, a porcentagem de precisão, ou
seja, o número de artigos recomendados do mesmo tema que
o artigo e original (caso o tema seja diferente, consideramos
como uma recomendação errada) e, no eixo X, a quantidade
de recomendações requisitadas ao sistema.

Nessa figura, podemos observar que a curva de precisão
do algoritmo se comporta numa decrescente quase que li-
near entre as recomendações de 1 a 5 artigos de not́ıcias e,
após isso, perde-se um pouco a acentuação da queda e se
atinge uma menor diminuição de precisão com o aumento
do número de artigos recomendados,aproximadamente aos
69%.

Na Figura 5, por sua vez, é apresentado, para o mesmo
número de documentos, o número de recomendações cor-
retas divididas por tema. É interessante observar que os
temas que possuem menor número de documentos indexa-
dos, Tecnologia, por exemplo, tiveram uma performance pior
que outros que possuem um número maior, indicando a im-
portância de uma base de dados completa para treinar o
algoritmo.

4.2 Análise para 903 documentos
Continuando a análise, para uma base de 903 documentos,

já se evidencia uma melhora no algoritmo de recomendação,
possuindo melhores resultados no geral. Aumenta-se a por-
centagem de precisão para todas as faixas de recomendação,
conforme observado na Figura 6.

Outro fator interessante de se observar é que, no geral,
grande parte dos temas obtiveram um aumento de precisão
de 5 a 10 por cento, com exceção de Economia que, basica-
mente, se manteve na mesma faixa de 80 por cento conforme
Figura 7.

Figura 6: Porcentagem de recomendações corretas
para 903 artigos

Figura 7: Gráfico de precisão x revocação para 903
artigos

A queda de precisão, semelhante a Figura 2, também se
mostra bem acentuada entre 1 a 5 artigos e, após isso, dimi-
nui sua intensidade, se estabilizando em, aproximadamente,
70% de precisão, um aumento de 2% em relação a base tes-
tada anteriormente.

Também foi constrúıdo, com base nos itens recomendados
erroneamente, uma matriz de confusão indicando, para cada
recomendação errada, qual o tema da noticia recomendada
pelo algoritmo, conforme a Tabela 2.

Através dessa matriz, Tabela 2, podemos observar que,
dentre as recomendações erradas, o algoritmo se confunde,
na maioria das vezes, por temas similares. Um exemplo
claro disso está na recomendação de not́ıcias de Tecnologia
onde os erros ocorridos foram, na maior parte, em not́ıcias
de Ciência, tópicos com not́ıcias correlatas.

Analisando em questão de tempo de resposta, o algoritmo
também se mostrou bastante eficiente. Possui, para a base
inicial de 605 documentos, um tempo de resposta para a
primeira requisição de 1 segundo e, para as consultas sub-
sequentes, 0.6 milissegundos. Isso se deve pelo fato de que,
durante a requisição inicial, é carregado o modelo bayesiano
previamente constrúıdo, o que acaba por aumentar o tempo
de resposta.

Com a base de 903 documentos, por sua vez, vemos um
aumento para 1.08 segundos para a requisição inicial, po-
rém, para as requisições subsequentes, não vemos aumento
considerável (menor que 0.01 segundos).

5. CONCLUSÃO
Através do uso do algoritmo de Naive Bayes, implemen-

tado na ferramenta Apache Mahout, conseguimos atingir o
objetivo proposto de construir uma ferramenta para mini-
mizar o gap semântico da busca do usuário, capaz de reco-
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Tabela 2: Matriz de Confusão para os itens classificados erroneamente.
Economia Tecnologia Entretenimento Mundo Ciência

Economia 0% 12% 15% 54% 20%
Tecnologia 9% 0% 17% 0% 74%
Entretenimento 18% 19% 0% 39% 24%
Mundo 40% 7% 24% 0% 30%
Ciencia 27% 21% 17% 36% 0%

mendar documentos semelhantes ao usuário, aprimorando a
probabilidade do usuário de encontrar o conteúdo buscado.

Além disso, através da implementação otimizada do algo-
ritmo de Machine Learning e da própria natureza do Apache
Mahout, constrúıdo em cima da ferramenta Apache Hadoop,
foi posśıvel se construir uma ferramenta extremamente per-
formática e escalável, com um tempo de resposta aceitável
para a navegação do usuário.

Em relação aos resultados, foi posśıvel observar que o al-
goritmo se comportou da maneira esperada, obtendo exce-
lentes resultados em relação a precisão e tendo resultados
melhores conforme a base de dados aumenta de volume.

Como próximos passos, a evolução desse framework im-
plica a implementação de outros algoritmos diferentes do
Naive Bayes e, também, a utilização de paralelização com-
putacional de forma a minimizar o tempo de resposta da
recomendação.
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RESUMO
Este artigo contribui com pesquisas em desenvolvimento de
sistemas de transporte inteligentes ao propor uma aborda-
gem baseada em ontologias e especificações padrão da Web
Semântica. A metodologia utilizada inclui a criação de um
modelo ontológico com representação de informações espaço-
temporais e a validação desse modelo por meio do desen-
volvimento de um sistema de gerenciamento de transporte
coletivo urbano de uma metrópole brasileira. Os autores de-
fendem que a utilização de ontologias e especificações padrão
de intercâmbio e consulta da Web Semântica facilita o de-
senvolvimento de sistemas de transporte inteligente quanto
à representação semântica homogênea e compartilhada entre
aplicações.

Palavras-Chave
Sistema de transporte inteligente, ontologia, Web Semân-
tica.

ABSTRACT
This paper presents an approach based on ontologies and
Semantic Web specifications for information management of
intelligent transport systems. The methodology includes the
creation of an ontology-based model for representing spatio-
temporal information as well as the model validation by me-
ans of the development of an urban transportation manage-
ment system for a Brazilian metropolis. The authors argue
that the combined use of ontologies and Semantic Web stan-
dard specifications for interchange and query makes it easier
the development of intelligent transport systems concerning
homogeneous and shared semantic representation among ap-
plications.
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com os resultados do censo demográfico de

2010, divulgado pelo IBGE 1, e com o comparativo dos cen-
sos anteriores, o número de pessoas que residem em áreas ur-
banas está em constante crescimento, representando 84% da
população brasileira. Apesar disso, a infraestrutura urbana
não tem acompanhado esse ritmo de crescimento populacio-
nal, refletindo em prejúızo à qualidade de vida dos cidadãos.
Dentre os principais problemas advindos deste crescimento
está a mobilidade urbana, devido ao aumento da quantidade
de véıculos em circulação nas médias e grandes cidades, cau-
sando sobrecarga das vias e engarrafamentos [9].

Uma parte da solução para este problema é o investimento
no transporte em massa, o qual em grande parte é represen-
tado pelo transporte coletivo urbano. Esta modalidade de
transporte, na maioria das cidades que o possuem, é reali-
zado através de ônibus, e devido à baixa qualidade e inefi-
ciência do serviço prestado, que possui problemas como su-
perlotações e atrasos, não atrai os usuários e principalmente
os que possuem véıculos de transporte particular.

Além da infraestrutura f́ısica para este tipo de serviço,
a infraestrutura computacional tem se mostrado cada vez
mais necessária e indispensável, tendo como exemplo prin-
cipal a implantação dos Serviços de Transporte Inteligentes,
ou Intelligent Transport Systems (ITS) [12]. Estes sistemas
visam a eficiência dos serviços prestados, com o objetivo de

1Instituto Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica:
http://www.ibge.gov.br/home/mapa_site/mapa_site.
php#populacao
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melhorar a interação com os usuários, fornecendo-lhes infor-
mações de relevância a respeito do serviço, tais como horá-
rios, tempo de espera, duração da viagem, locais atendidos,
entre outras.

Portanto, as informações relativas ao tráfego urbano es-
tão intrinsecamente ligadas às noções de espaço e de tempo.
Uma informação espaço-temporal se aplica a todo evento que
acontece no mundo real, uma vez que estes eventos ocorrem
em algum lugar do espaço e em um determinado momento
no tempo [6]. Por esta razão, todo sistema de software de-
senvolvido para resolver um problema do mundo real, inde-
pendente de seu propósito, trata um ou mesmo estes dois
aspectos (espaço e tempo) em algum grau.

A representação e utilização de informação espaço-temporal
é atualmente uma linha de pesquisa ativa, que tem ganhado
importância em áreas, como a Web Semântica [1]. Especifi-
cações padrão da Web Semântica (OWL, RDF e SPQRQL)
mostram-se como fortes candidatos para tratarem o inter-
câmbio, a modelagem e a consulta de informações espaço-
temporais. Além disso, ferramentas baseadas nesses padrões
oferecem um suporte poderoso à representação e ao geren-
ciamento de informações espaço-temporais.

Este artigo propõe uma abordagem que utiliza ontologias
e padrões da Web Semântica para apoio à modelagem, repre-
sentação e consulta de dados espaço-temporais. São apre-
sentados o modelo OntoBus, constrúıdo com base em onto-
logias de referência, cada qual para representar informações
de espaço e tempo, bem como o desenvolvimento de um sis-
tema de informação de redes de transporte coletivo como
prova de conceito, os quais representam as principais contri-
buições deste trabalho.

Os autores defendem que uma solução ontológica como a
apresentada serve de base para o desenvolvimento de siste-
mas de transporte inteligentes, com ganhos quanto à expres-
sividade e capacidade de inferência a partir de informação
espaço-temporal, além da interoperabilidade semântica en-
tre diferentes aplicações que fazem uso de informações de
sistemas dessa natureza.

O artigo está assim organizado: a Seção 2 discorre sobre a
fundamentação teórica e a metodologia utilizadas nesta pes-
quisa; a Seção 3 descreve a abordagem ontológica proposta
aplicada ao domı́nio de transporte coletivo, bem como uma
avaliação dos resultados; a Seção 4 apresenta trabalhos re-
lacionados e a Seção 5, as conclusões e trabalhos futuros.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Esta seção apresenta os principais padrões, tecnologias e

ontologias da Web Semântica utilizados neste trabalho. Em
seguida, é apresentada também a metodologia adotada na
realização desta pesquisa.

2.1 Tecnologias e Padrões da Web Semântica
Na Web Semântica, a representação de informação ganha

ainda mais importância, uma vez que a modelagem de con-
ceitos e objetos deve ser realizada com o devido rigor, para
que seja posśıvel reutilizar estes dados em diferentes apli-
cações [6]. Um modelo semântico de informações contém,
além destas próprias, as regras de negócio para um domı́nio
espećıfico, tornando este tipo de modelo uma fonte de co-
nhecimento compartilhado, que necessita de formalidade e
consenso especializado para ser estruturado.

Informações semânticas são representadas como um con-
junto de assertivas, denominadas declarações (ou statements)

descritas como triplas, por serem estruturas compostas de
três elementos: sujeito, predicado e objeto. Uma tripla pode
ser representada como um grafo direcionado, onde o sujeito e
o objeto são representados por nós que são ligados por uma
aresta, representando o predicado. Este modelo de dados
adotado na Web Semântica é parte integrante do padrão de
intercâmbio de informação na Web Semântica, denominado
Resource Description Framework2 (RDF) [6].

Os nós que compõem um grafo RDF (sujeitos e objetos)
podem ser de dois tipos distintos: recursos e literais. Lite-
rais representam valores concretos de dados, como números
e strings, e são exclusivamente objetos de triplas, e nunca
sujeito destas. Os recursos, no entanto, representam qual-
quer tipo de informação, e podem ser tanto sujeitos quanto
objetos das triplas. Já os predicados podem ser uma carac-
teŕıstica do sujeito, ou um relacionamento com um objeto.

No modelo de triplas do padrão RDF, um recurso pode
representar qualquer coisa que possa ser nomeada. Dessa
forma, um recurso é um nome que representa um objeto,
uma ação ou um conceito. Para nomear um recurso são uti-
lizadas Internationalized Resource Identifiers (IRI’s), uma
extensão do padrão Uniform Resource Identifier (URI), uma
sequência de caracteres que permite nomear recursos de ma-
neira única e não amb́ıgua, ou seja, não existem recursos
diferentes com uma mesma IRI [6].

A Figura 1 apresenta um grafo desconexo, gerado a partir
de um arquivo RDF, que contém 4 (quatro) triplas. Este
grafo descreve um recurso Bus1, do tipo Bus (ônibus), e um
recurso BusStop1, do tipo BusStop (ponto de ônibus). Cada
um desses recursos é sujeito de duas triplas, que têm como
objetos um recurso (que representa o tipo do indiv́ıduo por
meio da propriedade type) e um valor literal (o identificador
do ônibus e do ponto de ônibus, de acordo com o tipo do
indiv́ıduo). Esta figura foi gerada utilizando a ferramenta
RDF Validation Service do W3C3.

Um modelo de triplas RDF pode ser serializado em dife-
rentes formatos, que incluem XML, Turtle, N3 e JSON [6].
Por critérios de legibilidade e concisão, adotou-se neste tra-
balho o formato Turtle para demostrar os exemplos e trechos
de modelos desenvolvidos. O grafo apresentado na Figura 1,
por exemplo, foi gerado a partir de um modelo RDF que
contém o seguinte conteúdo na forma de triplas:

1 @prefix bus: <http://bus#> .
2 bus:Bus1 a bus:Bus ;
3 bus:id "263" .
4 bus:BusStop1 a bus:BusStop ;
5 bus:name "31502" .

Na linha 1, tem-se a diretiva @prefix, que declara uma
abreviação para um espaço de nomes que será utilizado no
modelo. Na linha 2 é descrita a primeira tripla do modelo,
que tem como sujeito o recurso Bus1. Esta tripla descreve
a propriedade tipo, ou seja, a que classe pertence o recurso,
representada pelo predicado a (é um), que liga o sujeito Bus1
ao objeto da tripla, no caso, Bus.

Quando uma linha se encerra com um ponto e v́ırgula (;)
a linha seguinte descreve uma tripla que tem como sujeito
o mesmo da linha anterior, neste caso o recurso Bus1. A
propriedade descrita nesta tripla é a id, cujo valor é o objeto
literal 263, como mostra a linha 3. As linhas 4 e 5, a exemplo

2RDF: http://www.w3.org/RDF/
3Validation Service: http://www.w3.org/RDF/Validator/
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Figura 1: Grafo com 4 triplas, descrevendo um ônibus e sua linha.

do que foi descrito, descrevem duas triplas que têm como
sujeito o recurso BusStop1, do tipo BusStop.

Discutida a maneira como se representa informações uti-
lizando o modelo de triplas RDF e a serialização Turtle, o
próximo passo é entender como consultar informações na
Web Semântica. Para consultar um modelo de triplas RDF,
adota-se a recomendação padrão W3C, chamada linguagem
SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language4) [2].

O exemplo de consulta SPARQL apresentado a seguir é
aplicado ao modelo de triplas supracitado. Essa consulta
visa buscar o identificador de qualquer recurso que possua a
propriedade bus:id, que são todos os recursos que pertencem
à classe Bus.

PREFIX bus: <http://bus#>
SELECT ?idOnibus
WHERE {

?bus bus:id ?idOnibus
}

De acordo com o modelo de triplas RDF, esta consulta
retorna apenas um resultado, pois há somente uma tripla
que satisfaz as condições buscadas, como ilustrado a seguir.

| idOnibus |
============
| "263" |

Os padrões RDF, para representação e intercâmbio de in-
formação, e SPARQL, para consulta de informação em tri-
plas RDF, foram abordados de maneira sucinta neste traba-
lho. Mais detalhes são encontrados no śıtio do W3C5.

Embora a linguagem RDF forneça meios para represen-
tação de informação na Web Semântica, ela não é capaz
de declarar o significado dessa informação. Para expressar
semântica devem ser utilizadas ontologias, que incluem es-
truturas de representação capazes de expressar classes de
entidades de um dado domı́nio, seus relacionamentos e axio-
mas, permitindo o processamento semântico das informações
e uma interpretação formal dos dados [11].

Segundo [10], uma ontologia deve permitir o compartilha-
mento do entendimento comum das estruturas de informa-
ção, seja entre pessoas ou agentes de software; o reúso de

4SPARQL: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
5W3C: http://www.w3.org/

informações de um domı́nio de conhecimento; a definição de
premissas expĺıcitas sobre um domı́nio; e a separação entre
conhecimento de domı́nio e conhecimentos operacionais.

Para modelar domı́nios de conhecimento, desenvolvendo
ontologias, a Web Semântica utiliza a linguagem de onto-
logia Web Ontology Language6 (OWL), recomendada como
padrão pelo W3C. Esta linguagem adiciona restrições a res-
peito da estrutura e do conteúdo dos documentos RDF, no
intuito de permitir que o processamento e o racioćınio sobre
esse conteúdo possam ser realizados por computadores.

A subseção seguinte apresenta dois exemplos de ontologias
existentes para modelagem de informação espaço-temporal,
necessárias para o desenvolvimento deste trabalho.

2.2 Ontologias de Espaço e Tempo
Para sistemas de transporte inteligentes, a principal infor-

mação espacial a ser considerada é a localização, que pode
ser fixa, como no caso dos locais de parada, estações e termi-
nais de embarque e desembarque, ou dinâmica, no caso da
localização dos véıculos de transporte, como ônibus, trens e
metrô, em movimento na maior parte do tempo.

O Basic Geo Vocabulary, também conhecido como WGS84,
é um vocabulário RDF desenvolvido pelo W3C para fornecer
representação de informações espaciais tais como latitude,
longitude e outras informações relacionadas. Este vocabulá-
rio inicia a exploração das possibilidades de representação de
mapeamento e localização em RDF. Mantendo uma estru-
tura simples, o vocabulário WGS84 possibilita não somente
descrever mapas, mas também as entidades que estão posi-
cionadas em determinadas localizações nestes mapas [13].

A Figura 2 apresenta as principais classes do vocabulário
WGS84 : SpacialThing e Point. A classe Point (ponto), sub-
classe de SpacialThing, possui propriedades para representar
latitude (geo:lat), longitude (geo:long) e altitude (geo:alt).
Essas propriedades podem ser utilizadas de maneira inde-
pendente e também associadas a propriedades definidas ex-
ternamente, por outro vocabulário ou ontologia, para des-
crever uma entidade.

A partir dessas classes e de suas propriedades é posśıvel
relacionar uma entidade (e.g. um ônibus) a um ponto espe-
ćıfico, e inclusive manter um registro da movimentação ou
evolução de um objeto dinâmico no espaço. Essa caracte-

6OWL: http://www.w3.org/TR/owl-features/
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Figura 2: Principais classes do vocabulário WGS84.

ŕıstica é importante e pode ser utilizada em aplicações para
o reconhecimento de padrões ou previsões de movimentação
ou deslocamento.

A escolha do vocabulário WGS84 deu-se em função de sua
simplicidade e adequação na representação de informações
espaciais, como a localização de um ponto no espaço, para
sistemas de transporte inteligentes.

Também relevante para sistemas de transporte inteligen-
tes, a informação temporal possui facetas distintas, podendo
ser pré-definida, como previsões de horários em que véıculos
estarão em determinado ponto ou estação, ou informações
em tempo real da localização desses véıculos.

Para a representação de informação temporal foi escolhida
a ontologia OWL-Time, que descreve os aspectos temporais
de uma entidade, apoiando a expressividade de relações to-
pológicas entre momentos no tempo e intervalos de tempo,
bem como horários e datas [8]. A Figura 3 apresenta as
principais classes da ontologia OWL-Time: a super-classe
TemporalEntity e suas subclasses Instant (instante de tempo)
e Interval (intervalo de tempo).

Além da relação hierárquica entre as classes (setas con-
t́ınuas), a figura ainda mostra relações entre classes (setas
tracejadas). A relação entre as classes TemporalEntity e sub-
classe Instant expressa que toda entidade temporal possui
instantes de ińıcio e de término, determinados pelas propri-
edades hasBeginning e hasEnd, respectivamente. Da mesma
forma, a relação inside expressa que um dado instante Instant
pertence a um intervalo de tempo Interval.

Figura 3: Principais classes da ontologia OWL-Time.

A ontologia OWL-Time também permite a utilização de
unidades de tempo como segundos, minutos, horas, dias,
dentre outras, relacionadas à classe TemporalUnit. Outras
propriedades importantes neste contexto são before e after,
que expressam se um evento ocorreu antes ou depois de ou-
tro, contribuindo para a realização de inferências neste do-
mı́nio. Múltiplos tipos de relacionamentos podem também
ser expressos entre eventos intervalares, como antecedência
e sucessão imediatas, pertinência temporal, entre outros.

A OWL-Time foi adotada neste trabalho por oferecer uma
representação completa e, ao mesmo tempo, concisa dos con-
ceitos relacionados à semântica temporal. As informações
aqui apresentadas são apenas o essencial para a compre-
ensão da OWL-Time, sendo as definições completas desta
ontologia encontradas em [7]. As figuras apresentadas nesta
subseção foram geradas no editor de ontologias Protégé7.

2.3 Metodologia adotada
A metodologia seguida pelos autores envolve, de forma

resumida, os seguintes passos:

1. Definição de requisitos para a construção de um mo-
delo mı́nimo de informação para sistemas de transporte
inteligente (ITS), dentre os quais, destacam-se:

• associação de informação espaço-temporal a enti-
dades de um ITS;

• alta expressividade na descrição de informação
espaço-temporal de entidades de um ITS;

• descrição de conhecimento consensual sobre infor-
mação espaço-temporal;

• compartilhamento de informações entre aplicações,
que não sejam apenas ITS;

• validação formal para garantir a consistência do
modelo e as instâncias que representa.

Segundo a visão dos autores, reforçada pela litera-
tura [4], ontologias e especificações padrão da Web Se-
mântica, como RDF, SPARQL e OWL, atendem aos
requisitos de expressividade, formalidade, interopera-
bilidade e conhecimento consensual supracitados para
um modelo de informação de um ITS.

2. Estudo de especificações padrão da Web Semântica:

• modelo de triplas RDF, formato padrão de inter-
câmbio de dados na Web Semântica;

• sintaxe Turtle de serialização de triplas RDF;

• linguagem SPARQL para consulta de dados ex-
pressos em RDF;

• linguagem OWL para construção de ontologias.

3. Estudo de ontologias que descrevem informação espaço-
temporal:

• Seleção das ontologias WGS84 e OWL-Time;

• Reúso das ontologias WGS84 e OWL-Time, ati-
vidade sugerida pela Methodology 101 descrita
em [10], principalmente quando já existem mo-
delos ontológicos que tratam o contexto desejado.

4. Desenvolvimento do modelo OntoBus8:

• Definição de conceitos espećıficos do modelo, como
as classes Bus e BusStop;

• Associação de informação espaço-temporal das on-
tologias reusadas a conceitos espećıficos do mo-
delo OntoBus;

• Validação do modelo OntoBus por meio de uma
aplicação que descreve a evolução espaço-temporal
de linhas de transporte coletivo.

7Protégé: http://protege.stanford.edu/
8Conjunto de atividades descritas na próxima seção.
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3. ESTUDO DE CASO
Neste estudo de caso foi realizada a representação da evo-

lução espacial e temporal de ônibus que cumprem o trajeto
da linha 263 da rede metropolitana de transporte coletivo de
uma metrópole brasileira. Esta linha foi escolhida por ser
uma das principais linhas de acesso ao campus universitário
em que trabalham os autores desta pesquisa.

Para essa finalidade, coletamos dados sobre a linha 263 e
criamos sua representação semântica. A Figura 4(a) apre-
senta os horários dos ônibus para dias úteis, sábados, domin-
gos e feriados; e a Figura 4(b) apresenta o mapa do trajeto,
com destaque para todos os pontos de parada para embarque
e desembarque de usuários dos ônibus da linha 263.

3.1 Modelo Ontológico OntoBus
Através da utilização de ontologias de espaço e tempo,

apresentamos neste estudo de caso o modelo semântico On-
toBus, criado para o gerenciamento da informação de redes
de transporte coletivo, instanciando como exemplo, a linha
263. Esta linha espećıfica foi escolhida para demonstrar a
utilização do OntoBus, mas a mesma representação pode
ser estendida e/ou replicada para as demais linhas desta e
de outras redes, sendo um modelo genérico.

As principais ferramentas, utilizadas na edição do modelo
e na implementação de uma aplicação de teste, foram o edi-
tor de ontologias Protégé e a API do arcabouço Jena9. Fo-
ram adotadas como referência para representação semântica
as ontologias OWL-Time e WGS84, apresentadas na Seção
2.2. Dessa forma, o modelo ontológico utilizado consiste na
combinação de semântica espacial e temporal para a repre-
sentação semântica de informações espaço-temporais.

Nesse contexto, a trajetória de uma linha de ônibus é cons-
titúıda pela ligação entre uma sequência de pontos espaciais,
que possuem latitude e longitude. Cada linha possui diver-
sos pontos no decorrer da sua extensão, para embarque e
desembarque de passageiros, onde cada ponto tem sua loca-
lização espacial conhecida. Uma linha também conta com
um determinado número de ônibus, que varia de acordo com
a demanda e o tempo de espera da linha. Cada ônibus possui
o seu identificador e tem sua localização monitorada cons-
tantemente, via GPS, dentro do seu trajeto na linha.

O Exemplo 1, a seguir, apresenta a definição da classe
Point, que é subclasse de SpatialThing. Esta classe possui as
propriedades de localização latitude (lat) e longitude (long),
entre outras, importadas pelo modelo OntoBus.

<!-- EXEMPLO 1 -->
<owl:Class rdf:about=

"http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#Point">

<rdfs:subClassOf rdf:resource=
"http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#

SpatialThing" />
</owl:Class>

A frota de uma linha deve circular respeitando os horá-
rios e o tempo de espera definidos pelo órgão gerenciador.
Os horários de circulação e a frequência de ônibus, mesmo
dentro de uma linha espećıfica, variam, tendo como crité-
rios: i) dia útil, ii) sábado, e iii) domingo e feriado. As
informações temporais mais relevantes, neste domı́nio, são o
horário em que um ônibus chega a um ponto e, quando este
se encontra em movimento pelo trajeto, qual o tempo gasto

9Apache Jena: https://jena.apache.org/

de sua localização atual até um ponto em espećıfico. Outras
informações temporais são o tempo gasto no trajeto total de
uma linha, ou entre dois pontos espećıficos, entre outras.

As principais instâncias de semântica temporal utilizadas
no modelo OntoBus, são realizadas a partir das classes Ins-
tant e Interval, cuja definição ontológica é apresentada no
Exemplo 2.

<!-- EXEMPLO 2 -->
<owl:Class rdf:ID="Instant">

<rdfs:subClassOf
rdf:resource="#TemporalEntity"/>

</owl:Class>

<owl:Class rdf:ID="Interval">
<rdfs:subClassOf

rdf:resource="#TemporalEntity"/>
</owl:Class>

Para modelar os dados em questão, foram utilizadas as
classes e propriedades da ontologia OWL-Time, declarada
no modelo pelo prefixo time: (linha 1 - Exemplo 3) e do
vocabulário WGS84, por geo: (linha 2). Estas classes e pro-
priedades permitem modelar a evolução de uma entidade ao
longo do tempo e no espaço (através de coordenadas geo-
gráficas). Neste caso, o horário que o ônibus passou por
cada um dos pontos é registrado na forma de uma tripla no
modelo (linhas 17 a 21).

# EXEMPLO 3
1 @prefix time: <http://www.w3.org/2006/time#> .
2 @prefix geo:

<http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> .
3 @prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
4 @prefix : <http://bus#> .

5 :Bus a owl:Class .
6 :BusStop a owl:Class .
7 :Monitoring a owl:Class .

8 :Bus1 a :Bus;
9 :id "263_id" .

10 :BusStop1 a :BusStop ;
11 :name "31502" ;
12 :locatedAt [ a geo:Point ;
13 geo:lat "-16.671581" ;
14 geo:long "-49.235329"
15 ] .

16 :Monitoring1 a :Monitoring ;
17 :bus :Bus1 ;
18 :location :BusStop1 ;
19 :time [ a time:Instant;
20 time:inXSDDateTime

"2015-01-22T07:00:00"
21 ] .

O modelo OntoBus, além da modelagem espaço-temporal
advinda das ontologias apresentadas, fornece a modelagem
relacionada ao gerenciamento das informações de transporte
coletivo. As principais classes neste domı́nio são:

• Bus: esta classe descreve um ônibus, tendo como pro-
priedades a linha cumprida por este e o seu identifica-
dor; a localização espacial de um ônibus também pode
ser especificada, se necessário;

• BusStop: descreve um ponto (parada) de ônibus, tendo
como principais propriedades a sua localização (lati-
tude e longitude) e o identificador, ou nome do ponto;
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(a) Informação temporal.

(b) Informação espacial.

Figura 4: Tabela de horários e mapa com os pontos de parada da linha 263.

• Monitoring: classe que relaciona um Bus a um BusStop,
registrando o horário que um ônibus passou por um
determinado ponto, ou também os horários previstos.

No Exemplo 3 são apresentados trechos de instâncias que
utilizam o modelo OntoBus, no caso, a evolução da entidade
Bus1 da classe Bus (linha 5) em relação às entidades da
classe BusStop (linha 6). Este trecho também apresenta a
declaração das entidades utilizadas e a associação das infor-
mações temporais (instante em que o ônibus estava em um
ponto) e espaciais (latitude e longitude de um determinado
ponto de ônibus) à entidade Bus1, que representa um ônibus
da linha 263.

Nas linhas 5 a 7 são declaradas as classes Bus, BusStop e
Monitoring, de acordo com a linguagem OWL. Em seguida,
na linha 8, é criado um indiv́ıduo Bus1 do tipo Bus, que
possui o id 263 id, como um determinado ônibus para este
exemplo. Também é criado um indiv́ıduo BusStop1, do tipo

BusStop, na linha 10, cuja propriedade nome possui o valor
31502, que é o identificador do ponto de ônibus em questão.
O indiv́ıduo BusStop1 possui ainda sua localização, através
das propriedades latitude e longitude, da classe Point, im-
portada pelo OntoBus do vocabulário WGS84.

Os nomes de pontos de ônibus citados neste e nos demais
exemplos apresentados são os identificadores reais da linha
263. Todos os pontos de ônibus foram devidamente represen-
tadas utilizando o modelo OntoBus. Um padrão foi adotado
para o identificador do ônibus (nomeDaLinha idOnibus),
sendo 263 id adotado na maioria dos exemplos, uma vez que
diferentes ônibus participam da frota desta linha, e podem
ser também remanejados de/para outras.

Em seguida, a partir da linha 16 do Exemplo 3, é realizada
a associação da instância Bus1 ao ponto BusStop1, onde é
também registrado o momento exato em que o ônibus esteve
no ponto, através da classe Instant, importada da ontologia
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