
OWL-Time. A mesma modelagem é feita para os demais
pontos de ônibus (BusStop2, BusStop3...) e também para os
demais ônibus que percorrem a linha (Bus2, Bus3...).

Este trecho mostra a representação de um determinado
ônibus (263 idBus), que passa pelo ponto (31502) em um
momento espećıfico (dia 22/01/2015, às 7 horas da manhã).
Como a linha 263 possui 64 pontos de parada, exemplifica-
mos somente este trecho, que representa o primeiro ponto
de parada da linha, localizada em um dos maiores terminais
da cidade. As consultas, que serão apresentadas posterior-
mente, foram realizadas sobre a representação completa da
linha 263 e, portanto, trazem os resultados para todas os
pontos de parada da linha.

3.2 Validação da Abordagem
Finalizada a etapa de representação, é iniciada a etapa de

armazenamento dos modelos em repositórios espećıficos para
triplas. Com o modelo ontológico e suas instâncias, sejam
em memória ou armazenadas no repositório, diversos tipos
de consultas puderam ser realizadas. A seguir, um exemplo
de consulta que retorna o horário que os ônibus da linha 263
estiveram em cada ponto de parada da linha, bem como a
sua localização espacial.

# EXEMPLO 4
SELECT ?lat ?lon ?name ?time
WHERE {
?monitor a bus:Monitoring ;

bus:bus [ bus:id "263" ] ;
bus:location

[ a bus:BusStop ;
bus:name ?name ;
bus:locatedAt [ a geo:Point ;

geo:lat ?lat ;
geo:long ?lon

]
] ;
bus:time [ a time:Instant ;

time:inXSDDateTime ?time
]

}

Esta consulta utiliza todos os elementos armazenados e
busca todas as triplas que representam a evolução da enti-
dade ônibus, representada pela variável ?monitor, onde: 1) o
id do ônibus é 263; 2) a entidade ônibus possui localização,
dada pelo nome do ponto de ônibus (?name), sua latitude
(?lat) e longitude (?lon); e o instante em que entidade ônibus
esteve no ponto especificado (?time). O resultado retornado
pela consulta é mostrado a seguir.

| lat | lon | name | time |
=================================================================
| "-16.671581" | "-49.235329" | "31502" | "2014-05-22T07:00:00" |
| "-16.671527" | "-49.236805" | "31503" | "2014-05-22T07:01:30" |
| "-16.665117" | "-49.239322" | "4650" | "2014-05-22T07:03:00" |

... ... ... ...

... ... ... ...
| "-16.665421" | "-49.237709" | "2917" | "2014-05-22T08:32:00" |
| "-16.667955" | "-49.236900" | "2915" | "2014-05-22T08:33:30" |
| "-16.670416" | "-49.235402" | "2913" | "2014-05-22T08:35:00" |

Outras consultas também foram implementadas para va-
lidação do modelo OntoBus e da representação da linha 263,
como o tempo gasto no percurso completo e entre dois pon-
tos distintos da linha, entre outras.

3.3 Análise dos Resultados
A partir da abordagem realizada, além da representação

ontológica das informações de uma rede de trasporte cole-
tivo, com ênfase para as informações espaço-temporais, foi
posśıvel criar um repositório de dados que fornece o histórico
da linha de ônibus que foi objeto de estudo. Este repositório
é alimentado pelas informações de cada linha e de seus com-
ponentes (ônibus e paradas de ônibus), além das informações
de contexto, como horários e localização.

O histórico dos dados armazenados permite ainda realizar
o acompanhamento da evolução espacial e temporal das en-
tidades ônibus e determinar quais ônibus estiveram em cada
parada em determinado momento ou intervalo do tempo.
Dessa forma, consultas podem ser realizadas para determi-
nar quais ônibus atrasaram (ou adiantaram) em suas chega-
das aos pontos de parada e terminais, de acordo com seus
horários previstos de chegada.

Desses dados ainda podem ser extráıdos padrões de com-
portamento por meio de técnicas de mineração de dados.
Esse tipo de informação é de grande relevância para órgãos
que gerenciam o sistema de transporte como um diagnóstico
do serviço oferecido para que posśıveis falhas sejam detecta-
das e corrigidas.

A representação semântica permite ainda, como uma de
suas principais vantagens, o racioćınio sobre os modelos e as
relações entre os dados. A partir disso, podem ser realizadas
inferências como: a sáıda de um ônibus de sua trajetória; a
parada em um ponto não determinado na rota; a não ali-
mentação (ou anormalidades) em uma linha, conforme os
horários pré-estabelecidos, dentre outras inferências.

4. TRABALHOS RELACIONADOS
Segundo Harbelot [5] é necessário considerar três compo-

nentes para a representação de uma entidade no projeto de
um sistema de conhecimento espaço-temporal: 1) compo-
nente espacial, que consiste na localização e/ou geometria
de uma entidade; 2) temporal, que define o intervalo da exis-
tência de uma entidade; e a 3) semântica, que define um sig-
nificado para cada entidade, além do significado puramente
espacial e temporal. Estes componentes são utilizados na
construção do modelo proposto neste trabalho.

Um dos principais desafios para o desenvolvimento de ci-
dades inteligentes é o provimento eficiente de transporte pú-
blico. Neste sentido, os Serviços de Transporte Inteligente
são a principal tecnologia de informação e comunicação uti-
lizada como solução computacional neste domı́nio. Segundo
[12], diversos aspectos têm sido abordados para esta fina-
lidade, tais como: (i) simuladores de tráfego/trânsito, (ii)
ferramentas que oferecem informação online sobre tráfego e
trânsito em geral, e (iii) ferramentas e sistemas para geren-
ciamento de transporte público especialmente voltadas para
empresas. Utilizando os conceitos de espaço e de tempo,
sejam direta ou indiretamente, diversos sistemas têm sido
propostos para as finalidades apresentadas.

O OneBusAway [3] é um serviço desenvolvido pela Uni-
versidade de Washington, que consiste em um conjunto de
ferramentas para fornecer dados sobre as chegada e partidas
de ônibus na cidade de Seattle. O objetivo deste sistema é
ajudar passageiros que utilizam os ônibus da cidade como
meio de transporte, mostrando a partir do momento da con-
sulta as informações solicitadas com os horários atualizados.
Estas informações são fornecidas diretamente pela agência
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oficial de transportes de Seattle, que oferece os dados extráı-
dos em tempo real dos ônibus da cidade, que são equipados
com GPS.

Neste mesmo intuito, no Brasil, diversos sistemas móveis
são oferecidos para usuários do transporte coletivo urbano.
Em São Paulo, o Olho Vivo10 é um sistema que permite a
visualização em tempo real a localização dos ônibus na ci-
dade e obter a informação do tempo gasto para chegar em
determinado ponto de parada. Em Goiânia, a Rede Metro-
politana de Transporte Coletivo (RMTC) disponibiliza um

serviço parecido, chamado Olho no Ônibus11, serviço que
também é oferecido por aplicativos como o GynBus12, que
permite a consulta de horários por linhas e pontos de ônibus.
Outras capitais brasileiras, como Porto Alegre, Florianópolis
e Rio de Janeiro também oferecem serviços deste tipo.

Existem ainda ferramentas para monitoramento de véı-
culos em geral, como o Google Traffic, que é um serviço
gratuito que pode ser utilizado para acompanhar o compor-
tamento do tráfego urbano. As informações oferecidas por
este serviço são oferecidas implicitamente por usuários, que
enviam sua posição atual e velocidade para a Google quando
utilizam seus serviços em dispositivos móveis. Outros tipos
de ferramentas a serem destacadas são as voltadas para o
entendimento e gerenciamento do transporte público, cuja
operação e manutenção ainda é inviável para muitas cida-
des brasileiras [12].

A proposta apresentada neste trabalho difere das demais
por explorar as caracteŕısticas de um modelo ontológico, que
carrega consigo maior expressividade, interoperabilidade e
poder de inferência. A utilização de um modelo semântico
para o gerenciamento de informações espaço-temporais do
trânsito e do transporte coletivo urbano permite explorar
informações impĺıcitas através das relações entre as informa-
ções coletadas. Tais informações são inferidas por software,
e a complexidade das relações entre estas informações está
totalmente representada no modelo ontológico, minimizando
a complexidade no desenvolvimento de aplicações.

5. CONCLUSÕES
Apresentamos neste trabalho uma abordagem ontológica

para a representação de informações relacionadas ao gerenci-
amento de redes de transporte coletivo, bem como o arma-
zenamento e a consulta destas informações utilizando tec-
nologias da Web Semântica. Como principais contribuições
destacamos a utilização do histórico de dados semânticos e
a realização de inferências para o levantamento e extração
de informações relevantes neste contexto.

O modelo proposto pode ser utilizado por diferentes apli-
cações, uma vez que a padronização da representação semân-
tica garante a interoperabilidade de dados e a validação dos
mesmos quanto ao domı́nio. O modelo OntoBus ainda não é
considerado totalmente completo, mas pode ser importado
e evolúıdo nas próprias aplicações ou em outros modelos.

Destacamos como trabalho futuro a representação de ou-
tras linhas de ônibus, no intuito de criar um repositório se-
mântico da rede metropolitana de transporte coletivo, que
pode ser utilizado por diferentes sistemas de transporte inte-
ligente. Também se faz necessária a implementação de uma

10Olho Vivo: http://olhovivo.sptrans.com.br/
11Olho no Ônibus: http://www.rmtcgoiania.com.br/
olho-no-onibus

12GynBus: http://www.gynbus.com.br/

interface gráfica de usuário e/ou de uma aplicação móvel
para acesso às informações modeladas, melhorando a apli-
cação apresentada como prova de conceito.

Além disso, é válida a possibilidade de integração com
o sistema de disponibilização de informações de localização
de ônibus em tempo real, da rede municipal de transporte
coletivo. Esta integração, aliada ao repositório semântico,
permitiria a exploração de informações que permitem forne-
cer informações a aplicações de usuários, e explorar ainda
melhor o poder de expressividade e inferência do modelo
ontológico apresentado neste trabalho.
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RESUMO
O estudo de novas abordagens que buscam aperfeiçoar o
diagnóstico de patologias nas pregas vocais, é um dos prin-
cipais motivadores para pesquisa em saúde baseado na voz.
Não somente pela criação de novas técnicas, mas também
no uso de tecnologias existentes com novas abordagens, tais
como as tecnologias móveis em campos em que elas não fo-
ram exploradas, ou não foram exploradas completamente.
Este artigo tem como objetivo apresentar uma ferramenta
m-health para o diagnóstico precoce de doenças nas pregas
vocais por meio de análises da frequência fundamental da
voz do indiv́ıduo juntamente com caracteŕısticas dos hábi-
tos do paciente. Assim, pretende-se melhorar a qualidade
do diagnóstico, acelerando o processo e acrescentando ou-
tras contribuições de um m-health como o suporte às deci-
sões médicas. Para avaliar os resultados obtidos no diag-
nóstico automatizado via ferramenta, foi utilizado uma base
de vozes de pacientes de ambos os gêneros, já diagnostica-
dos como patológicos. Atingiu-se um resultado de 95% de
acerto, considerando uma diferença de 10Hz.

Palavras-Chave
Prontuário eletrônico, M-health, Voz, Laringe, Aplicativo
Móvel

ABSTRACT
The study of new approaches that seek to improve the di-
agnosis of pathologies in the vocal folds process, is one of
the main motivators for health research based on voice. Not
only by the creation of new techniques, but in the use of
already existing technologies using new approachs, such as
the mobile technologies in fields they were never fully ex-
plored, or barely explored at all. This article is intended
to further increase the development of the m-health’s field,
specifically the early diagnosis of the vocal fold’s diseases th-
rough analysis of the fundamental frequency of the speaker’s
vocalization improving the support in medical decision. The
result shows 95% with a minimum of 10hz difference.
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1. INTRODUÇÃO
M-Health ou m-health, é uma abreviação do termo Mo-

bile Health (saúde móvel), ou seja, trata-se do uso de apare-
lhos móveis (smartphones, tablets, dispositivos com sensores
e seus sistemas) em prol da saúde [1]. Consequentemente,
possui as mesmas vantagens das tecnologias móveis, como
o acesso remoto e simultâneo, baixo custo monetário [5] e
integração com outros sistemas de informação.

O crescente interesse no potencial das tecnologias móveis
em auxiliar e aperfeiçoar o atendimento na área da saúde,
leva à gradual propagação e avanço no campo de m-health,
principalmente em páıses emergentes, os quais possuem mai-
ores necessidades no uso de tecnologias de baixo custo em
seus sistemas de saúde [15]. O m-health pode ser de grande
contribuição para os atendimentos médicos em uma diver-
sidade de formas, entretanto, a forma mais importante, é a
possibilidade de manuseio de dados e informações médicas
em tecnologias móveis, de lugares remotos e entre diferentes
profissionais da área da saúde.

Todo atendimento na área da saúde requer e gera informa-
ção, para que um profissional possa atender adequadamente
o paciente. Além de registros das atividades médicas atuais,
é necessário o histórico do paciente, inclusive de diferentes
áreas da saúde, que dêem suporte às suas decisões de di-
agnóstico e/ou tratamento [2]. Esses registros devem estar
dispońıveis no suporte à decisões em atendimentos futuros
ou paralelos. O prontuário médico é o conjunto de documen-
tos padronizados e ordenados, em que são armazenadas as
informações cĺınicas e administrativas do indiv́ıduo ao longo
de sua vida.

O prontuário eletrônico, nada mais é do que a versão di-
gital do prontuário médico comum, que, quando combinado
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com dispositivos móveis, permite-se ser utilizado como m-
health, e portanto, herdando todos os benef́ıcios do campo.
É uma ferramenta moderna, de extrema importância no cui-
dado médico, que traz agilidade e eficiência no acesso, regis-
tro e compartilhamento de informação entre profissionais da
área da saúde [5].

Dentre as diversas especialidades médicas, existe a Larin-
gologia, uma área da Otorrinolaringologia que compreende
as doenças da laringe e da voz. Nessa, como na maioria
das áreas, um diagnóstico precoce pode ser fundamental no
tratamento com sucesso de uma doença, como o câncer de
laringe, que em estados iniciais tem uma possibilidade de
cura relativamente alta [22].

A produção da voz ocorre na laringe, por meio da passa-
gem do ar expirado por entre as pregas vocais. A alteração
da produção de voz é chamada de disfonia, seu reconheci-
mento e análise pode ser realizada pela sustentação da vogal
/a/ [21] por exemplo, por meio de técnicas de processamento
digital de sinais, como Janelamento e a Transformada Rá-
pida de Fourier (Fast Fourier Transform - FFT ) [4]. A FFT
proporciona a avaliação no domı́nio da frequência da voca-
lização, propiciando uma alternativa não-invasiva de custo
inferior a exames convencionais para diagnóstico de doenças
na laringe [4].

A análise da frequência de voz quantificada pela FFT por
meio da vocalização pode ser realizada por um software,
sendo posśıvel ser implementada junto a um prontuário ele-
trônico. Desta forma, ao reunir posśıveis informações acús-
ticas auxiliares sobre a saúde da voz do paciente durante
a anamnese, é posśıvel auxiliar profissionais das áreas da
Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia na decisão médica.

Atualmente, a maioria dos diagnósticos de distúrbios na
região laŕıngea para doenças como, por exemplo, a Distonia
Laŕıngea, é feito a partir da coleta de imagens da região da
laringe. Estes exames possuem alto custo [6], além de se-
rem invasivos e de dif́ıcil realização em pacientes dentro da
faixa etária pediátrica [19]. Exames como a videolaringo-
estroboscopia, no caso da Distonia Laŕıngea, em que uma
micro câmera acoplada a uma fonte de luz e ligada a um
aparelho de monitoramento é inserida na laringe através da
narina ou pela garganta, o que leva em alguns casos a in-
tenso reflexo nauseante, tornando dif́ıcil e, algumas vezes,
imposśıvel a realização do exame [12].

Portanto, existe a necessidade de avanços tecnológicos nos
métodos de diagnóstico de doenças na região laŕıngea, avan-
ços que possam substituir os métodos convencionais, que são
caros e de dif́ıcil realização. Métodos como o m-health, que
são não-invasivos, rápidos e automatizados, podem auxiliar
o especialista na conclusão de um pré-diagnóstico, e, depen-
dendo do resultado, poupar o paciente de posśıveis exames
desnecessários.

Para um diagnóstico preciso, o profissional da área da
saúde necessita, além de um exame, estabelecer um histórico
médico do paciente por meio de informações do prontuário
do mesmo. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma
solução m-health para apoio à decisão médica na avaliação
da saúde vocal em ambientes remotos, facilitando o encami-
nhamento e pré-diagnóstico, que possua tanto um prontuá-
rio eletrônico com dados e informações médicas e adminis-
trativas do paciente, quanto uma ferramenta computacional
capaz de análise de voz.

Este documento está estruturado como segue, a Seção 2
apresenta trabalhos relacionados com o trabalho desenvol-

vido, a Seção 3 explica a proposta e a funcionalidade da
solução m-health desenvolvida neste trabalho. A Seção 4
discorre sobre os conceitos, materiais e métodos que possibi-
litaram a criação da solução m-health. A Seção 5 apresenta
posśıveis discussões sobre os resultados deste trabalho, que
comprovam sua eficiência. A Seção 6 destaca as conclusões
finais obtidas através do trabalho, além da apresentação de
posśıveis trabalhos futuros.

2. TRABALHOS RELACIONADOS
Através de logs de transações do sistema do prontuário

eletrônico do paciente, utilizado no estudo, [18] pôde veri-
ficar o uso do mesmo pelos médicos. Com os resultados
obtidos, foi posśıvel constatar grande interesse dos médicos
selecionados em utilizar um prontuário eletrônico, sendo que
70% deles consultaram o histórico de vida do paciente, 100%
leram as consultas anteriores e cadastraram pelo menos um
Código Internacional da Doença em cada consulta. Além da
melhoria na gestão da saúde e da informação, por auxiliar
na medicina preventiva, por exemplo, devido a constante
atualização dos dados do paciente.

[17, 13] apresentam estudos de casos de implantação e uti-
lização de prontuários eletrônicos de pacientes em hospitais
e complexos hospitalares, que demonstraram grande acei-
tação pelos usuários do sistema e demonstrou melhoria na
qualidade de informação e no atendimento aos pacientes.

Na revisão de literatura realizada em [14], com peŕıodo
de 2005 à 2011, diversos artigos evidenciaram a importância
da implantação dos prontuários eletrônicos, porém também
discutem a resistência dos funcionários, o alto custo de in-
vestimento em hardware e software e o risco da perda de
contato entre médico e paciente.

Em [11], foi realizado um levantamento de artigos, no pe-
ŕıodo de 2005 à 2010, de trabalhos cient́ıficos que utilizaram
softwares, seja para avaliação ou na terapia fonoaudiológica.
Ele constatou um crescimento médio de 27% de artigos pu-
blicados, nas revistas pesquisadas, e de 89% de artigos que
utilizam software.

Para o reconhecimento automatizado de distonia na la-
ringe, [20] utiliza a sustentação do pitch. No desenvolvi-
mento da ferramenta, foi aplicada a Transformada de Fourier
para a obter o sinal no domı́nio da frequência, o que possi-
bilita encontrar o valor do pitch e realizar a sua avaliação.
Para validar os resultados obtidos, eles foram comparados
com avaliações de especialistas e houve a conclusão que os
resultados são equivalentes.

Dessa forma, a ferramenta proposta visa combinar o pron-
tuário eletrônico e suas vantagens, com uma solução que
avalia o sinal de voz do paciente e calcula o valor do pitch, o
que possibilita a realização do pré-diagnóstico por um espe-
cialista, além de ser desenvolvida para dispositivos móveis.
Portanto, não apresenta um alto investimento por parte das
instituições e não tem o objetivo de eliminar a interação
entre médico e paciente.

3. PROPOSTA DE M-HEALTH
Neste trabalho é apresentada uma solução m-health para

realizar o pré-diagnóstico da Laringe. A proposta é unir
o prontuário eletrônico e a análise de vocalização em uma
aplicação voltada para aparelhos móveis.

Nela, o usuário poderá inserir informações do paciente re-
ferentes ao prontuário, como dados pessoais: “nome”, “pro-
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fissão” e “tipo de necessidades especiais”, por exemplo, e da-
dos complementares como presença de rouquidão, garganta
seca, entre outros. Além da gravação da voz do paciente e
sua avaliação automatizada.

As telas e campos do cadastro do prontuário eletrônico
da ferramenta foram desenvolvidas como em Marques et al.
[16]. Marques et al. [16] explicita sobre quais tipos de da-
dos são relevantes e quais campos devem constar em um
prontuário eletrônico com foco em análises da voz, afim de
compilar informações suficientes para a criação de um his-
tórico médico adequado.

A aplicação conta com seis funcionalidades básicas no
menu inicial, como mostrado na Figura 1, das quais, “Novo
Cadastro”, “Pesquisa”, “Análise da voz”, “Anamnese para
diagnóstico”, “Dados Complementares”, e, “Hábitos vocais”,
possuem funcionalidades de prontuário eletrônico, ou seja,
sua função é coletar dados sobre o paciente. Enquanto“Gra-
vação” e “Resultados” possuem as funcionalidades de grava-
ção e análise da vocalização.

Figura 1: Menu da aplicação

A funcionalidade “Novo Cadastro”, permite ao usuário o
cadastro de informações gerais de um paciente no banco de
dados da aplicação, como “nome”, “gênero” e “RG”, afim
de identificá-lo. Em seguida, pode-se obter informações de
pacientes registrados no banco de dados por meio da funci-
onalidade “Pesquisa”. “Análise da voz”, permite o registro
de dados referentes à qualidade de voz de um paciente, an-
terior e posteriormente à uma prova f́ısica aplicada por um
profissional, como a prova de indução à fadiga vocal [16],
contribuindo para a constituição do pré-diagnóstico.

As funcionalidades “Anamnese para diagnóstico”, “Dados
complementares” e “Hábitos Vocais”, permitem ao usuário o
registro de dados médicos referentes à saúde vocal de um pa-
ciente no banco de dados da solução m-health, contribuindo
para a formação de um histórico médico. A aplicação tam-
bém possibilita a gravação da vocalização de um paciente
na funcionalidade “Gravação” e a análise automatizada da
frequência fundamental dessa gravação, além da apresenta-
ção do resultado na funcionalidade “Resultado”.

Existem diferentes campos de preenchimento na solução
m-health proposta, de acordo com o tipo de informação
que deverá ser registrado, variando entre simples campos
de texto para preenchimento de informações como “nome” e
“endereço”, como mostra a Figura 2. Para outros tipos de
informação são utilizadas barras de rolagem, por exemplo,
para o preenchimento de informações como ńıvel de rouqui-

Figura 2: Campos de preenchimento de texto

dão e ńıvel de dificuldade na fala. Caso o paciente apresente
alguma dessas caracteŕısticas, como mostrado na Figura 3,
é permitida versatilidade ao operador da aplicação, que de-
verá sempre ser operada por um especialista a fim de manter
a legitimidade dos dados coletados.

Apesar de unidos em uma mesma aplicação, as funcionali-
dades de cada parte manipulam seus dados separadamente.
As funcionalidades de prontuário, como por exemplo, “Novo
Cadastro” e “Dados Complementares”, mantêm seus dados
salvos em um banco de dados remoto e, as funcionalidades
da ferramenta de análise como“Gravação”, mantém os arqui-
vos de vocalizações salvas localmente no dispositivo móvel
em que a aplicação m-health estiver instalada, como está
ilustrado na Figura 4.

Os dados que constituem o prontuário eletrônico de um
paciente são salvos em um banco de dados remoto, afim
de garantir que esses dados estejam dispońıveis para não so-
mente a solução m-health, mas também para outros sistemas
que possam utilizar-se desses dados, de modo a compartilhar
as informações. Tal caracteŕıstica possibilita atendimentos
paralelos envolvendo diferentes especialistas com diferentes
sistemas, no entanto tratando um mesmo paciente.

Os arquivos de vocalizações são salvas localmente no dis-
positivo móvel por sua relevância se estender primordial-
mente à aplicação m-health para o pré-diagnóstico. Somente
o resultado do processamento da voz é encaminhado ao ser-
vidor remoto, uma vez que esta informação é que descreve
a saúde da laringe e o arquivo digital do sinal amostrado é
normalmente volumoso.

Para a descrição da saúde da laringe foi utilizado o pe-
ŕıodo de pitch, avaliado utilizando o sinal da voz no domı́nio
da frequência. O pitch, referente à frequência fundamental
(F0), pode ser interpretado como um descritor da caracteŕıs-
tica f́ısica da laringe, como por exemplo, pode diferir gêneros
e faixas etárias.

Mulheres saudáveis, por exemplo, tendem a ter pregas
vocais menores e menos espessas, o que às proporciona voz
aguda, logo o pitch de suas vocalizações geralmente têm va-
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Figura 3: Campos de preenchimento com barras de
rolagem

Figura 4: Diagrama da solução m-health

lores espećıficos, variando entre 150 e 200 Hz [21]. Homens
saudáveis tendem a ter a voz mais grave, logo frequências
fundamentais de suas vocalizações possuem valores mais bai-
xos quando comparado com o das mulheres, variando entre
88 Hz a 141 Hz [21]. Portanto, é posśıvel a um especialista
estabelecer por meio dos dados de um paciente, contidos
no prontuário eletrônico, um intervalo de frequência funda-
mental que sua vocalização deveria alcançar. Assim, pode-se
averiguar a saúde vocal dependendo dos valores de pitch ob-
tidos pela ferramenta de análise, considerando os valores de
normalidade de acordo com idade, gênero e hábitos do paci-
ente. Por isso o conjunto de informações de voz e prontuário
é necessário para compor a avaliação da saúde da laringe.

Como dito, o pitch é uma medida em frequência atribúıda
à sensação acústica da voz, que tem a propriedade de quan-
tificar a frequência de voz de um indiv́ıduo, ou seja, o quão
grave ou agudo uma voz é [4]. A voz é adquirida no cha-
mado domı́nio do tempo, isto é, as amostras são digitaliza-
das no decorrer da emissão pelo paciente. Para se calcular
o valor do pitch em um sinal de voz no domı́nio do tempo,
sinal temporal, é necessário o uso de técnicas de Proces-
samento Digital de Sinais (PDS) para transformá-lo para
o domı́nio da frequência. Entre as técnicas mais tradicio-
nais temos as Transformadas Discretas de Fourier (Discrete
Fourier Transform - DFT ) e Wavelets (Discrete Wavelets
Transform - DWT ).

As DFT e DWT são calculadas computacionalmente por
meio de algoritmos que possuem complexidade caracteŕıs-
tica. A DFT está expressa na Equação 1, sendo N o número
de pontos do sinal temporal x[·] e ω a respectiva frequência
angular. Existem algoritmos mais eficientes para o cômputo
da DFT, conhecidos como algoritmos de Transformada Rá-
pida de Fourier (Fast Fourier transform - FFT ) [4]. Essas
alternativas, segundo [10], reduzem a ordem de complexi-
dade computacional da mesma, de quadrática para logaŕıt-
mica. O presente trabalho utiliza a implementação da FFT
para análise das informações no domı́nio da frequência.

X[ω] =

N−1∑

n=0

xne
−j2πnω

N (1)

Sendo o m-health embarcado em um dispositivo de baixo
poder computacional, a escolha pela FFT é necessária para
o cálculo do pitch. Assim, a ferramenta m-health proposta,
aliada a técnicas de PDS, detecta o pitch ou valor em Hz da
frequência fundamental da vocalização de um paciente, Fi-
gura 5, propiciando ao especialista a observação e indicação
de normalidade ou não do sinal da voz.

O reconhecimento de alterações na vocalização que podem
refletir uma patologia na região laŕıngea, utilizando o pitch
como parâmetro é uma abordagem computacionalmente me-
nos complexa, com complexidade logaŕıtmica e pouca exi-
gência de memória. Desta forma, esta ferramenta pode ser
utilizada em equipamentos com pouco poder de processa-
mento, como smartphones, tablets e outros aparelhos portá-
teis, motivo pelo qual foi escolhido para integrar a solução
m-Health proposta.

4. MATERIAIS E MÉTODOS
Ao considerar critérios acústicos, as patologias relaciona-

das à laringe são diferenciadas em relação a padrões per-
ceptuais tais como rouquidão, aspereza e soprosidade [3, 7].
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Figura 5: Resultado da análise da frequência funda-
mental

Desta forma, para avaliar a qualidade da solução proposta,
foi utilizada uma base de dados real com sinais diagnostica-
dos. A base de dados foi disponibilizada pela Universidade
de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto, aprovada pelo comitê
de ética da mesma.

A base de dados continha fonemas do português brasi-
leiro: /a/, /e/ e /i/. Porém, para os experimentos foi utili-
zado apenas o fonema /a/, pois se sustentado em potências
confortáveis ao locutor é considerado o melhor som vocálico
para extração e medição dos parâmetros da voz [9]. Os si-
nais foram armazenados seguindo o padrão wave PCM [8]
amostrando os sinais a 22050Hz, 16 bits e mono-canal. Cada
voz amostrada digitalmente armazenou a sustenção do som
vocálico por aproximadamente 5 segundos, em ńıveis con-
fortáveis de potência, conforme um diálogo natural.

Para os experimentos foram utilizadas as vozes de deze-
nove indiv́ıduos dos gêneros masculino e feminino. A escolha
por indiv́ıduos de gêneros diferentes se dá pela mudança da
faixa do valor do pitch, que possibilita avaliar a solução de
forma mais robusta.

A solução m-health proposta por esse trabalho, foi de-
senvolvida inteiramente para a plataforma móvel Android,
devido a sua disponibilidade em uma grande variedade de
dispositivos, além do baixo custo de desenvolvimento.

A sua criação ocorreu em duas etapas, a primeira se trata
da criação de um prontuário eletrônico e a segunda, o de-
senvolvimento de uma ferramenta automatizada capaz de
auxiliar a decisão médica em um pré-diagnóstico com base
na quantificação da vocalização por meio do pitch.

Para os testes do m-health, o mesmo foi implantado em
um dispositivo móvel Galaxy Tab 1, um tablet da empresa
Samsung. Possui um processador ARM Cortex-A8 de 1
GHz, com 512 MB de memória RAM com versão do sistema
operacional Android 2.2.

Para verificar o valor de pitch calculado pelo m-health,
foi utilizado o software gratuito Audacity na versão 2.0.5
para sistema operacional Windows. O Audacity é um soft-
ware para processamento de áudio e entre as ferramentas

dispońıveis apresenta a extração do valor do pitch. A esco-
lha pelo Audacity se deu devido a sua ampla utilização por
profissionais da área de áudio e por ser de uso gratuito.

A necessidade de comparação do valor calculado para o
pitch entre um sistema conhecido e o m-Health é devido as
adequações do algoritmo da FFT para o dispositivo móvel
junto à avaliação da qualidade da aquisição do sinal sonoro.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como proposto pelo trabalho, foram criadas interfaces

para coletar os dados dos pacientes seguindo uma interface
adequada para a quantificação da informação alimentada.
Além de gravação de voz, as interfaces contém campos para
preenchimento sobre hábitos e medidas do paciente em ques-
tão. Essas informações compõem o perfil do paciente e são
importantes para uma análise mais completa e correlacio-
nada com as caracteŕısticas vocálicas do paciente.

Após a análise de vozes realizada pela solução proposta,
sendo nove homens e dez mulheres, obteve-se 95% dos valo-
res com diferença menor de 10Hz, como pode ser observado
na Tabela 1. A diferença apresentada é aceita pois o sinal
da sustentação da voz pode apresentar interferência do meio
de aquisição, neste caso o microfone embutido do dispositivo
utilizado.

Tabela 1: Comparação do valor do Pitch obtido
Amostra Audacity m-health Gênero Diferença

1 151Hz 155Hz Feminino 4Hz
2 147Hz 147Hz Feminino 0Hz
3 197Hz 199Hz Feminino 2Hz
4 240Hz 251Hz Feminino 11Hz
5 235Hz 233Hz Feminino 2Hz
6 191Hz 190Hz Feminino 1Hz
7 233Hz 232Hz Feminino 1Hz
8 188Hz 181Hz Feminino 7Hz
9 226Hz 223Hz Feminino 3Hz
10 240Hz 241Hz Feminino 1Hz
11 172Hz 168Hz Masculino 4Hz
12 134Hz 136Hz Masculino 2Hz
13 137Hz 137Hz Masculino 0Hz
14 112Hz 119Hz Masculino 7Hz
15 117Hz 123Hz Masculino 6Hz
16 121Hz 129Hz Masculino 8Hz
17 110Hz 116Hz Masculino 6Hz
18 156Hz 162Hz Masculino 6Hz
19 118Hz 126Hz Masculino 8Hz

A maior diferença encontrada, 11Hz, foi para um sinal de
voz do gênero feminino, no entanto, quando avaliada a distri-
buição estat́ıstica das diferenças entre m-health e Audacity,
observamos que este resultado é um outlier no processo de
extração do pitch.

Na Figura 6 é posśıvel observar uma média de diferença de
2Hz para vozes femininas e 6Hz para as masculinas, ambos
os gêneros apresentaram estabilidade semelhante. A média
geral de diferença foi de aproximadamente 4Hz.

O processo de cálculo do pitch no dispositivo móvel teve
duração semelhante ao Audacity, mesmo tendo hardware in-
ferior. O tempo gasto para a execução da FFT para cada
sinal de voz foi inferior à 1 segundo.
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Figura 6: Diferença de valores obtidos para o pitch
entre os gêneros feminino e masculino

Cabe ressaltar que qualquer afirmação relacionada a pre-
sença ou ausência de patologia não foi feita diretamente pelo
desvio da faixa de normalidade do valor do pitch associada
as informações do prontuário. Cabe ao especialista da área
médica fazer tal avaliação.

6. CONCLUSÃO
Para realizar um diagnóstico preciso de patologias da re-

gião laŕıngea, um profissional da área da saúde necessita de
informações atualizadas sobre o paciente, além de alguns
exame que possam dar suporte ao seu diagnóstico. Atual-
mente os exames para diagnósticos de doenças na laringe
são invasivos, de dif́ıcil realização e alto custo, além de des-
necessários quando seu uso poderia ser descartado por um
pré-diagnóstico.

A aplicação m-health produzida por este trabalho, inte-
grou com sucesso um prontuário eletrônico com os dados
médicos atualizados necessários para um atendimento, com
uma ferramenta computacional automatizada que, ao ana-
lisar o sinal de voz de um paciente e propicia o aux́ılio do
especialista na concepção de um pré-diagnóstico.

Os testes realizados em comparação com outra ferramenta
já utilizada para a avaliação da voz mostrou que o m-health
proposto tem resultado similar, com uma diferença de 4Hz
para o valor do pitch.

Para prosseguir com este projeto, pretende-se implantar
módulos baseados em Aprendizado de Máquina para auxi-
liar o especialista no diagnóstico, indicando uma posśıvel
patologia presente na laringe.
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RESUMO
Este artigo apresenta um inovador sistema de informação
para auxiliar em tratamentos psicológicos por meio de fo-
tos feitas pela câmera de smartphones ou tablets, em que se
cria um novo canal de comunicação entre paciente e tera-
peuta por meio do aplicativo proposto Fotossenti. A pro-
posta deste aplicativo é ajudar na geração e gestão de in-
formações para serem trabalhadas nas sessões de terapias
do paciente, que poderiam passar despercebidas no contato
tradicional com o terapeuta. Neste artigo apresenta-se uma
breve fundamentação teórica acerca de Tecnologias de In-
formação e Comunicação (TICs) aplicadas à Saúde, especi-
almente aquelas voltadas para psicologia e consideradas no
desenvolvimento deste trabalho, bem como caracteŕısticas
ı́mpares do Fotossenti, uma avaliação do aplicativo feita por
especialista da área de psicologia e, por fim, os desafios e
oportunidades encontrados. A conclusão reitera a impor-
tância do desenvolvimento e uso de novas TICs, em especial
novos sistemas de informação, no campo da saúde psicoló-
gica, e coloca o aplicativo Fotossenti como um instrumento
para contribuir na geração de informações para o tratamento
psicológico, e consequentemente nas decisões tomadas pelo
terapeuta aumentando o benef́ıcio do tratamento.

Palavras-Chave
sistema de informação para tratamento psicológico, trata-
mento psicológico orientado a fotos, m-saúde, e-saúde.

ABSTRACT
This paper presents a novel information system to assist
in psychological treatments through pictures taken by the
camera of smartphones or tablets, creating a new commu-
nication channel between patient and therapist by the use
of the proposed application Fotossenti. The purpose of this
application is to help in the generation and management of
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information to be considered on the patient’s therapy ses-
sions, which could go unnoticed in the traditional way. This
paper presents a brief theoretical foundation on Information
and Communication Technologies (ICTs) applied to Health,
especially those focused on psychology and considered in the
development of this work, as well as unique characteristics of
Fotossenti, with an assessment by specialist in psychology,
and, finally, the challenges and opportunities found along
the research. The conclusion recaps the importance of the
development and use of new ICTs, particularly new infor-
mation systems in the field of psychological health, and pla-
ces the Fotossenti application as a tool to contribute to the
generation of information for psychological treatment, and
consequently the decisions taken by the therapist, increasing
the benefits of treatment.

Categorias e Descritores do Assunto
H.4 [Information Systems Applications]: Miscellane-
ous; J.4 [Social and Behavioral Sciences]: Psychology

Termos Gerais
Design, Experimentation

Keywords
information system to support psychological treatment, pic-
ture oriented psychological treatment, m-health, e-health.

1. INTRODUÇÃO
O termo aplicativo sugere de forma simplista um software

desenvolvido para ser instalado em um dispositivo eletrônico
móvel (i.e. smartphone ou tablet), de uso fácil e interativo.
O aplicativo desenvolvido, chamado de Fotossenti, supera
essa ideia, atuando como um sistema de informação inovador
em um ambiente de tratamento psicológico, em que se cria
um novo canal de diálogo entre o paciente e o psicólogo de
modo a viabilizar novas práticas terapêuticas na área.

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) vol-
tadas à psicologia são comumente destinadas a informação,
prevenção e tratamento de doenças de caráter psicológico e
têm o intuito de complementar as abordagens tradicionais,
criando novos mecanismos de interação entre paciente, psico-
logia e terapeuta. Deve-se ressaltar que as TICs não suprem
e não tem o intuito de suprir a presença de um profissional,
mas vêm de maneira a complementar as ações de determi-
nada área. Para tornar real esse novo modelo ela deve ser
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usada como uma aliada no desenvolvimento das ações, e não
com um posśıvel olhar de rivalidade e concorrência.

Segundo Nicolaci-da-Costa e Leitão [5], os profissionais
da psicologia, têm se voltado ao fato que a psicologia está
mudando, ela deve se adequar a nova realidade do homem
atual. A linha de atuação do aplicativo Fotossenti está junto
a área comportamental da psicologia que dá ênfase às inte-
rações e emoções sentidas pelo paciente [19]. O objetivo é
que o psicólogo comportamental adote juntamente com seu
paciente o aplicativo como uma ferramenta auxiliar além dos
métodos já aplicados no dia a dia da terapia.

A informatização da cĺınica psicológica traz grandes be-
nef́ıcios tanto para os usuários (pacientes) quanto para os
profissionais (psicólogos) [6]. Com base nessa premissa foi
proposto o aplicativo de captura de imagens e sentimentos
para ser trabalhado junto com a psicologia comportamen-
tal. O Fotossenti dá ao psicólogo uma ferramenta a mais
de auxilio no acompanhamento de seu paciente, e o paciente
por outro lado vai se sentir mais próximo do seu psicólogo,
pois mesmo o psicólogo estando longe, ele vai acompanhar
remotamente seu paciente. Dessa forma, cria-se um novo ca-
nal de comunicação, por meio deste sistema de informação,
entre o cliente e seu terapeuta.

O Fotossenti foi concebido como uma aplicação comple-
mentar à psicologia, informando situações ocorridas no dia
a dia do paciente, que de alguma maneira possa passar des-
percebido, ou ser esquecido ou ainda não ter o devido valor
atribúıdo pelo paciente, de modo que na seção com o psi-
cólogo determinados fatos poderiam passar despercebidos.
Em outra posśıvel situação, o aplicativo pode ajudar em
ocasiões em que o paciente não se comunicaria normalmente
devido a aspectos como timidez, traumas, distúrbios fisioló-
gicos etc. Este trabalho explorou a questão do beneficio a ser
gerado pela implantação do aplicativo Fotossenti no trata-
mento terapêutico, até onde ele pode ser utilizado como uma
ferramenta colaborativa no tratamento e quais as posśıveis
melhoras potenciais e reais que ele pode trazer para o tra-
tamento. Junto à questão principal são abordadas questões
secundarias como o quão aberto está a psicologia para este
tipo de intervenção tecnológica e quais são os pontos de re-
sistência a serem trabalhados para uma melhor inserção das
TICs na psicologia. Também se avaliou o aplicativo como
um novo modelo de geração de dados e complementação do
tratamento terapêutico tradicional.

O restante deste artigo está organizado como segue: a
seção 2 traz uma breve fundamentação teórica considerada
neste trabalho, junto a uma pesquisa exploratória realizada
para melhor habituação com a área da pesquisa; a seção 3
apresenta o aplicativo Fotossenti e suas particularidades; a
seção 4 expõe avaliações sobre o Fotossenti e a seção 5, por
fim, aborda as considerações finais e trabalhos futuros.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

2.1 Fundamentação Teórica
Contextualizando a evolução tecnológica a partir do olhar

de Farah [11], a evolução do computador foi fruto da ne-
cessidade do ser humano aliado a uma nova demanda de
serviços. Segundo Cosentino [4], inicialmente o computador
sofria várias cŕıticas como “[...] o homem se isolaria pas-
sando a interagir somente com as máquinas, afastando-se
do conv́ıvio e meio social [...]”, mas hoje em dia com o forte
avanço da internet presencia-se que essas cŕıticas são fracas,

no mundo contemporâneo o computador tornou-se um meio
de comunicação amplo e difundido entre várias camadas da
população. Com base nessa inclusão o Fotossenti se encaixa
como um meio de auxiliar a comunicação entre paciente e
terapeuta de maneira a quebrar as barreiras impostas pelo
consultório, sendo ampliada a comunicação paciente e tera-
peuta ao dia a dia, de maneira fácil, rápida e portavél.

Quando tratamos de aspectos de saúde abordados através
de dispositivos móveis, segundo Morais et al. [8] estes podem
ser classificados como em uma linha chamada de Mobile He-
alth (ou mHealth / m-Saúde), eles podem estar presentes em
vários momentos de tratamentos de saúde, desde a preven-
ção, diagnóstico e tratamento. O Fotossenti é um aplicativo
dentro da vertente de m-Saúde responsável por gerar um
fluxo de informação e ajudar no tratamento psicológico do
paciente, melhorando o diagnóstico e dando mais informa-
ções sobre as ações a serem tomadas pelo psicólogo.

Dentro do contexto das TICs voltadas à psicologia, percebe-
se que ela está num campo pouco explorado, onde conse-
quentemente não são desenvolvidas tecnologias em escala
significativa para atender o segmento de mercado psicoló-
gico e não refletindo a importância que essa vertente possui
na área chamada e-Saúde. Assim este trabalho foi concebido
buscando atender a carência de aplicativos sérios e sólidos
presentes na informatização do tratamento psicológico.

Neste trabalho, trata-se a questão da fotografia como fun-
damental, dando sequência ao pensamento de Barthes [2]
onde “o que a fotografia reproduz só ocorreu uma vez: ela
repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se
existencialmente”, como as fotos são uma imagem direta e
real trabalhadas junto a uma carga de informações passadas
pelo aplicativo, estas imagens geradas podem exibir diversos
fatores além do próprio objeto realmente fotografado. Den-
tre vários fatores que tornam o ato de fotografar proṕıcio
para a análise, está a de que o sujeito é livre para fotogra-
far o que quiser. Existe também a liberdade de tempo, pois
se pode fotografar a qualquer hora, basta ter uma câmera;
fotos são fotos, independentes do olhar art́ıstico [18] (boas,
ruins, fora de foco e etc.). Segundo Ramos [18] fotogra-
fias sempre transparecem algo, por isso são tiradas, cabe ao
terapeuta detectar posśıveis aspectos relevantes, conflitos e
sentimentos inconscientes ou ainda identificar uma autoima-
gem idealizada ou aspectos de stress vividos pelo paciente.

O aplicativo apresentado antes de tudo levanta uma acir-
rada discussão de o quanto os sistemas de informação e a
psicologia podem se relacionar. Um ind́ıcio da conexão en-
tre as áreas são as experiências vividas no Núcleo de Pes-
quisa da Psicologia em Informática PUC-SP [16], onde é
trabalhado a Orientação Psicologia via e-mail, lá os con-
tatos entre o paciente e terapeuta acontecem por meio de
e-mails, facilitando a vida do paciente em várias maneiras
como locomoção, tempo e dinheiro. Além de que através
dos e-mails o paciente consegue se relacionar com franqueza
com o seu terapeuta, atitude que talvez fosse dificultada em
consultório. Segundo Nolf e Campos Novo [16] ”[...] o que
acontece é o virtual passando ao real, ou seja, possibilida-
des antes pertencentes ao posśıvel e fantasmagórico mundo
das possibilidades sendo atuado e questionado”. Este tra-
balho ainda relata que o conteúdo do e-mail, percorre um
caminho diferente do que as palavras tratadas num ambi-
ente presencial. No meio virtual elas devem ser tratadas
em sua gênese quanto a palavra escrita, onde essa palavra
pode carregar muito mais do que o objeto em si, mas tam-
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bém uma carga de significados de sentimentos, emoções e
aspectos sociais entre outros. O mesmo pode ser levado em
conta no aplicativo Fotossenti, pois assim como a palavra,
a imagem marcada é pasśıvel de várias interpretações ca-
bendo ao terapeuta uma análise profunda para associa-la
com a devida representatividade presente ao cotidiano de
seu paciente. Assim a imagem junto com suas marcações
são enviadas e geram um fluxo imenso de informações pas-
sando, como diz Nolf e Campos Novo [16], de possibilidade
a realidade.

Para sabermos o quanto nossas vidas são permeadas pela
tecnologia basta refletir que cada dia mais somos seres mais
dependentes delas [4]. Outro fato que aponta essa inserção é
que cada vez mais cedo as pessoas têm acesso às tecnologias.
Quanto ao uso da internet e consequente interligação virtual
entre pessoas, os números são positivos, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica 1, entre o peŕıodo de
2005 a 2011 o número de internautas cresceu 143,8% e o de
pessoas com celular, 107,2% recentemente em 2011 t́ınha-
mos 77,7 milhões de pessoas com 10 anos ou mais de idade
(46,5% do total) com acesso feito a internet nos três meses
anteriores a pesquisa. O acesso a internet é maior nos gru-
pos etários de 15 a 17 anos (74,1%) e de 18 ou 19 anos de
idade (71,8%). Indicativo que no futuro estaremos norteados
de jovens adultos usando um mar de aplicações móveis que
utilizam a internet como meio, assim este trabalho explora
esta tendência de crescimento global quanto às tecnologias
móveis de comunicação voltadas à internet. Ainda vale res-
saltar que em 2011, havia 115,4 milhões de pessoas de 10
anos ou mais de idade com telefone celular de uso próprio.

Com a crescente relação homem, computador e internet,
abordadas no paragrafo anterior, o esforço cognitivo para
lidar com aplicações on-line vai sendo reduzido, e já é perce-
bido com mais naturalidade por uma parcela da população.
Reforçando esta afirmação, Joly [13] afirma que com a cons-
tante presença da tecnologia na vida das pessoas para rea-
lizações de tarefas diárias, nota-se uma crescente e rápida
adaptação do ser humano com as tecnologias da comuni-
cação e informação. Nicolaci-da-Costa e Leitão [5] fazem
ligação deste fenômeno com a psicologia ressaltando essa
aproximação da psicologia cĺınica com a informática. Assim
o aplicativo desenvolvido vem justamente na tentativa de
aproximar a tecnologia da psicologia de forma mais natural.

Outros aspectos devem ser abordados, afirma Limonge [14],
onde já existe por parte do Conselho Federal de Psicologia
uma atenção ao que diz respeito a tecnologias que influen-
ciam as relações humanas. Em seu artigo [14] é trabalhado
que para compreender melhor a participação da informática
na iteração humana, deve-se pensar em uma escala evolutiva
para se tentar prever o comportamento que ainda está por
vir, onde as descobertas tecnológicas vêm para suprir fins
práticos do quotidiano do ser humano. Essa adaptação se
torna determinante para cada vez mais desenvolver-se ins-
trumentos informatizados para auxiliar diversas áreas.

Segundo Olea e Hontangas [17], deve-se ressaltar também
que o crescente avanço do uso da tecnologia computacional
propicia à psicologia melhores condições de teste com ins-
trumentos informatizados. Mas ainda existem vários pontos
desestimulantes no uso das TICs na psicologia, como apon-

1Pesquisa IBGE/PNAD sobre acesso a internet e posse
de telefone móvel celular para uso pessoal de 2011.
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/ aces-
soainternet2011/default.shtm.

tado por Alves et al. [1] onde é classificado como “irrisório”
o estudo e aplicação de testes informatizados nos cursos de
graduação em psicologia, fato detectado em sua pesquisa em
mais de 62 universidades do pais.

A ação a ser realizada com o uso do aplicativo proposto
inicia-se com o paciente e com o conteúdo da imagem a ser
passada. Cabe ao terapeuta estar ciente de todo conteúdo
passado para depois introduzi-lo na terapia. Esse método
rompe em parte com o modelo de linhas ŕıgidas de Freud
que coloca o uso do divã [12].Neste modelo diferenciado o
aplicativo Fotossenti trabalha em um processo de uso aberto
pelo lado do paciente, paralelo a uma avaliação controlada
feita pelo terapeuta, onde os dados são livremente gerados,
rotulados com os recursos do aplicativo pelo paciente e pos-
tados, do outro lado é essencial a figura de um terapeuta
para realizar a análise das informações passadas. Explora-se
a atuação numa linha de extensão controlada do relaciona-
mento paciente e terapeuta com o intermédio da tecnologia.
Essa nova tecnologia traz ao terapeuta uma nova vertente
de trabalho, pois serão geradas informações que poderiam
não ser ditas dentro do consultório ou ainda passarem des-
percebidas.

Um aspecto important́ıssimo, relacionado ao desenvolvi-
mento de aplicativos é o chamado custo de resposta onde, se-
gundo Carreiro [3], este termo relaciona-se ao tempo levado
para realizar determinada ação. Caso o tempo seja elevado
este fator é um desencorajante forte para a não aceitação da
realização de determinada tarefa. Para se produzir determi-
nado benef́ıcio ao tratamento, é preciso antes de tudo que
a ferramenta tenha um custo de resposta baixo [3], sendo
este um fator crucial para uma boa aceitação por parte dos
usuários. Abordando a ferramenta proposta, o aplicativo
Fotossenti, deve-se ter em mente que ela irá trazer uma ta-
refa a mais para o terapeuta executar, que dependendo do
profissional pode gerar um empecilho. Fazendo uma reflexão
a respeito da postura do psicólogo sobre essa nova realidade
Fortim [12] coloca que esse profissional pode ter duas postu-
ras bem distintas, os chamados românticos, que são reticen-
tes a adoção de tecnologias, e os entusiastas, que são os que
fortemente irão aderir a essa vertente. Ainda segundo For-
tim [12] a maioria dos psicólogos se veem no perfil romântico
da sua formação, sendo bastantes conservadores, colocando
o contato face a face como único no tratamento psicológico.
Já os entusiastas, em menor porção, veem com bons olhos
a relação psicologia e tecnologia, pois para eles tudo o que
pode vir a acrescentar só tende a melhorar o tratamento do
paciente. Pelo lado do paciente (cliente), também existe um
custo de resposta, pois ele necessita de um smartphone, e
possuir uma conexão mesmo que esporádica com a internet,
para que em algum momento seja feito a transmissão das
imagens para o repositório virtual.

2.2 Pesquisa Exploratória
O uso das TICs voltada à psicologia é um campo ainda

pouco estudado [1], assim para um melhor entendimento da
área foi aplicada uma pesquisa exploratória, que teve como
objetivo reunir aspectos da área, e consequentemente buscar
maior compreensão sobre esta vertente da e-saúde. Como
passo inicial para o desenvolvimento da pesquisa, partimos
da intuição de que existe sim, espaço para a tecnologia atu-
ando junto ao tratamento psicológico e que este espaço está
aberto para um novo aplicativo móvel. A pesquisa explora-
tória foi feita para tentar responder às seguintes perguntas:
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Figura 1: Percentual da qualidade do atendi-
mento(tratamento) percebida pelo paciente.

Figura 2: Percentual de respondentes que veem com
bons olhos a possibilidade de novas tecnologias inte-
ragindo com a psicologia.

• O que o paciente acha do uso de novas tecnologias que
propiciem uma melhor comunicação com o psicólogo
ou melhor entendimento de aspectos da psicologia?

• Caso seja desenvolvido um aplicativo móvel baseado
em fotos, você o adotaria, para melhorar sua interação
com seu psicólogo?

O público alvo da pesquisa é constitúıdo de pessoas que
fazem ou já fizeram tratamento psicológico, mesmo que este
se resuma a uma única consulta na cĺınica. As idades e ca-
madas sociais não são critérios excludentes do respondente,
onde estes são tratados de forma igualitária.

Foi usado o formato de questionário online, por ser de
fácil aplicabilidade, difusão e tabulação dos dados, este mé-
todo ainda possui a caracteŕıstica de reunir informações que
podem não ser absorvidas em um modelo de prospecção de
forma presencial, pois em alguns casos o entrevistado pode
se sentir coagido ou mesmo acuado por fatores externos. A
divulgação da pesquisa foi realizada por meio de mı́dias so-
ciais na Internet, enfatizando a divulgação nas comunidades
virtuais da instituição de ensino onde a pesquisa foi aplicada.

A pesquisa versou de um conjunto de questões mistas (al-
gumas abertas e outras fechadas). Algumas das questões
fechadas estão no formato da escala de Likert [9], que se ba-
seia “na premissa de que a atitude geral se remete às crenças
sobre o objeto da atitude [...]”. Outras questões seguem o
modelo de escala nominal. Segundo Mattar [15] “uma escala
nominal é aquela em que os números servem apenas para
nomear, identificar e (ou) categorizar dados sobre pessoas,
objetos ou fatos”.

O questionário teve 48 respondentes, número entendido
como bom, pois eles ficaram livres para responder ou não a

pesquisa, sendo que também poderiam a qualquer momento
cessar sua participação. Com essa liberdade enfatizada, o ńı-
vel de significância das respostas pode ser considerado alto e
fidedigno, pois se a pessoa se prontificou espontaneamente a
responder sem nenhuma obrigatoriedade, infere-se sua since-
ridade sobre as respostas. Os respondentes são anônimos e
não foram oferecidas gratificações além do ato de estar aju-
dando a desenvolver a área. Assim mais uma vez pode-se
deduzir que as respostas foram dadas por motivação essen-
cial de ajuda e esclarecimento.

No geral obtivemos 56% de respondentes declarados ho-
mens e 44% mulheres sendo que a maioria estava na faixa
etária entre 20 e 24 anos (56%), 15 e 19 anos (11%), 25 e
29 anos (27%), consolidando 67% na faixa de 15 a 24 anos.
Refletindo uma correlação entre os dados coletados tem-se
uma percepção de que a aceitação de uma tecnologia para
a faixa 15-24 anos hoje implicará que no futuro tecnologias
similares irão ser bem aceitas por um público mais maduro.

Quando o abordado foi o ńıvel de satisfação da consulta
ou tratamento psicológico percebida pelo paciente, o parâ-
metro mais referenciado foi “muito satisfatório”, mas por
outro lado avaliando a estrutura gerada, percebe-se que ao
se tratar da excelência no atendimento quase metade dos
respondentes ainda acha que algo pode ser melhorado, dei-
xando uma abertura para melhoras no tratamento, como
exemplificado nos dados demonstrados na figura 1.

Visando melhor atender essa parcela que ainda sente falta
de uma excelência em seu tratamento, pode-se considerar o
uso de novas TICs voltadas à psicologia, em especial no uso
de novas tecnologias para melhorar a relação entre paciente e
psicólogo. Esta constatação fica evidenciada pela aprovação
do uso de novas tecnologias interagindo com a psicologia
mostradas na figura 2.

Dando continuidade à avaliação do tratamento psicoló-
gico, para melhor entendermos as necessidades de um apli-
cativo nessa área, foi questionado o que uma pessoa espera
do tratamento com um psicólogo. Dentre as várias respostas
obtidas, destacam-se (palavras dos respondentes):

• “Sigilo e confidencialidade das informações”, em alguns
casos percebe-se que pessoas sentem-se retráıdas por
não ter certeza destes aspectos.

• “Auxilio e orientação em problemas vividos.”

• “Intervenções perspicazes e úteis no tratamento.”

• “Que saiba deixar o paciente se expressar de maneira
fluida, mas conduzindo o diálogo.”

• “Saber interpretar o que às vezes não consigo falar”.

• A ajudar a “reorganizar minha vida”.

Durante o questionário ainda foi perguntado qual o senti-
mento da pessoa sobre seu atendimento com o psicólogo, o
que ela achou do tratamento. Esta questão foi feita de modo
a dar ao respondente liberdade total na sua colocação. Feita
uma análise, dentre as vàrias respostas, destaca-se:

• O psicólogo “não deve transparecer seus júızos sobre
os seus pacientes.” (linha: Psicanálise)

• “A psicologia é fascinante, porém há profissionais bas-
tante despreparados.” (não informou linha)
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• “Não satisfação com resultados obtidos.”(não informou
linha)

• Algumas vezes o psicólogo não deixava a pessoa expressar-
se “esclarecer a situação [...]”.(linha: Psicanálise)

• “Esperava atendimento mais minucioso.” (linha: Psi-
canálise)

• “Minha relação com os psicólogos com os quais fui aten-
dido foi boa mas aquém de minhas expectativas.” (li-
nha: Psicologia Anaĺıtica)

• “Sou muito critica quanto ao exerćıcio da profissão e
por isso pelos profissionais que já passei sempre teve
algo na pratica dos mesmos que achei incoerente e até
antiético.” (linha: Psicologia Humanista)

• “[...] sentia a necessidade de um tratamento que fosse
mais integral e continuado, mas acabaria por tratar
de questões que iriam para além das questões centrais
daquele (sexo, uso de camisinha, doenças, etc) [...].”
(linha: Psicanálise)

• “As vezes é monótona, as técnicas são muito antigas,
acho que deveriam se atualizar.” (não sabe a linha)

• “[...] sinto a necessidade de novos campos, e investi-
mento em campos alternativos como a Psicologia Trans-
pessoal.”(linha: Arte Terapia baseada no Jung)

• “[...] atende minhas expectativas em relação a algu-
mas maneiras de conduzir e reorganizar meus compor-
tamentos [...].” (linha: Cognitivo comportamental)

Percebe-se que em vários casos o paciente almeja algo dife-
rente em seu tratamento e algumas vezes foi citado aspectos
relativos a métodos que não se encaixam com a pessoa. Em
alguns desses casos acreditamos que esse algo mais possa ser
uma nova maneira de se relacionar com o psicólogo, refe-
renciando Nicolaci-da-Costa e Leitão [5], as pessoas assim
como o mundo estão mudando e tem anseios diferentes dos
que tinham a décadas atrás.

A última pergunta feita está relacionada com a proposta
deste trabalho, em que se questiona se o paciente (indepen-
dente da linha de seu terapeuta, estado atual de tratamento
e etc.) vê com bons olhos um aplicativo de fotos para aju-
dar (ficando claro “não substituir”) o tratamento psicológico
vivenciado por ele. Uma grande maioria de 84% opinou que
sim, a iniciativa poderia gerar bons resultados.

Pela pesquisa exploratória, percebe-se que é necessário
inovar nesta área e o aplicativo proposto pode possuir uma
boa taxa de aceitação, visto que os fundamentos da proposta
agrada a grande maioria dos pesquisados. Esta constatação
reforça nosso trabalho de aproximação no desenvolvimento
de TICs com a psicologia, e consequente inserção do aplica-
tivo Fotossenti no auxilio ao tratamento psicológico.

3. O APLICATIVO FOTOSSENTI
Segundo Estrázulas [10], o desenvolvimento de aplicações

como meio de proliferação da tecnologia é inerente aos se-
res humanos e sua aprovação também, tudo isso faz parte
da sua cultura que se altera com o passar do tempo. Nas
palavras de Estrázulas [10] “ [...] é necessário ter claro que a
tecnologia impulsiona transformações culturais, mas não as

Figura 3: Arquitetura de tecnologia do funciona-
mento do aplicativo Fotossenti.

contém, entretanto em sua totalidade. Isto significa que se-
rão os indiv́ıduos os leǵıtimos responsáveis pela apropriação
critica e emancipatória do uso de instrumentos digitais infor-
macionais [...]”. O desenvolvimento do aplicativo proposto
foi pensado a partir dos anseios de usuários da tecnologia,
tentando sempre minimizar o custo de resposta para efetuar
as ações, adequando-se ao proposto por Carreiro [3], e ma-
ximizar a geração de informação e comunicação de forma a
ocasionar benef́ıcios no tratamento do paciente.

A essência do aplicativo é usar a câmera fotográfica do
aparelho móvel como uma lente que irá captar as caracte-
ŕısticas do estado de humor do usuário. Imagina-se que em
seu tratamento o usuário deverá ao menos uma vez por dia
tirar uma foto de um objeto, ação ou situação, enfim algo
que o interesse e que ele coloque como sendo marcante em
seu dia. Junto com a foto ele irá informar o ńıvel de humor
que ele está naquele momento e outras informações sobre o
que está sentindo. Todavia, a prescrição do modo de uso
a ferramenta é mais bem definida pelo próprio terapeuta e
adequada ao tratamento e intervenção desejada.

O Fotossenti, trabalha em um novo arquétipo de comuni-
cação, sua proposta é pioneira, onde não foram encontrados
nenhum modelo de TICs similar no mercado. A proposta
inicial foi feita utilizando o Dropobox para comunicação,
mas nada impede que esses dados sejam compartilhados por
e-mail ou por outro repositório que esteja instalado no celu-
lar, como Google Drive. Mais detalhes de como essa iteração
acontece pode ser vista na figura 3.

Conforme o trabalho de Cunha [7], com uma análise bem
feita do comportamento, pode se identificar situações que
levam o paciente a tomar determinada atitude. Essas situa-
ções se comportam como um gatilho que irá gerar um com-
portamento espećıfico, com o comportamento identificado
pode-se instruir ao paciente sobre este aspecto, essas ações
são os chamados gatilhos emocionais. A proposta do aplica-
tivo é estabelecer um novo modelo de interação, de modo a
permitir as pessoas a expressar seus sentimentos através de
imagens com um custo de resposta baixo.

A cada utilização, ou quando existir conectividade ade-
quada, o aplicativo enviará automaticamente as informações
geradas pelo aplicativo a uma base de dados online, onde o
psicólogo tem acesso remoto imediato, independente da hora
e local em que está bastando para isso se conectar internet.
Assim o psicólogo terá uma carga maior de informações para
fazer uma análise do comportamento de seu paciente e tentar
identificar posśıveis transtornos.

Da forma como o sistema foi implementado, o psicólogo
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Figura 4: A esquerda (a) abertura do aplicativo, a
direita (b) tela de inserção de dados dos sentimentos,
a direita.

necessita apenas de um computador (desktop, notebook,
ultrabook etc.) com acesso ao Dropbox2 instalado e com
conexão esporádica a internet. Já o paciente necessita de
um smartphone sistema operacional Android para executar
o aplicativo. O protótipo do aplicativo Fotossenti foi im-
plementado utilizando o ambiente de desenvolvimento MIT
App Inventor 23, que gera aplicações para o ambiente An-
droid. O paciente deverá ter uma versão do aplicativo Fo-
tossenti instalada em seu smartphone ou tablet Android jun-
tamente com o Dropbox e conexão com à internet. Tanto o
psicólogo quanto o paciente não precisam estar conectados
constantemente a internet, basta uma conexão esporádica
para sincronizar os dados.

A configuração do sistema requer que o paciente tenha
uma pasta compartilhada com seu psicólogo, onde serão re-
gistradas as informações geradas pelo aplicativo, para se-
rem trabalhadas na sua consulta. Com o passar do tempo,
quando o paciente for rever seu psicólogo em uma nova con-
sulta f́ısica de seu tratamento, ambos terão um material a
mais a ser trabalhado. A adoção do uso do aplicativo deve
partir de ambos os lados, onde tanto o psicólogo quanto o
paciente devem estar de acordo com o uso da tecnologia.

Ao instalar o Fotossenti em seu aparelho móvel Android,
na tela inicial irá ser criado um ı́cone, o mesmo deve ser
tocado para inicializar o aplicativo. A tela inicial é simples,
figura 4(a), servindo para mostrar ao usuário a abertura e
inicio da aplicação. Subsequentemente, será aberta a câmera
fotográfica do dispositivo, na parte superior da tela e o usuá-
rio poderá alterar as configurações de câmera se necessário
e deverá tirar uma foto normalmente. A foto deve ser de
qualquer ação ou objeto que ele queira para representar seu
sentimento naquele momento. O tema da foto é livre para
o usuário.

A próxima tela, mostrada na figura 4(b), é para inserção
de dados sobre a foto, começando com a seleção de um gesto
de como você se sente no momento, para isto você deve

2Trata-se de um serviço de compartilhamento de arquivos
na rede, dispońıvel em: https://www.dropbox.com/
3http://appinventor.mit.edu/explore/

Figura 5: A esquerda (a) tela de marcar caracteŕıs-
ticas na foto e salvar, a direita (b) a tela de compar-
tilhamento dos dados gerados.

escolher um dos 5 gestos mostrados na tela, depois o usuário
deve deslizar um ponteiro para indicar a quanto tempo se
sente daquela maneira e por fim o usuário é livre para gerar
dados adicionais que queira informar a seu terapeuta. Essas
informações adicionais são de carácter complementar, se o
usuário não quiser informa-las não há problema, elas servem
para enriquecer a informação a ser passada.

Após, na tela mostrada na figura 5(a), o usuário deverá
marcar as caracteŕısticas positivas ou negativas presentes na
imagem que ele fotografou. Após esta ação ele deve clicar
em enviar, caso tenha marcado errado basta balançar o dis-
positivo para apagar as marcações. Subsequentemente na
tela da figura 5(b) o usuário deverá indicar salvamento dos
dados gerados em uma pasta conjunta entre o paciente e seu
terapeuta no Dropbox.

Não é necessário estar conectado a internet a todo tempo,
caso não haja rede no momento, os dados ficarão guarda-
dos na memória do aparelho, para que em algum momento,
quando o usuário for conectar o celular, os dados então se-
rão automaticamente sincronizados. Esta funcionalidade é
provida pelo Dropbox.

4. AVALIAÇÃO

4.1 Avaliação dos pesquisados
Considerando os participantes da pesquisa exploratória,

em especial os que se propuseram a participar de uma pes-
quisa futura e declararam que veem com bons olhos o uso de
novas tecnologias empregadas junto a psicologia, foi pedido
uma opinião aberta sobre o aplicativo Fotossenti. Entre as
várias respostas dos 25 participantes podemos destacar os
seguintes comentários:

• “Acredito que imagens podem ajudar na rememoração
de fatos e de sentimentos que ocorreram no momento
em que a foto foi capturada.” (linha: Psicanálise)

• “Sim porque tem objetos, imagens e situações que mui-
tas vezes nos incomodam ou chamam a atenção cons-
tantemente e cabe trabalhar isto na clinica, entender
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o significado, o porquê do incomodo e etc.”(linha: Psi-
cologia Humanista).

• “Acho que nada melhor do que retratar o seu dia, ou
algo que te chamou a atenção para se entender.” (li-
nha: Abordagem Centrada na Pessoa).

• “[...] poderia justificar/incentivar e motivar o relato.
Apoiando o tratamento.” (não sabe a linha usada)

• “[...] para o psicólogo ver o ambiente em que a pessoa
vive, tal como a visão que ela tem de mundo.” (linha:
Abordagem Centrada na Pessoa)

• “Qualquer aplicativo que possibilite conhecer melhor o
contexto ajudaria bastante na analise e intervenção.”
(não informou linha)

• “Estar documentado para um diagnóstico mais cor-
reto.” (não informou linha)

• “Seria uma forma de mostrar a ele pontos marcantes do
meu dia [...]” (linha: Arte Terapia baseada no Jung)

• “[...] poderia ajudar mais rapidamente em processos
de cura interior”. (não sabe a linha usada)

• “Dependendo da abordagem, poderia ajudar sim... mas
acredito que muito mais do que o objeto, deve-se le-
var em conta a relação do sujeito com esse objeto [...].”
(não sabe a linha usada)

• “Auxiliaria ao arquivar coisas importantes do paciente
para ajudar no trabalho do psicólogo.” (linha: Cogni-
tivo comportamental)

4.2 Avaliação por especialista
No dia 20 de novembro de 2014 foi feita uma reunião com

o Dr. Diogo Antônio Bloes Chagas 4. A conversa iniciou-se
com a fundamentação sobre o conceito chamado custo de res-
posta, segundo Dr. Diogo, este termo relaciona-se ao tempo
levado para realizar determinada ação. Caso o tempo seja
elevado este fator é um desencorajante para a não aceitação
da realização de determinada tarefa. Segundo a entrevista,
para se produzir determinado benef́ıcio, é preciso antes de
tudo que a ferramenta tenha um custo de resposta baixo,
fator que segundo o entrevistado é crucial para uma boa
aceitação por parte dos usuários. Abordando a ferramenta
Fotossenti, deve-se ter em mente que ela irá trazer uma ta-
refa a mais para o terapeuta executar, que dependendo do
profissional pode gerar um empecilho.

Para o entrevistado, com o custo de resposta baixo, a pro-
posta é uma ação “extremamente válida e promissora”, onde
ele acredita que o futuro da psicologia vai estar envolvido em
ações que utilizam o meio virtual para o relacionamento. Tal
caracteŕıstica é extremamente promissora por vários fatores,
que giram em torno do custo de resposta, como, deslocar-se
em um grande centro para uma consulta, trânsito, tempo,
dinheiro etc.; ou caso o paciente esteja viajando e necessite
de uma interação com seu terapeuta; ou ainda caso esteja
doente e o terapeuta não possa atendê-lo em casa. Todos

4Mestre e Doutor em Psicobiologia pelo Departamento de
Psicologia da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto.
Especialista em cĺınica anaĺıtico-comportamental pelo Para-
digma: Núcleo de Análise do Comportamento - SP.

esses são exemplos de custo de resposta alto que podem in-
viabilizar a consulta terapêutica de uma pessoa pelos meios
tradicionais, mas que de alguma forma podem ser contorna-
dos pelo uso das tecnologias da informação.

A aplicação proposta é válida como um complemento à
psicologia em pontos espećıficos, informando ações do dia a
dia do paciente, que de alguma maneira possam passar des-
percebidos, ou serem esquecidos ou ainda não terem o devido
valor atribúıdo pelo paciente, de modo que na seção com o
psicólogo estes aspectos poderiam não ser notados. Assim o
terapeuta poderá abordar situações em que o paciente não
falaria normalmente.

A ideia da ferramenta é boa no sentido da anotação para
uma análise feita juntamente com o terapeuta, onde “é bom
o cliente estar produzindo dados no momento em que não é
o do atendimento”. Muitas vezes o cliente não se solta na te-
rapia, e para tentar melhorar a interação é pedido a ele para
realizar certas atividades e depois as descrever, neste caso o
aplicativo também pode ser inserido. Outro aspecto impor-
tante é identificar de maneira real o que acontece no mundo
do paciente o que favorece determinada ação, lembrando que
a imagem traz uma identificação fidedigna do momento, as-
sim o uso do “recurso visual é ótimo” para explorar melhor
a situação e dar ao terapeuta mais informações sobre como
o tratamento deve ser continuado.

O uso do recurso visual é ideal para explorar melhor a
situação e dar ao terapeuta mais informações sobre como
o tratamento deve ser continuado, obtendo também dados
importantes que podem ser fonte inovadora de abordagens
futuras no tratamento. O recurso de marcar o que o cliente
acha de determinada ação com pontos nas fotos e linhas
vermelhas e verdes é bom, pois dá ao cliente uma maneira
de informar o que ele acha de determinada ação com mais
liberdade. É válido também o uso das tags informativas,
figura 4(b), pois quanto mais informações o usuário quiser
passar melhor, e caberá ao terapeuta dar o valor a essas in-
formações. A barra de sentimento gradual com os sinais de
sentindo-se muito bem até sentindo-se muito mal foi uma
boa ideia para o aplicativo, pois traz uma maneira diferente
para o usuário expressar-se sem usar palavras. Segundo o
especialista a linha de avaliação é uma estratégia muito boa
e muito usada na cĺınica terapêutica. Durante toda a entre-
vista foi sempre frisado que é muito importante estar pro-
duzindo dados sobre algo que não iria ser percebido, neste
ponto o aplicativo é fundamental, pois ele origina dados fi-
dedignos e espontâneos por parte do paciente.

Para o especialista o fato de que as imagens não sejam
enviadas em tempo real, caso o usuário possua internet de
maneira esporádica, não é um empecilho, pois não existe a
necessidade das informações serem repassadas instantanea-
mente. O fundamental é que as imagens persistam, e que
não se percam, deixando o fator da instantaneidade de lado
e priorizando a confiabilidade.

Foram abordados aspectos na entrevista em que a psico-
logia utiliza de forma massiva a classificação do comporta-
mento do sujeito o que acaba omitindo informações que po-
dem ser úteis. Dentre outros aspectos, uma das principais
contribuições se dão pelo fato de se estar efetuando uma
etapa do tratamento psicológico, de forma não presencial,
onde juntamente com uma linha de atendimento virtual é
uma grande tendência, pois se pode gerar e obter aspectos
mais precisos e eficazes para fomentar a terapia e ajudar a
psicologia cĺınica a oferecer um melhor tratamento.
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5. CONCLUSÃO
Considerando os resultados iniciais da pesquisa bibliográ-

fica e pesquisa exploratória, ficou evidente a necessidade de
inovar no desenvolvimento de TICs, em especial no desen-
volvimento de novos sistemas de informação, com aplicação
na área de psicologia. O uso de aplicativos móveis é ten-
dência tecnológica e possui grande aceitação de acordo com
a pesquisa realizada. Portanto, a proposta deste trabalho,
o aplicativo Fotossenti atua numa linha promissora com o
desenvolvimento de sistemas de informação inovadores vol-
tados a e-saúde, agregando valor ao tratamento psicológico
convencional, permitindo que o terapeuta obtenha informa-
ções sobre o cotidiano de seu paciente de maneira externa
aos métodos tradicionais.

O modelo de interação aqui proposto cria uma liberdade
bem maior não só para o paciente, mas também para o psi-
cólogo, pois o mesmo pode trabalhar com informações ge-
radas fora do consultório f́ısico, o que pode guiar melhor
o tratamento com base nas novas informações dispońıveis.
Ainda calcado pela análise do especialista, vislumbramos
que brevemente o futuro da psicologia vai estar envolvido
em ações que utilizam o meio virtual para interações tera-
pêuticas. O aplicativo Fotossenti foi desenvolvido para atuar
neste campo e possui um conjunto de caracteŕısticas extre-
mamente promissoras por vários fatores que giram em torno
do baixo custo de resposta e liberdades de tempo, localiza-
ção e sentimento.

Os esforços atuais na continuação de desenvolvimento deste
trabalho estão em relação à legitimidade da informação ge-
rada e o custo de reposta desse novo modelo de interação.
Estes são os aspectos fundamentais adotados pela filosofia
inserida no Fotossenti, que com base na pesquisa explora-
tória e bibliográfica são colocados como primários para a
adoção dessa nova tecnologia.

Como trabalho futuro propõe-se uma avaliação conside-
rando a prática em uma cĺınica a fim de analisar a utili-
dade e prospectar funcionalidades que possam ser inclúıdas
ou modificadas. Outros trabalhos podem ser desenvolvidos
considerando a temática apresentada neste artigo. Neste ar-
tigo apresentou-se uma ferramenta inovadora que esperamos
servir também de inspiração para a criação de várias outras
para que possam ser utilizadas como novas ferramentas via-
bilizando novas intervenções terapêuticas.
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[2] R. Barthes. A câmara clara: nota sobre a fotografia.
Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1984.

[3] P. L. Carreiro. O efeitos da probabilidade de
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RESUMO
O Ministério da Saúde e outros órgãos relacionados preten-
dem evitar a automedicação e incentivar o cuidado do uso
concomitante entre medicamentos, porém estes órgãos não
disponibilizam ferramentas para facilitar este processo. A
ANVISA disponibiliza um conjunto de 6.076 bulas em for-
mato PDF, mas as informações nelas contidas não estão es-
truturadas. Um dos desafios deste trabalho consistiu em
extrair automaticamente as informações presentes nesse con-
junto de bulas. Este artigo apresenta uma metodologia se-
miautomática de mineração de textos para mapear as bulas
da ANVISA nas redes de interações entre fármacos da base
de dados DrugBank, juntamente com as doenças encontra-
das na base SNOMED-CT. Os medicamentos, as doenças,
os fármacos e suas relações foram estruturadas e armazena-
das em um banco de dados em grafos utilizando a tecnologia
Neo4j.

Palavras-Chave
mineração de textos, bulas, interações, fármaco, doença

ABSTRACT
The Brazilian Ministry of Health and other related orga-
nizations are concerned with the issue of self-medication.
Although these organizations warn about the risks of conco-
mitantly using different drugs, they do not provide any tools
to facilitate this process. ANVISA offers a collection of 6.076
medication guides in PDF file format. However, the informa-
tion available in this guides are in an unstructured format.
One of challenges of this work consisted in the automatic re-
trieval of information from ANVISAS’s medication guides.

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.

This paper presents a semiautomatic procedure that maps
ANVISAS’s medication guides to DrugBank and SNOMED-
CT. The medications, the diseases, the drugs, and their rela-
tions were structured and stored on a graph database using
the Neo4j technology.

Categories and Subject Descriptors
J.3 [Life and Medical Sciences]: Medical information sys-
tems; H.2.8 [Database Applications]: Scientific databases

General Terms
Design, Standardization, Human Factors

Keywords
text mining, drug information, interactions, drug, disease

1. INTRODUÇÃO
O tratamento de um paciente doente pode envolver vários

médicos com especialidades diferentes e cada médico pode
prescrever diversos medicamentos. Desse modo, é impor-
tante realizar, de forma cient́ıfica e racional, a seleção do
melhor conjunto de medicamentos considerando prescrições
dos médicos de cada especialidade. Em outras palavras, as
decisões em relação ao tratamento medicamentoso e as in-
terações estabelecidas entre os médicos são determinantes
para o sucesso de um tratamento [5].

No Brasil o tamanho real do problema dos erros de me-
dicação não é conhecido, porém, dados estimados pela Fun-
dação Oswaldo Cruz indicam que 24 mil mortes anuais são
ocasionadas por intoxicação medicamentosa [3].

No intuito de contribuir para a tomada de decisão terapêu-
tica, o Ministério da Saúde vem promovendo e incentivando
o Uso Racional de Medicamentos. Trata-se de um docu-
mento técnico que apresenta uma compilação das Condutas
Baseadas em Evidências sobre Medicamentos Utilizados em
Atenção Primária à Saúde, constantes no Módulo de Infor-
mações do HÓRUS - Sistema Nacional de Gestão da Assis-
tência Farmacêutica [5], que consiste em abordar a lógica da
racionalidade na prescrição, dispensação e administração de
medicamentos.
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Fora a cartilha, existe um sistema desenvolvido que con-
templa uma coleção de imagens ou arquivos Portable Do-
cument Format (PDF) das bulas1 do Ministério da Saúde.
Esse sistema não é muito complexo, e conta apenas com
uma simples opção de filtros para pesquisa de conteúdo es-
pećıfico do medicamento, indústria farmacêutica, entre ou-
tros. O sistema de busca de bulas não possui uma opção de
pesquisa simples para verificar quais remédios são indicados
para uma determinada doença.

Dentro do nosso conhecimento, não há nenhum trabalho
que descreve a utilização das redes de interações para melho-
rar o processo de pesquisa dos dados dispońıveis pela AN-
VISA. Existem dois trabalhos [13, 11], publicados no começo
de 2015, que mostram o interesse da comunidade médica in-
ternacional em relação ao estudo de redes de interações entre
medicamentos.

O primeiro aborda o problema da utilização de cinco ou
mais remédios em idosos e aponta a importância das redes
de interações entre drogas e doenças [13]. Este trabalho
mostrou que a quantidade de efeitos adversos aumenta de
forma não linear a medida que novos medicamentos são adi-
cionados no tratamento [13]. O segundo trabalho apresenta
uma metodologia para a construção de uma rede de inte-
rações com múltiplos ńıveis incluindo fármacos, doenças e
genes [11] e mostrou algumas propriedades utilizando con-
ceitos da área de redes complexas.

Existem trabalhos que fundamentam o uso de processos
de mineração de dados em aplicações voltadas para área de
saúde, como o trabalho de Yoon et al. [15], em que os au-
tores propuseram um roteiro quantitativo para detecção de
reações adversas a medicamentos por meio de registros ele-
trônicos de saúde dos pacientes de um determinado labora-
tório.

Já no trabalho de Liu et al. [6], é utilizado um algoritmo
de mineração de dados para identificar regras de associações
entre os medicamentos encontrados em conjunto de regis-
tros médicos eletrônicos. Definida essas associações é apli-
cado um algoritmo para interações entre as regras, sendo
posśıvel descobrir falhas na administração concomitante de
determinados fármacos.

Um solução próxima a apresentada em Liu et al. [6] é en-
contrada no trabalho de Rho et al. [8], em que os autores
propõem técnicas de mineração em banco de dados de con-
traindicações médicas para apresentar regras de associações
entre os medicamentos.

Verifica-se que os trabalhos realizados na área pesquisada
encontram solução por meio do histórico médico dos pacien-
tes. Contudo, em nenhum destes trabalhos foram utilizadas
técnicas para identificar regras de associações entre medica-
mentos, tendo como base as contraindicações, reações adver-
sas e interações encontradas nas bulas médicas da ANVISA.

No contexto internacional existem alguns aplicativos para
o sistema Android que apresentam ferramentas que verifi-
cam as interações entre drogas, como o aplicativo Medscape,
desenvolvido por WebMD, LLC e o aplicativo Drugs.com
Medication Guide, implementado por Drugs.com2, ambos
são muito bem avaliados por seus usuários. No cenário na-
cional apesar de existirem aplicativos que colaboram com
o trabalho dos profissionais da área de saúde. Contudo,
desconhecemos a existência de um aplicativo que verifique

1http : //www.anvisa.gov.br/datavisa/filabula/index.asp
2http : //www.drugs.com/

as interações medicamentosas utilizando as informações das
bulas médicas da ANVISA. O nosso trabalho tem um foco
regional, ou seja, o sistema será disponibilizado para profis-
sionais que atuam no Brasil.

Neste trabalho, foram utilizadas duas bases de dados: (i)
DrugBank3 [14]; (ii) SNOMED-CT4 [4].

O DrugBank é uma base de dados que possui informa-
ções sobre os fármacos aprovados e não aprovados pelo FDA
(Food and Drug Administration). O DrugBank também pos-
sui um conjunto de interações fármaco-fármaco suportada
pela literatura biomédica [14]. Infelizmente, o DrugBank
não permite a busca por fármacos associados a doenças uti-
lizando ontologias médicas ou por meio da utilização do CID-
105 (Código Internacional de Doenças).

Já o SNOMED-CT possui a classificação das doenças or-
ganizadas utilizando uma ontologia, ou seja, disponibiliza
um vocabulário comum da área biomédica organizado em
um grafo dirigido aćıclico. Contudo, o SNOMED-CT não
apresenta os medicamentos que tratam cada uma das doen-
ças.

O DrugBank e o SNOMED-CT fornecem juntos uma im-
portante fonte de informação estruturada para este projeto.
Este trabalho propõe a utilização do DrugBank, SNOMED-
CT, e as bulas da ANVISA para melhorar o acesso a in-
formações para profissionais brasileiros, permitindo que eles
visualizem as redes de interações entre fármacos.

Para realizar esta tarefa, foram utilizadas técnicas de mi-
neração de textos sobre o conjunto do bulário. O sistema
implementado realiza a extração semiautomática dos fár-
macos (prinćıpio ativo e excipientes) e as doenças associa-
das de cada medicamento. A partir da lista de fármacos
identificados para cada medicamento é posśıvel construir a
rede de interações medicamento-medicamento por meio da
utilização do DrugBank, juntamente com os termos médicos
do SNOMED-CT. Note que um medicamento é formado por
um ou mais fármacos e é indicado para o tratamento de uma
ou mais doenças. Por esse motivo a rede entre os medica-
mentos é induzida utilizando as interações conhecidas entre
fármacos e doenças. Todas essas informações foram arma-
zenadas em um banco de dados baseado em grafo chamado
Neo4j.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A Figura 1 apresenta uma visão geral do sistema. O sis-

tema proposto possui quatro etapas principais, são elas: (i)
obtenção das bulas do śıtio web da ANVISA; (ii) prepara-
ção, extração e normalização das informações das bulas para
cadastro no banco de dados relacional; (iii) integração com
outras bases para identificação do conteúdo relevante ob-
tido da normalização do texto das bulas e (iv) inclusão das
informações no banco de dados não-relacional desenvolvido
por meio do conteúdo relevante encontrado nas bulas, o seu
respectivo tópico e nome do medicamento.

2.1 Aquisição dos dados
A ANVISA disponibiliza uma página, denominada Bulá-

rio Eletrônico, para a pesquisa de bulas de medicamentos.
Na consulta realizada pelos autores deste trabalho em 5 de
novembro de 2014, existiam 6.076 bulas dispońıveis no Bulá-

3http : //www.drugbank.ca/
4http : //www.nlm.nih.gov/snomed/
5http : //www.datasus.gov.br/cid10/v2008/cid10.htm
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Figura 1: Uma visão geral das etapas que compõem o processo desenvolvido.

rio Eletrônico da ANVISA. O mecanismo de consulta desta
página permite utilizar filtros para consultar o nome do me-
dicamente, a empresa fabricante, o número de expediente, o
peŕıodo de publicação e a quantidade de registros por página
a serem exibidos.

Para obter as bulas dispońıveis no Bulário Eletrônico da
ANVISA foi implementado um robô de busca (web crawler).
O Robô automatizou a obtenção dos arquivos no sistema da
ANVISA, realizando o download das bulas médicas por meio
de identificação de conteúdo no HTML da página do Bulário
Eletrônico.

A sua concepção foi elaborada na plataforma Microsoft
Windows, em linguagem C Sharp (C#), com a ferramenta
IDE Visual Studio 2013 devidamente licenciada para uso.
Este robô também foi responsável em capturar o nome do
medicamento, a empresa responsável, e outras informações
presentes no HTML, seu funcionamento pode ser visualizado
pelo v́ıdeo6 disponibilizado no YouTube.

2.2 Preparação das informações
A etapa de “preparação das informações” consistiu em

transformar o arquivo em formato PDF para o arquivo em
formato texto. Porém, foram encontrados os seguintes pro-
blemas técnicos:

1. Problemas na extração de texto do arquivo PDF, de-
finido pela falta de formatação;

2. Tópicos das bulas estão diferentes do padrão estabele-
cido pela ANVISA [2];

3. Erros ortográficos no conteúdo da bula;

4. PDF com a imagem da foto da versão f́ısica encontrada
na caixa do remédio.

Foi desenvolvida uma solução ad hoc para cada um desses
problemas técnicos. Os pesquisadores interessados podem
obter detalhes da implementação através de um contato di-
reto com os autores deste artigo.

O objetivo de solucionar o problema elencado de número
4 é alcançar o maior número de bulas para construção das

6http : //www.youtube.com/watch?v = HdyUJwG9GG0

redes, sendo que apenas 15 destas estavam com a foto f́ısica
da bula do medicamento.

Desse modo, foi criada uma rotina para recuperar a ima-
gem do PDF, juntá-las e alinhá-las corretamente, além de
aplicar um tratamento de qualidade nas imagens, ou seja,
tornar a imagem do texto mais ńıtida. Finalmente, uma
ferramenta de Optical Character Recognition (OCR) foi uti-
lizada para recuperar o texto. A ferramenta OCR utilizada
foi o Tesseract [12].

2.3 Roteiro para segmentação dos tópicos
No arquivo da bula profissional é posśıvel encontrar infor-

mações importantes sobre cada medicamento, sendo com-
posta por vários tópicos que auxiliam na prescrição do pro-
fissional de saúde. Existem tópicos mais importantes que
aparecem com uma certa frequência nos medicamentos e que
serão elencados como:

• Apresentação: apresenta o medicamento e a empresa
responsável por sua elaboração;

• Composição: mostra os elementos utilizados para
composição do medicamento;

• Indicação: para que este medicamento é indicado;

• Caracteŕısticas Farmacológicas: mostra como o
medicamento funciona;

• Contraindicações: quando não se pode usar o medi-
camento;

• Interações medicamentosas: o que deve saber an-
tes de usar o medicamento;

• Posologia e modo de usar: como deve ser usado o
medicamento, onde, como e por quanto tempo pode-se
guardar o medicamento;

• Reações adversas: quais os males que este medica-
mento pode causar;

• Superdose: o que deve ser feito se usar uma quanti-
dade maior do que a indicada pelo medicamento.
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A fim de encontrar cada tópico respectivo em cada bula,
foi implementado um roteiro, para identificar e marcar a po-
sição de cada tópico, com as seguintes etapas: (i) inicializar
a lista de variações de cada tópico; (ii) buscar por expressão
regular pela lista de variações; (iii) aplicar um tratamento
de texto; e (iv) realizar a marcação do tópico.

Para etapa de pesquisa por expressão regular, foram uti-
lizados os registros da lista de variações, que juntos forma-
vam um padrão de busca no conteúdo da bula, desta forma
quando o padrão era identificado aplicava-se um tratamento
no texto.

A etapa de “tratamento de texto” tinha a finalidade de
retirar os textos desnecessários, deixando apenas o tópico, e
não todo seu conteúdo.

Finalmente, utilizando o texto tratado, foi feita a identifi-
cação e marcação dos tópicos por meio de busca utilizando
expressões regulares.

2.4 Integração com outras bases
Nesta etapa foram utilizada duas outras bases de dados:

(i) DrugBank; (ii) SNOMED-CT. Essas bases possuem in-
formações bem estruturadas com relação aos fármacos e às
doenças. Desse modo, foram elaborados dois métodos para
integração das bulas com outras bases de dados: (1) mape-
amento da bula com os fármacos do DrugBank; (2) mapea-
mento de termos SNOMED-CT com a bula.

Para integrar a informação do DrugBank, foi analisado
o texto da composição de cada medicamento manualmente.
Os fármacos identificados foram mapeados com seus respec-
tivos drugbank_id’s.

Nesse contexto, o mesmo procedimento foi realizado aos
textos referentes à indicação, contraindicação e reação ad-
versa das bulas, vinculando-os com as doenças do SNOMED-
CT, na qual eram associados aos respectivos concept_id’s.

Para realizar a associação entre os termos do Drugbank
e do SNOMED-CT (com as bulas da ANVISA) foi neces-
sário realizar a tradução (automática) das informações do
DrugBank e do SNOMED-CT.

Após a tradução foi posśıvel cruzar as informações dessas
bases com os textos dos tópicos das bulas para encontrar
os respectivos drugbank_id’s e concept_id’s de cada tópico
dos medicamentos. Essas informações são então utilizadas
para construir a rede de interações entre fármacos, doenças
e medicamentos.

2.4.1 Roteiro para identificação dos fármacos
No tópico “composição”, verificam-se dois tipos de subs-

tâncias: (i) prinćıpios ativos; (ii) excipiente. Entende-se pelo
prinćıpio ativo o principal fármaco utilizado na composição
do medicamento, este responsável pelo efeito farmacológico
do remédio, enquanto que excipientes são substâncias uti-
lizadas como véıculo para o prinćıpio ativo. É posśıvel en-
contrar substâncias que são fármacos na lista de produtos
excipientes, mas, em geral, essas substâncias (por exemplo,
farinha) não são fármacos.

O roteiro de identificação de fármacos foi desenvolvido
para analisar o texto da composição do medicamento para
identificar aqueles que são prinćıpio ativo ou excipiente.

As etapas que o roteiro realiza para identificação dos fár-
macos são: (i) leitura do conteúdo da composição do medi-
camento realizado pela quebra de linha do texto (\r\n); (ii)
pesquisa por prinćıpio ativo e excipiente determinada por
respectivos termos que indicam a qual tipo o termo identi-

ficado será vinculado; (iii) tratamento no termo encontrado
para evitar retornar palavras que são utilizadas apenas na
escrita do texto e não representam um fármaco necessari-
amente; (iv) procurar o termo identificado nas drogas da
base DrugBank, tradução da droga e dos sinônimos para
pesquisa nos termos; e (v) criar arquivo texto com o mape-
amento dos termos identificados com seus respectivos tipos
e código identificador do DrugBank caso seja encontrado.

Figura 2: Exemplo ilustrativo do resultado da iden-
tificação dos fármacos no medicamento Lotanol.

A Figura 2 apresenta um exemplo do processo de identi-
ficação de fármacos realizada no tópico composição do me-
dicamento Lotanol, na qual elenca-se todas as etapas reali-
zadas pelo algoritmo desenvolvido.

Destaca-se pela Figura 2 a presença do marcador =[COMP]
em vermelho que indica o ińıcio do texto referente à compo-
sição da bula, na qual todo o conteúdo é separado por meio
das quebras de linhas (\r\n).

O roteiro desenvolvido realiza a leitura linha a linha até
encontrar palavras que indicam ińıcio de um pŕıncipio ativo
ou excipiente, que respectivamente estão exemplicados na
figura pela palavra “CONTÉM” na cor azul e “EXCIPIEN-
TES” na cor laranja, e limitados pelos caracteres “....” som-
breado em amarelo, quando identificado um pŕıncipio ativo,
e para excipiente delimitado pelo conjunto de caracteres “:”,
“,”, “\” e “E” apresentada na cor roxa.

Por fim, entende-se pela Figura 2 que os valores sombre-
ados em cinza representam os termos identificados no texto
como prinćıpio ativo e excipente, desta maneira exclui-se
palavras que não são necessárias para identificação dos fár-
macos na base DrugBank.

2.4.2 Roteiro para encontrar os termos médicos re-
ferentes às doenças

Para integrar os termos médicos do SNOMED-CT foi ne-
cessário utilizar uma ferramenta de tradução, pois os termos
constantes nesta base se encontravam em ĺıngua inglesa o
que dificultava sua vinculação com o texto as bulas.

Após a tradução dos termos foi realizada uma etapa para
tratamento destes na qual o uso de Stop-words7 da ĺıngua

7http : //www.ranks.nl/stopwords/portugese
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portuguesa foi responsável pela remoção de palavras desne-
cessárias de todo o texto. Por fim, tem-se a busca destes
termos médicos com os tópicos dos medicamentos, que ao
serem encontrados, neste texto, foram mapeados aos res-
pectivos concept_id’s.

2.5 Banco de dados baseado em grafos
A informação em relação ao mapeamento dos termos mé-

dicos concept_id e ao mapeamento dos drugbank_id foram
armazenadas num banco de dados em grafos. O gerenciador
de banco de dados escolhido para esta tarefa foi o Neo4j.

Para visualizar os remédios e suas relações, foi escolhida
uma ferramenta disponibilizada pelo próprio Neo4j que apre-
senta o resultado das consultas em grafo, na qual os vérti-
ces, também chamados de nós, podem representar o medica-
mento, os fármacos do DrugBank e os termos do SNOMED-
CT, enquanto as arestas representam as relações entre esses
elementos.

Figura 3: Banco de dados utilizando o Neo4j.

Um remédio é composto por fármacos, e trata um con-
junto de doenças (termos SNOMED-CT), além de quais fár-
macos interagem com outros fármacos. A Figura 3 mostra
como as informações entre as bulas estão interligadas e apre-
senta o retorno de uma consulta no Neo4j que foi desenvol-
vida pelos dados processados nas etapas anteriores. Para
exemplificar o funcionamento do sistema, foi realizada uma
consulta sobre o medicamento Paracetamol. O Paracetamol
é composto pelo fármaco Paracetamol, mesmo fármaco que
possui interação com o medicamento Varfarina Sódica, por
este motivo entende-se que o uso concomitante de Paraceta-
mol e Varfarina Sódica possue interações medicamentosas.
Essas interações podem trazer a perda de eficácia de algum
composto, agravamento de alguma doença, entre outros pos-
śıveis problemas [10].

A linguagem de consulta do Neo4j é denominada Cypher e
foi inspirada no SQL para descrever padrões em grafos. Ela
permite descrever o quê usuário deseja selecionar, inserir,
atualizar ou excluir de um banco de dados em grafo sem a
necessidade de descrever exatamente como fazê-lo [7].

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Alguns experimentos preliminares foram realizados com

a finalidade de analisar as posśıveis soluções para três pro-
blemas propostos no presente trabalho: (i) segmentação do
texto nos tópicos (indicação, contraindicação, reação ad-
versa, entre outros) definidos pela ANVISA; (ii) identifi-
cação dos fármacos em particular reconhecer os prinćıpios
ativos e os excipientes utilizados; (iii) mapeamento dos fár-

macos com o DrugBank. Para que fosse feita a validação
de cada processo, foi necessário ter um conjunto de bulas
para servirem como referência para fins comparação, ou seja,
construir um conjunto gold standard. Assim, foram selecio-
nadas de maneira aleatória 100 bulas do total de 6.076, mas
eliminando 15 (quinze) bulas que apresentaram problemas
no processo de reconhecimento do texto da bula utilizando
OCR.

Para cada uma das 100 bulas, foram solucionados de forma
manual os problemas propostos, ou seja, os textos das bu-
las foram segmentados manualmente nos respectivos tópi-
cos. Depois foi realizada a análise das composições de cada
medicamento com a finalidade de identificar os prinćıpios
ativos e os excipientes para associá-los aos seus respecitvos
drugbank_id’s.

Os experimentos realizados foram utilizados para validar
o roteiro de segmentação e o roteiro de identificação de fár-
macos. Nas bulas selecionadas para o experimento, o roteiro
de segmentação obteve uma precisão média de 89, 57%, com
sensibilidade média de 95, 98% e F-score de 92, 41%. Este
resultado é promissor, porém ainda existe uma grande mar-
gem para melhorar a precisão.

Outro experimento foi realizado a fim de encontrar os fár-
macos utilizados no tópico composição de cada bula do me-
dicamento escolhido, por meio dos fármacos presentes na
base do DrugBank. A quantidade total de fármacos nas 100
bulas foi de 1.017, das quais 1.017, 185 são prinćıpios ativos.
O roteiro desenvolvido reconheceu corretamente um total de
982 fármacos onde 122 eram prinćıpios ativos.

3.1 Segmentação de tópicos
No primeiro experimento, foi realizada a segmentação do

conteúdo da bula para realizar a marcação dos diferentes
tópicos. Em um primeiro momento, foi desenvolvido um
roteiro que converte o texto original de formato PDF em
um arquivo de texto puro. Para criar o gold standard, utili-
zando o texto original, foi realizada a leitura e identificação
de maneira manual, na qual consistia em ler todo o arquivo
de texto e realizar a marcação do tópico respectivo, por pa-
drão foi utilizado o marcador =[TOPICO]=[inı́cio do nome

do tópico identificador] que era adicionado ao texto da
bula.

Figura 4: Marcação dos tópicos da bula Fluconazol.

Na Figura 4, exibe-se um exemplo de marcação realizada
na bula do medicamento Fluconazol, pode-se visualizar a
marcação do tópico Apresentações que representa o tópico
Identificação do medicamento e utiliza o marcador =[TO-

PICO]=[INDE], juntamente com a marcação do tópico Com-
posição que utiliza o marcador =[TOPICO]=[COMP].
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Conforme citado no ińıcio deste caṕıtulo, a marcação ma-
nual foi realizada em 100 arquivos selecionados de maneira
aleatória. Pode-se perceber na análise destes que os tópicos
eram apresentados de uma maneira sequencial, na qual se-
guem as normas definidas na Resolução-RDC No 47, de 8 de
setembro de 2009 da ANVISA, para elaboração e publicação
de bulas médicas [2].

A próxima etapa relaciona-se com o roteiro desenvolvido
a fim de automatizar a identificação dos tópicos no conteúdo
da bula. Os arquivos de texto dos medicamentos foram sub-
metidos ao roteiro que realizava uma busca por expressão
regular das variações de cada tópico, quando alguma parte
do texto respeitasse o padrão definido da expressão, este era
marcado com o respectivo tópico.

Por meio do arquivo marcado manualmente e o outro mar-
cado automaticamente pode-se realizar uma validação no ro-
teiro desenvolvido para identificação dos tópicos das bulas.
Para esta tarefa foi implementado um procedimento que re-
cebe o texto marcado manualmente com seu respectivo texto
marcado automaticamente, na qual cria uma matriz de con-
fusão com os valores para calcular a precisão (Precision), a
sensibilidade (Recall) e por fim o F-escore (ou F-measure).

O experimento foi realizado para todos os remédios se-
lecionados de maneira aleatória, na qual foi realizada uma
média entre os valores encontrados pelos métodos de valida-
ção, no qual calculou-se como média de precisão o valor de
89, 57%, juntamente com sensibilidade de 95, 98%, e por fim
F-score de 92, 41%.

3.2 Identificação dos fármacos
Este segundo experimento foi realizado com o objetivo de

identificar os fármacos existentes na bula, para o desenvol-
vimento deste roteiro foi necessária a criação de um arquivo
de texto no qual continha apenas as informações do tópico
composição, vale ressaltar que esta tarefa foi realizada de
maneira automatizada e o conteúdo do tópico composição
foi identificado pelo roteiro desenvolvido de marcação.

O mesmo experimento e validações apresentados foram re-
alizados para as 100 bulas selecionadas aleatoriamente, po-
rém o resultado obtido não foi eficaz e necessita de melhorias
na identificação de fármacos. Somente o uso da base Drug-
Bank não resolveu o problema por completo da identificação
dos fármacos nas bulas, pois alguns termos continuaram sem
ser identificados.

Para que os termos pudessem ser identificados com maior
facilidade e até melhor organizados foram utilizadas ontolo-
gias, na qual tem como principal vantagem a possibilidade
de especificar o correto significado e relacionamento entre os
termos, evitando interpretações imprecisas sobre o domı́nio
que está sendo modelado [1].

Por meio das ontologias pode-se pesquisar diferentes ter-
mos entre as bulas que podem ser sinônimos ou que estão
na mesma classe de doença. Além disso, alguns termos po-
dem ser associados a influência sobre uma contraindicação,
indicação e até mesmo reação adversa, o que pode ser visto
pelo projeto Disease Ontology [9]. Na Disease Ontology foi
criada uma estrutura única para classificação de doenças a
fim de unificar a representação da doença entre muitas e
variadas terminologias e vocabulários, juntamente com as
relações existente entre as doenças.

Como exemplo, imagina-se um determinado medicamento
em que sua indicação é prescrita para melhorar a sobrevida
após infarto do miocárdio em pacientes clinicamente está-

veis. Porém, é contraindicado seu uso concomitante e fre-
quente a um outro que deve ser utilizado com cautela em
pessoas com doenças cardiovasculares. Note que “infarto do
miocárdio” é uma “doença cardiovascular” e ambos os ter-
mos estão relacionados no SNOMED-CT. A contraindicação
identificada para termos mais gerais pode ser também uti-
lizada em termos mais espećıficos [9], melhorando assim a
consulta com relação a utilização concomitante entre remé-
dios.

3.3 Exemplos de consultas
Para testar o sistema, algumas perguntas foram elabo-

radas e as respectivas respostas foram obtidas por meio de
consultas feitas utilizando a linguagem Cypher [7]. Por meio
do resultado dos testes, pode-se comprovar que as consultas
realizadas retornaram as relações entre os medicamentos.

A comparação entre o formato da consulta com a sintaxe
SQL de um banco relacional se mostraram de compreensão
fácil.

Para ilustrar algumas das funcionalidades do sistema, al-
guns exemplos estão ilustrados a seguir:

• A seguinte consulta mostra os medicamentos indicados
para a doença de Alzheimer:

MATCH (med:Bula)-[related]-

(:Doenca {NameDisease: "Alzheimer’s disease"})

WHERE Type(related) = "INDICAÇ~OES"

RETURN med, Type(related), related LIMIT 20

Figura 5: Medicamentos indicados para tratamento
de Alzheimer.

A Figura 5 apresenta vinte medicamentos indicados
para o tratamento de Alzheimer, que no exemplo elenca-
se por: Exelon, Reminyl, Hazol, entre outros.

• Pela base desenvolvida é posśıvel apresentar hierar-
quias sobre termos entre as doenças:
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MATCH p=(Doenca { NameDisease:

"Alzheimer’s disease" })-[r]->(b)

RETURN *

Figura 6: Hierarquias entre as doenças.

A Figura 6 apresenta as hierarquias entre os termos re-
ferentes à doença de Alzheimer, pela imagem pode-se
visualizar que Alzheimer’s disease (C26929004) per-
tence aos termos médicos tauopathy (C111479008) e
dementia (C52448006).

• A consulta a seguir representa os medicamentos que
utilizam aspirina em sua composição:

MATCH (med:Bula)-[relatedTo:COMPOSIÇ~AO]-

(:Droga {DrugBankId: "DB00945"})

RETURN med, Type(relatedTo), relatedTo

Figura 7: Medicamentos que possuem aspirina em
sua composição.

Na Figura 7 é exibido o resultado da consulta realizada
utilizando como pesquisa o código do drugbank_id ao

invés de pesquisar pelo nome do fármaco, que no caso
da aspirina seria Acetylsalicylic acid (DB00945). Por
meio desta imagem percebe-se que a consulta retor-
nou 32 medicamentos que se encaixavam na condição
especificada.

• Com relação a consulta anterior, imagina-se que um
determinado paciente que possui insuficiência renal ne-
cessita tomar um medicamento com aspirina em sua
composição:

MATCH (dr:Droga {DrugBankId: "DB00945"})<-

[:COMPOSIÇ~AO]-(m:Bula)-[:CONTRAINDICAÇ~OES]->

(do:Doenca {ConceptID: "C192789001"})

RETURN m, dr, do

Figura 8: Medicamentos que possuem aspirina em
sua composição, porém são contraindicados para in-
suficiência renal.

A Figura 8 mostra os medicamentos que possuem as-
pirina em sua composição, mas que são contraindica-
dos para pessoas que tenham insuficiência renal, re-
ferente ao termo kidney failure (C192789001) da base
SNOMED-CT. Comparando-se o retorno apresentado
pela atual figura com a Figura 7 visualiza-se que a con-
sulta retornou apenas 13 medicamentos, e não 32 como
foi apresentado anteriormente, face a isso, percebe-se
que quanto mais condições sejam inferidas, medica-
mentos mais espećıficos podem ser encontrados pelas
consultas.

A linguagem Cypher possibilita de maneira simplificada
diferentes consultas com vários tipos de cruzamento de in-
formações, a estruturação de todas essas informações resulta
em uma contribuição para o trabalho dos profissionais bra-
sileiros, retornando as interações entre medicamentos, pos-
śıveis contraindicações, medicamentos por doença, entre ou-
tras questões.

4. CONCLUSÃO
O presente trabalho propõe uma estrutura baseada em

grafo para apresentar as correlações entre fármaco-doença-
medicamento, na qual seja de fácil compreensão e visualiza-
ção. O modelo criado integra os dados não estruturados dos
medicamentos obtidos do Bulário Eletrônico da ANVISA,
juntamente com as drogas disponibilizadas pelo DrugBank
e os termos médicos encontrados na base SNOMED-CT. Por
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meio da estruturação dos dados e integração das bases, os
resultados apresentados fornecem uma melhoria para a pes-
quisa de bulas. Este sistema será disponibilizado para pro-
fissionais brasileiros que precisam identificar rapidamente as
interações medicamentosas, contraindicações e composições.

Nota-se que o uso da tecnologia Neo4j simplifica a com-
plexidade das consultas e retorna informações necessárias
para auxiliar no trabalho do profissional da saúde. O sis-
tema de visualização disponibilizada pela ferramenta ajuda
na identificação de potenciais efeitos adversos causados pelas
interações entre medicamentos.

Como trabalho futuro ainda incidirá no desenvolvimento
da integração com outras fontes de informação, por exemplo,
consultas através do código CID-10 e Disease Ontology.

Além disso pretendemos apresentar o sistema para análise
por especialistas, médicos e outros profissionais da área de
saúde.
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RESUMO 
O uso de jogos digitais para apoio educativo podem motivar os 
alunos, mas esse uso deve ser bem explorado para o sucesso 
pedagógico, abordando os conceitos vistos em sala de aula. 
Assim, este trabalho apresenta considerações e resultados na 
criação e teste de Ludo Atlantis para a Educação, que é um 
sistema de jogos digitais educacionais, em que os alunos do 
ensino fundamental podem participar de um jogo de tabuleiro 
eletrônico. Desafios são apresentados sob a forma de perguntas e 
respostas definidas por um professor responsável. Para a 
validação inicial, o jogo foi utilizado em uma Escola Estadual de 
São Carlos-SP, em uma disciplina de ciências, sendo relatado 
neste trabalho as considerações e os resultados dessa experiência. 

Palavras-Chave 
Jogo, tabuleiro, gamificação, educação, avaliações. 

ABSTRACT 
The use of digital games for educational support can motivate 
students, but this use should be well exploited for pedagogical 
success, behaving as allies in the conventional process, addressing 
the concepts seen in the classroom. Thus, this paper presents 
considerations and results on the creation and testing of Ludo 
Educational Atlantis, which is an educational digital game system, 
in which students of elementary school can participate in an 
electronic board game. It challenges are presented in the form of 
questions and answers defined by a responsible teacher who can 
monitor the results of their students. For initial validation, the 
game was used in a State School of São Carlos-SP, in a Science 
discipline, being reported in this paper the considerations and 
results from this experience. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computer Uses in Education] 

General Terms 
Design, Experimentation, Human Factors. 

Keywords 
Game, board, gamification, education, evaluations. 

1. INTRODUÇÃO 
Um dos desafios vivenciados pelos professores em seu cotidiano é 
o de realizar avaliações dos conteúdos ministrados, de modo que 
essas sejam bem vistas e proveitosas para os alunos e, ainda, 
eficientes para medir a qualidade do que foi ensinado e, 
efetivamente, aprendido. Comumente são utilizadas questões para 
avaliação de modo não interativo, que pode fazer com que os 
alunos se sintam pressionados e não atraídos pelo método de 
avaliação. Porém, esta ainda é uma atividade essencial para se 
medir e analisar o aprendizado, a qual é amplamente utilizada.  

Assim, novos métodos devem ser investigados para tornar as 
avaliações mais agradáveis, modernas, eficazes e eficientes em 
que diferentes estratégias podem ser utilizadas. Como exemplo de 
tais estratégias, nesta pesquisa é proposto e utilizada uma 
abordagem com base no uso de um Jogo Digital Interativo.  

Já há muito tempo, antes dos Jogos Digitais ganharem tamanha 
força no mundo cibernético, Crawford (1982) relata que todo tipo 
de jogo faz com que o jogador possa expandir conhecimentos e 
experiências [1]. E também é apropriadamente citado que com a 
busca do prazer, divertimento e a fuga do cotidiano, a necessidade 
de aprender e conhecer são fatores que levam a pessoa a ser um 
adepto aos jogos.  

Adicionalmente, os Jogos Digitais, mais recentemente, têm sido 
aplicados em diversas áreas, ampliando seu principal foco de 
atuação, que inicialmente visava mais o entretenimento. Assim, 
foram incluídas novas aplicações para os jogos além do 
entretenimento puro e simples, com usos mais diversificados, 
voltadas principalmente para a educação. Desse modo, no 
contexto escolar, o uso de jogos como parte do processo de ensino 
e aprendizagem, incluindo uso nas avaliações, pode auxiliar no 
envolvimento dos alunos, incluindo séries iniciais, e tornar a sala 
de aula e o ensino mais diversificado e dinâmico. 

De acordo com Lucchese e Ribeiro (2012) [2], o principal 
objetivo dos Jogos Digitais Educacionais não é desafiar os 
participantes e sim ter mecanismos para que o jogador possa se 
desenvolver física e mentalmente. Segundo McClarty, Frey e 
Dolan (2012) [3] não apenas a diversão é uma parte importante do 
desenvolvimento saudável de uma criança, os jogos permitem que 
as crianças aprendam por meio de brincadeiras imaginárias. Jogos 
Digitais vão ainda além ao apresentarem a oportunidade das 
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brincadeiras serem parte de um ambiente simulado e, portanto, 
não são necessariamente distrações ao aprendizado. 

É certo que os Jogos Digitais Educacionais não podem educar por 
si só, assim a proposta deste trabalho está relacionada ao uso de 
uma abordagem como auxílio inicial a práticas educacionais que 
podem ser utilizadas em escolas, organizações e até mesmo no dia 
a dia. 

Nesse sentido, neste artigo é apresentada uma abordagem de 
gestão de avaliações de ensino com uso do Ludo Educativo 
Atlantis. Este, por sua vez, é um sistema educacional, em que 
alunos do Ensino Fundamental e Médio participam de um jogo 
eletrônico em formato de tabuleiro, onde os desafios são 
apresentados sob a forma de perguntas e respostas, as quais 
devem ser, previamente, definidas pelo professor responsável pela 
disciplina. 

Com vistas a coletar dados reais e, considerando os aspectos 
cognitivos que devem ser respeitados e verificados com a 
aplicação de um Jogo Educacional, neste trabalho tem-se uma 
análise prática do estudo. Para tanto, o jogo foi utilizado em uma 
Escola Estadual de São Carlos-SP na disciplina de Ciências, 
sendo reportados os resultados advindos dessa experiência, tendo 
assim, para validação inicial, resultados compostos por dados 
empíricos coletados por meio de um Estudo de Caso, efetivamente 
desenvolvido e aplicado seguindo as recomendações de Runeson 
e Höst (2009) [4]. 

O restante deste artigo está organizado do seguinte modo: na 
Seção 2 é explicitada a potencialidade dos Jogos Digitais 
Educacionais e a gamificação. Na Seção 3 são apresentados o 
histórico, contextualização e justificativas. Já na Seção 4 é 
apresentada uma análise de trabalhos relacionados, para que sejam 
vistas as inovações do jogo em questão e, em seguida, na Seção 5, 
tem-se a metodologia de pesquisa utilizada. Na Seção 6 é 
apresentado o desenvolvimento do trabalho, em que é descrito o 
projeto, seus módulos e componentes, bem como seu 
funcionamento e principais resultados obtidos com a aplicação em 
sala de aula (Seção 7). Por fim, são apresentadas as conclusões na 
Seção 8. 

2. JOGOS DIGITAIS EDUCACIONAIS 
De acordo com Juul (1998) [5], Jogos Digitais são representados 
em um nível mais abstrato, com recursos computacionais. Sendo 
que a principal característica que distingue Jogos Digitais dos que 
são conceituados de forma mais ampla, como os jogos sem 
interferência de aspectos computacionais, é a existência de 
mundos fictícios. Esses mundos são delimitados por recursos 
computacionais e não são tão imaginários como os não digitais 
que possuem isso como recurso maior.  

Devido à crescente aceitação dos jogos digitais, seja para fins de 
entretenimento ou educacional, a complexidade destes jogos tende 
também a aumentar, seja em relação a aspectos técnicos 
envolvendo o desenvolvimento, por parte do desenvolvedor, ou 
em relação à jogabilidade, por parte do jogador, referente a níveis 
e fases cada vez mais difíceis de serem ultrapassadas. Neste 
sentido, bases teóricas devem ser apresentadas para, de modo a 
melhorar o design dos jogos, desde sua prototipação até sua 
proposta final de desenvolvimento. 

De todos os tipos de jogos, Crawford (1982) evidencia quatro 
elementos fundamentais: representação, interação, conflito e 
segurança [1]. A representação é estabelecida de acordo com o 

que jogo se aproxima a simulação da realidade, ou seja, mesmo 
com que o jogo haja uma representação simples e subjetiva, deve-
se haver traços da realidade para aproximá-lo ao mundo real.  A 
interação é quando o jogador é capaz de modificar a representação 
que lhe é proporcionada e verificar a resposta, que são as 
consequências de sua interação. O conflito é determinado pelos 
desafios distribuídos nos jogos que tornam o objetivo deles algo 
que não seja facilmente alcançado. A segurança oferece ao 
jogador um modo de que possa ser aproveitada a representação 
dada sem correr riscos maiores, como em jogo de simulação de 
guerra onde não há perigos físicos. Diante de tais definições é 
possível definir o que são os jogos de uma forma ampla, porém, é 
preciso ter atenção a sua aplicabilidade para que estes não sejam 
substituídos pelos métodos tradicionais, principalmente quando 
envolve a educação. 

Neste sentido, o jogo educacional pode ser definido como um 
instrumento onde o que o jogador aprende, seja relações de causa 
e efeito ou fatos concretos ou abstratos, devem ser aplicáveis ou 
relevantes fora do contexto do jogo e, portanto, não servem 
apenas para melhorar o desempenho dentro do jogo, mas também 
pode ser um meio para inseri-lo com qualidades na sociedade [6]. 
Assim, o jogador não deve apenas aprender estratégias de jogo, 
mas também assimilar aspectos educacionais que podem ser 
utilizados durante seu cotidiano.  

Nessa mesma linha, a gamificação pode ser definida como o 
processo de enriquecimento de serviços por meio de ações e 
possibilidades que remetem a experiências de jogos (HAMARI, 
KOIVISTO e SARSA, 2014). Com frequência cada vez maior, 
esse conjunto de técnicas tem sido aplicado por empresas e 
entidades de diversos segmentos como alternativas às abordagens 
tradicionais, sobretudo no que se refere a encorajar pessoas a 
adotarem determinados comportamentos, a familiarizarem-se com 
novas tecnologias, a agilizar seus processos de aprendizado ou de 
treinamento e a tornar mais agradáveis tarefas consideradas 
tediosas ou repetitivas. Nos últimos anos, principalmente, game 
designers de diversas partes do mundo têm se dedicado a aplicar 
princípios de jogos em campos variados, tais como saúde, 
educação, políticas públicas, esportes ou aumento de 
produtividade (VIANNA et al., 2013).  

Se por um lado a gamificação incorpora elementos de jogos a 
sistemas tradicionais, de ensino ou não, os Jogos Educacionais se 
beneficiam muito da implementação da gamificação. De acordo 
com Schuytema (2008), os Jogos Digitais são divididos em três 
partes: enredo, motor e interface interativa. O enredo é o que 
define como e quais acontecimentos irão surgir de acordo com as 
interações com o jogador. O motor é o mecanismo do jogo, onde 
o jogador pode alterar o ambiente e definir suas ações através de 
decisões. A interface interativa é como um caminho de entrada 
para o jogador poderá interagir com o jogo.  

Tendo em vistas os vários benefícios decorrentes da utilização de 
Jogos Digitais, pode ser mencionado que tais jogos apresentam 
metodologias inovadoras e criativas sendo facilmente aceitos por 
jovens e crianças com vontade de aprender de forma divertida. 
Porém, o maior desafio na aplicação de Jogos Digitais 
Educacionais é a proporção da diversão, a qual é uma 
característica fundamental de um Jogo Digital. 

Neste sentido, o Ludo Educativo Atlantis, além de um jogo 
educativo, precisa incorporar elementos de gamificação para 
engajar os alunos em sua utilização e, ainda, considerar aspectos 
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pedagógicos de modo a garantir a qualidade do que é ensinado 
pelo professor, bem como do que é aprendido pelo aluno. 

3. HISTÓRICO E JUSTIFICATIVAS 
Quando a maior parte dos educadores e pais pensam sobre jogos 
eles demonstram preocupação sobre o uso destes entre os mais 
jovens, principalmente acerca dos excessos por parte de alguns 
jogadores ou de temáticas violentas de alguns títulos (ARANDA e 
SANCHEZ-NAVARRO, 2008). Apesar dessas preocupações, a 
inserção de Jogos Digitais na sociedade já está concretizada a 
mais de uma década, sendo uma realidade atual que não para de 
crescer, constituindo uma poderosa indústria que está 
continuamente evoluindo suas aplicações tecnológicas 
(AGUILERA e MÉNDIZ, 2003).  

Foi pensando nessa lacuna entre gerações que foi proposto o 
projeto Ludo Educa Jogos em 2010. Inicialmente, apenas com um 
jogo de Sudoku eletrônico de elementos químicos, os projetos 
foram crescendo em ambição e foi desenvolvido o jogo de 
tabuleiro chamado de Ludo Educativo. Neste, o professor pode 
acompanhar seus alunos, na sala de aula ou em casa, enquanto 
eles participam de um jogo de tabuleiro. Cada casa destinada a um 
aluno apresenta uma pergunta e o aluno somente chega ao final do 
jogo respondendo as perguntas de modo correto. A cada resposta 
correta são adicionados 5 pontos aos pontos do aluno e para 
resposta incorreta são subtraídos 2 pontos. 

Com o passar do tempo, o Ludo Educativo cresceu em 
importância e se tornou o nome da equipe envolvida com o 
projeto, tendo sido feito o lançamento do Portal Ludo Educativo , 
contando com a incorporação de novos Jogos Educacionais, não 
apenas de tabuleiros. O principal objetivo de trabalho da equipe é 
aliar pesquisa ao desenvolvimento, aproximando a Universidade e 
a sociedade, por meio da integração de professores, 
desenvolvedores e pesquisadores, com envolvimento de mestres e 
doutores nas áreas de computação e educação. 

Neste sentido, entende-se que os aspectos relacionados às práticas 
educacionais e pedagógicas devem ser considerados para o 
projeto e, assim, foram introduzidos a este trabalho questões 
realmente eficientes do ensino. Para tanto, uma consulta a 
profissionais da área da educação foi realizada, objetivando 
identificar pontos relevantes e necessários para uma proposta de 
gestão eficiente de avaliações de ensino, visando a descoberta de 
resultados relevantes em relação ao ensino e aprendizado.  

Em relação aos aspectos técnicos, manutenções e atualizações 
foram também necessárias ao projeto inicialmente desenvolvido, 
uma vez que as tecnologias dos tabuleiros do Ludo Educativo se 
tornaram obsoletas. Isso já era de se esperar em relação a projetos 
envolvendo a Computação, uma vez que os avanços tecnológicos 
são constantes. Como exemplo, pode-se citar o fato de que o 
Adobe Flash, da maneira como foi utilizado para o 
desenvolvimento dos tabuleiros originais, não permitia o uso de 
tecnologias modernas, como o HTML5 e a migração para 
dispositivos móveis.  

Além disso, a equipe era constantemente procurada por 
professores com dois pedidos recorrentes: i) novas ideias de 
tabuleiros, com temáticas específicas para sua disciplina; ii) as 
questões não se encaixavam com a matéria dada pelo professor, 
por serem mais avançadas ou mais básicas que as presentes no 
banco de questões ou mesmo por nem existirem questões sobre o 
assunto desejado.  

Além das dificuldades técnicas, era necessário procurar soluções 
conceituais que solucionassem os pedidos dos professores. Assim 
foi pensado em uma abordagem de avaliação utilizando um 
sistema de geração de jogos, onde tanto o aluno como o professor 
influenciam e alteram o jogo, ainda utilizando tabuleiros. Esse 
sistema é parecido com o utilizado em jogos de RPG (Role-
Playing Game) e popularizado pelo HeroQuest. 

4. Trabalhos Relacionados 
Nesta seção é apresentada uma revisão de trabalhos relacionados e 
são também abordadas as principais tecnologias utilizadas no 
desenvolvimento do projeto em questão. 

A metodologia de busca de trabalhos relacionados envolveu o uso 
das máquinas de busca ACM Digital Library e Google, sendo que 
o uso desta última opção permitiu que não só trabalhos 
acadêmicos fossem resgatados, ampliando o escopo para encontro 
de portais que hospedam jogos variados. A expressão de busca 
usada envolveu os seguintes tokens: “jogo”, “game”, “educativo”, 

“educação”, “tabuleiro” e “perguntas”. 

Vale ressaltar que esta é uma pesquisa ad-hoc, o que difere de 
uma pesquisa feita utilizando a metodologia de Revisão 
Sistemática da Literatura, proposta por Kitchenham e Charters 
(2007). 

Como resultado, foram encontrados poucos jogos similares a este 
trabalho, sendo analisados apenas aqueles com foco educativo. 
Com a escassez de resultados, foi feita a opção de não se limitar 
por plataforma (sendo vistos jogos para Web e para dispositivos 
móveis) e isso permitiu uma análise da tendência cada vez maior 
de se ter jogos multi-plataforma. Os principais elementos e 
resultados identificados com a pesquisa são analisados nas 
próximas subseções. 

4.1 Ludo Primeiros Passos 
O jogo Ludo Primeiros Passos está disponível na Web, tendo sido 
desenvolvido pelo Grupo Ludo Educativo, com o objetivo de 
auxiliar na alfabetização, trabalhando com desafios que envolvem 
letras, palavras e sílabas, como pode ser visto na Figura 1. 

 

Figura 1 - Jogo Ludo Primeiros Passos 

Como elementos do cenário tem-se uma estrada em meio a 
árvores e construções. Houve uso intensivo de cores diversas, 
sendo que isso foi feito pensando no público de crianças na fase 
de aprendizado de sílabas e palavras. A tecnologia utilizada foi a 
Adobe Flash, com acesso pela Web1. A mecânica do jogo foi 
pautada na simplicidade e envolvimento contínuo do jogador, que 
vai avançando de casa em casa, com o sucesso nos desafios.Cada 
um desses desafios é formado por pequenos e diferentes jogos, em 
que é necessário, por exemplo, ligar sílabas para formar uma 

                                                                 
1http://portal.ludoeducativo.com.br/pt/play/ludo-primeiros-passos 
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palavra, de acordo com sua imagem relacionada. Atualmente 
existem mais de 180 imagens no jogo, que garantem diversas 
variações de desafios para o jogador, a partir de uma seleção 
aleatória das mesmas. 

4.2 ChallengeBoard 
O jogo ChallengeBoard2 foi desenvolvido para manter a nostalgia 
viva dos jogos de tabuleiro, trazendo esse formato para tablets na 
plataforma iOS, como pode ser visto na Figura 2.  

 

Figura 2 – Jogo ChallengeBoard 

Sua aplicação é dinâmica e o jogador deve responder a cartas de 
perguntas sobre vários temas para avançar no percurso do 
tabuleiro. Para fazer download do jogo é cobrado 2,99 dólares. 
Um interessante recurso que foi implementado no 
ChallengeBoard é a presença de múltiplos personagens, sendo 
cada um representado por uma cor, fazendo uma analogia aos 
jogos de tabuleiros físicos convencionais. Como o tablet pode ter 
a interação compartilhada por vários usuários, por alternância de 
uso, sem a necessidade de conexão entre vários dispositivos, a 
dinâmica do jogo não foi prejudicada. 

4.3 Viagem Através do Conhecimento 
O Jogo Viagem Através do Conhecimento3 aborda conhecimentos 
gerais para usuários maiores de 12 anos. O objetivo é simples, 
partindo da posição onde está o personagem,deve-se chegar ao 
extremo oposto do tabuleiro, como pode ser visto na Figura 3.  

 

Figura 3 – Jogo Viagem Através do Conhecimento 

                                                                 
2https://itunes.apple.com/br/app/challenge-board-game/id388837767 
3http://sitededicas.ne10.uol.com.br/jogos/conhecimento/jogos_onl

ine_conhecimento.htm 

Para chegar ao final do jogo é necessário responder as perguntas 
que surgem à medida que o jogador clica sobre uma das casas 
coloridas. Para terminar o jogo mais rápido, com menos 
perguntas, o usuário deverá caminhar na diagonal, essa estratégia 
é um tanto óbvia e poderia ser mais bem trabalhada no enredo. 

Análise Comparativa 
A partir do estudo dos trabalhos relacionados, descritos nas 
subseções anteriores, para facilitar uma análise comparativa 
sintética, é apresentada a tabela a seguir. Para tanto foram 
escolhidos 4 critérios de verificação como mostrado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Análise comparativa de Jogos Educativos de 
tabuleiros 

 Jogo 
Web Mobile Área do 

professor 
Separação 
em níveis 

1 Viagem Através 
do Conhecimento 

Sim Não Não Não 

2 Ludo Educativo Sim Não Sim Sim 

3 ChallengeBoard Não Sim Não Não 

4 Ludo Primeiros 
Passos 

Sim Não Não Não 

Como pode ser visto na Tabela 1, a maioria dos jogos 
apresentados como trabalhos relacionados são para acesso Web (1 
de 4, 25%), o que deve ser melhorado, já que o acesso a tablets e 
smartphones está cada vez maior. 

Outro ponto que merece destaque é que nenhum desses jogos 
oferece a opção de cadastro de questões pelo professor, o que 
permitiria o direcionamento do conteúdo de acordo com o 
lecionado aos alunos. Também não é feito em nenhum desses o 
desenho dinâmico do tabuleiro. Tais aspectos são tidos como 
inovações importantes na implementação do Ludo Educativo 
Atlantis. 

5. METODOLOGIA DE PESQUISA 
Nesta seção é apresentada a metodologia de pesquisa utilizada 
para desenvolvimento do trabalho. Assim, são detalhadas as 
decisões adotadas para fundamentar os argumentos quanto à 
investigação dos problemas de desenvolvimento do jogo em 
questão. Nas rotinas de desenvolvimento e aplicação do jogo, 
incluindo as fases iniciais de levantamento de cenário, existem 
diferentes análises e resultados que fomentam o caráter científico 
desejado para um trabalho acadêmico, com aproveitamento de 
esforços no campo da Ciência e Tecnologia. 

5.1 Materiais e Métodos 
Para a execução desta pesquisa foi necessário determinar 
materiais e espaço físico, como uma sala mobiliada para acomodar 
os desenvolvedores e seus instrumentos, a saber: cinco 
computadores desktop (1 com Sistema operacional Mac e 4 com 
Windows) e um servidor de arquivos e de impressão (com sistema 
Linux), todos ligados em rede e devidamente preparados com 
acesso à Internet.  

A parte Web foi desenvolvida como um módulo do Portal Ludo 
Educativo, baseado no framework Symfony 2. O jogo utilizado, 
que será aqui referenciado apenas por tabuleiro,foi desenvolvido 
com o ambiente de desenvolvimento de jogos Stencyl (em sua 
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versão paga), com o apoio de uma designer gráfica. Além desta 
designer participaram 4 desenvolvedores, sendo 2 deles graduados 
e os outros em estágio, todos em cursos relacionados à 
Computação. 

Ao buscar status de classificação de pesquisa, pode-se dizer que a 
pesquisa está para o tipo exploratória dentre os três tipos de 
pesquisas existentes que são baseadas por seus objetivos: 
pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas. As pesquisas 
exploratórias se caracterizam por desenvolverem ideias para o 
crescimento da ciência ou, até mesmo, para a comprovação de 
fatos sobre um determinado assunto, de modo que sua estrutura 
seja bem maleável. Muitas vezes tais pesquisas são estruturadas 
por estudo de caso ou revisões bibliográficas (DE FIGUEIREDO, 
2008). 

5.2 Passos da pesquisa 
A definição dos passos da pesquisa é de suma importância por 
auxiliar na visualização da estrutura do trabalho. Assim, tem-se 
uma demonstração do planejamento de atividades organizadas em 
fases. 

Dessa maneira, os passos realizados para alcançar os objetivos 
deste trabalho, como se pode identificar, passam pela definição do 
tema e levantamento bibliográfico até o Estudo de Caso, conforme 
recomendações de Runeson e Höst (2009), sendo eles: 1. 
Reuniões; 2. Levantamento Bibliográfico; 3. Estudo de trabalhos 
relacionados; 4. Desenvolvimento do jogo; 5. Aplicação em sala 
de aula e entrevista com a docente responsável;  6. Tabulação dos 
dados do experimento realizado; 7. Conclusão do estudo. 

No passo 1, foram realizadas reuniões para a definição do tema de 
pesquisa deste trabalho, definindo a problemática da gestão de 
avaliação de ensino e como isso poderia ser auxiliado usando 
questões em Jogos Educacionais, focando-se naqueles de 
tabuleiros. Em seguida, no passo 2, foi feito um levantamento 
bibliográfico para verificação do contexto para a busca de dados 
em material científico relacionado ao tema definido. Já no 3 foram 
verificados quais são os jogos similares ao contexto desejado e 
como eles funcionam. Em seguida, do passo 4 ao 7 tem-se as 
considerações de desenvolvimento do jogo, sua aplicação em sala 
de aula e as conclusões do estudo. 

Em cada passo foram utilizadas técnicas específicas de 
investigação, sendo essas explicitadas nas seções deste artigo na 
medida em que forem citadas. 

6. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 
Nesta seção o projeto é detalhadamente descrito, de modo que 
seja possível identificar todos os passos da metodologia adotada, 
bem como os recursos e técnicas utilizados. 

O projeto se baseou em um sistema desenvolvido pela equipe 
anterior do Ludo Educativo, utilizado até hoje por professores de 
todo o território nacional, chamado originalmente apenas de Ludo 
Educativo. Esse sistema consiste em jogos de tabuleiro com 
perguntas e respostas, abordando matérias de diferentes 
disciplinas e anos escolares, além de um sistema Web de 
administração das salas pelos professores. O sistema pode ser 
executado por meio da Web, o que lhe confere uma maior 
portabilidade entre diferentes tipos de plataformas, como Mac OS, 
Linux e Windows. 

Os seguintes componentes principais foram definidos: a visão da 
perspectiva do aluno (tabuleiro, atividades, perguntas e respostas); 

a visão da perspectiva do professor/administrador (definição dos 
módulos de pergunta e resposta, acesso aos dados dos alunos); e o 
sistema que gerencia estes componentes (jogo, cadastro de 
perguntas e respostas, pontuação, acompanhamento do 
desempenho e avanço do aluno e interface Web). 

Para chegar ao final do tabuleiro, o jogador precisa responder 
corretamente as perguntas que aparecem quando seu personagem 
se posiciona em uma casa demarcada. O jogo é, portanto, um 
misto integrando um jogo de tabuleiro e um jogo de perguntas e 
respostas (Quizz). 

Alguns conceitos foram trazidos desse sistema original, dos quais 
pode-se citar: Sistema Web: é a porta de acesso para todas as 
funcionalidades do sistema, assumindo um papel ainda mais 
importante que no sistema anterior; Tabuleiro: o que antes era 
um tabuleiro específico para cada disciplina e ano escolar, agora é 
dinâmico e alguns parâmetros podem ser modificados pelo 
professor.  

Assim, o desenvolvimento do novo sistema se iniciou com dois 
módulos independentes.  

6.1 Temática Escolhida 
De modo a despertar o interesse do jogador pelo jogo, tornando a 
história do jogo atrativa, foi utilizado o universo fictício de 
Atlantis. A cidade de Atlântida passou por um período de guerras 
e violência, portanto o “guerreiro”, corrompido pelo poder, foi 

castigado e hoje existe o “guardião”, o personagem principal 

controlado pelo jogador, que deve encontrar a sabedoria na 
escuridão.  

A analogia da escuridão, que representa a ignorância, e da luz, 
que representa o conhecimento, é usada por todo tabuleiro, onde 
somente o personagem principal é iluminado, enquanto o restante 
do tabuleiro continua na escuridão.  

O jogo de tabuleiro se inicia com a apresentação de uma curta 
história, como segue: "A escuridão só é perigosa se a luz não 
voltar." - dito popular Atlante. Contam nossos avôs que Atlântida 
era o continente mais respeitado de todo o planeta Terra.Possuía 
muitos recursos naturais e a tecnologia mais avançada. Porém, 
infelizmente, o Guerreiro que cuidava do continente se 
corrompeu na busca pelo poder e os Deuses nos castigaram, 
ocultando-nos do resto do mundo. Chamamos esse dia de "O 
Colapso". Depois que o primeiro Guerreiro foi destruído, criou-
se um Guardião. Ele armazenou os conhecimentos de toda a 
Atlântida, para poder cumprir a missão que os Deuses nos 
deram, e assim receber a luz de volta.  

6.2 Tabuleiro 
Foi utilizado do jogo anterior apenas o conceito de se adotar 
tabuleiros, pois toda a dinâmica foi re-projetada e implementada. 
A inspiração do novo tabuleiro se deu em jogos como HeroQuest, 
esse mesmo baseado em jogos de fantasia do tipo Role-Playing 
Game (RPG), que em português significa: "jogo de interpretação 
de personagens". O HeroQuest é, além de um jogo de tabuleiro, 
um sistema de jogos, onde o mestre de jogo cria os cenários que 
desejar com os elementos do jogo: o tabuleiro, mobiliário e 
monstros. 

O novo tabuleiro segue a mesma ideia, porém ao invés de ter um 
“mestre de jogo”, o tabuleiro é dinamicamente criado de acordo 

com parâmetros simples e elementos definidos pelo professor. 
Outra mudança em relação aos jogos de RPG foi a decisão 
adotada pela equipe de não usar a violência para representar a 
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progressão no jogo. Assim, batalhas e armas não poderiam fazer 
parte do tabuleiro. Portanto ao invés dos calabouços do 
HeroQuest, foi escolhida a Lenda de Atlântida para representar o 
tema do tabuleiro, e vem disto o nome deste projeto: Ludo 
Educativo Atlantis. 

6.3 Mecânica 
Após a apresentação da história, o jogador “assume o papel de 
Guardião” e inicia o jogo já no tabuleiro, como pode ser 

observado na Figura 4, a seguir. Com um dado no lado inferior 
esquerdo, o jogador clica para descobrir quantas casas pode se 
movimentar, escolhendo seu caminho quando possível. Ao longo 
do tabuleiro o jogador poderá encontrar recompensas e desafios.  

 

Figura 4 – Tela inicial do Tabuleiro 

A cada desafio vencido o jogador recebe "prêmios" que podem 
melhorar seu desempenho geral no jogo, facilitando diversas 
situações. 

7. Sistema Web para gerenciamento do jogo 
O sistema Web é o portal de acesso e gerenciamento do jogo. 
Tanto alunos quanto professores devem acessar o portal para 
selecionar qual jogo deseja entrar ou para administrar seus alunos. 
Para isso foram utilizando alguns conceitos:  

 Curso: generalização do conceito de disciplina e ano 
escolar. Um curso poderia ser definido como “Biologia 

do 5º ano do Ensino Fundamental” tanto quanto “Curso 

de Inglês Básico”, assim podendo ser usado em mais 

situação do que em matérias escolares.  

 Dificuldade: parâmetro que irá influenciar diretamente 
na geração do tabuleiro, com valores de 0 (zero) a 100 
(cem). O valor zero significa que o aluno pode errar 
todas as perguntas e ainda assim avançar de módulos, 
assim como cem significa que o aluno não pode errar 
pergunta alguma. Valores intermediários definem o 
mínimo percentual de questões certas para avançar nos 
módulos, assim como dita a quantidade de desafios e o 
grau de dificuldade deles. O valor padrão é de 70%. 

 Privado: define se alunos podem participar desse curso 
sem estar em uma sala que possua o curso. 

 Categorias: permite encontrar mais facilmente os 
cursos.  

 Módulo: divisão dos cursos correspondendo a um jogo 
do tabuleiro, ou seja, a cada novo módulo, um tabuleiro 
será gerado novamente. Cada módulo possui um 

número não fixado de questões. Na sua concepção foi 
criado para dividir os cursos em bimestres ou trimestres 
escolares, permitindo a liberação de módulos pelo 
professor conforme o aluno vai evoluindo no curso. 
Porém essa divisão não é rígida e fica a critério do 
professor o que cada módulo representa, permitindo-o 
adaptar o jogo a sua realidade.  

 Sala: permite agrupar diversos cursos e alunos em um 
só lugar. As salas foram criadas para modelar um ano 
específico de uma sala de aula, assim o professor pode 
disponibilizar uma lista de cursos a uma sala de aula de 
uma só vez. O acesso a essa sala de aula é restrito e 
depende do professor divulgar um código do sistema.  

 Jogada: se inicia quando o usuário entra em um módulo 
para jogá-lo, portanto liga um jogador a um módulo. As 
questões em cada jogada devem ser únicas, ou seja, cada 
questão somente pode ser respondida uma vez. Em 
qualquer momento da jogada, sua pontuação ou nota 
será dada pelo número de questões corretas sobre o 
número de questões daquele módulo. A jogada termina 
quando todas as questões se esgotam ou quando o 
jogador abandona aquele jogo.  

Foi utilizado o sistema de pacotes do Symfony 2, o qual permite 
desenvolver uma parte do site de forma modular e independente 
de outros pacotes. Além disso, se utilizou o suporte de 
ramificação do sistema de gerenciamento de versões Git4 para 
criar um novo ramo de desenvolvimento do portal até que o 
código se tornasse estável suficiente para ser implantado no 
portal, sem atrapalhar os outros usuários.  

Como o jogo se porta com um ramo novo no repositório do portal, 
foram adicionadas novas entidades à Base de Dados existente. As 
novas entidades desenvolvidas, tal como foram implementadas no 
projeto final. 

A construção da interface do sistema Web se iniciou logo após a 
definição dos conceitos mais importantes do sistema Web. Sua 
concepção se iniciou com a criação de protótipos não funcionais. 
Essa primeira etapa foi realizada utilizando o framework de CSS 
chamado Bootstrap, utilizado em todo o portal.  

Na implementação dos protótipos, eles foram importados da 
maneira que estavam, com dados estáticos de exemplo e aos 
poucos, conforme a lógica era implementada, os dados eram 
substituídos com dados dinâmicos do Banco de Dados. Isso 
permitiu ter uma visão geral do sistema desde o princípio e 
enxergar potenciais problemas desde o início do desenvolvimento 
do projeto.  

A primeira tela desenvolvida para o sistema foi a interface inicial 
da Web, onde na mesma página haveria uma seção destinada ao 
aluno e uma destinada ao professor, onde com o tempo se tornou 
claro que as informações iriam poluir muito a tela e deveriam ser 
divididas em páginas separadas. 

8. APLICAÇÃO EM SALA DE AULA 
Durante o quarto bimestre do ano de 2014 foi feita a aplicação do 
jogo Atlantis na disciplina de Ciências no Ensino Fundamental 
(Ciclo 2) para duas turmas de sétima série na Escola Estadual 
Esterina Placco, na cidade de São Carlos-SP. Foram cadastradas 
oito questões e opções de resposta, incluindo algumas com a 

                                                                 
4http://www.git-scm.com/ 
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presença de imagens. Esse número relativamente pequeno de 
questões foi escolhido para que o jogo pudesse ser iniciado e 
terminado, com acompanhamento da docente, no prazo de duas 
aulas, uma hora e quarenta minutos. 

A docente responsável pelo estudo de caso tem 26 anos de idade e 
trabalha na rede estadual de ensino de São Paulo há seis meses, 
como professora efetiva, porém, anteriormente, já exercia 
atividades de docência há um ano. Sendo assim, é uma professora 
estadual jovem com experiência 1 ano de meio de atividades.  

A docente ainda é formada em Licenciatura em Ciências Exatas, 
com habilitação em Física e possui mestrado em Ciências na 
subárea de Física Aplicada, ambos pela Universidade de São 
Paulo (USP-São Carlos). 

A seguir é apresentada uma entrevista feita com a docente sobre 
sua experiência. 

- Você sente a necessidade de atividades que incluam jogos e 
outras que vão além da lousa, giz e livros convencionais? 
Porquê? 

Acredito que uma boa dosagem entre os diversos recursos 
didáticos disponíveis torna a aula mais atrativa e favorece a 
aprendizagem de mais alunos. Aqueles que não gostam de 
desenhar, ou de ler ou de escrever, quando o professor usa um 
modelo, um jogo, uma figura ou um filme, podem se interessar 
mais pela matéria, o que não aconteceria usando apenas a lousa 
e giz. Além disso, a maioria dos alunos possui contato com 
celular, computador, ou tem interesse por tecnologia e acaba 
cobrando o professor para “fazer uma coisa diferente”. Penso 

que quanto mais o aluno está interessado em aprender, menos 
problemas com indisciplina e violência vivenciaremos em sala de 
aula, o que facilita tanto o trabalho do professor quanto a 
aprendizagem do aluno. 

- Qual projeto/pesquisa você realizou com os alunos? Quais 
jogos? Em quanto tempo? 

Durante o quarto bimestre do ano de 2014 trabalhei o assunto 
energia elétrica, o que envolve o entendimento de vários 
conceitos abstratos como: o elétron, eletrização, corrente elétrica 
entre outros. Assim, as aulas iniciais eram carregadas de 
conceitos, e percebi que poucos alunos tinham se interessado 
pelo assunto.Na sequência, realizei com eles o experimento 
clássico de eletrização com uma caneta e pedaços de papel, e a 
resposta foi imediata: empolgação e repetição do experimento 
com outros alunos de outras salas. Na sequência, após algumas 
aulas, visitamos a sala de informática para pesquisarmos sobre 
raios e notei que eles tinham gostado da atividade, mas não a 
maioria (alguns fizeram somente porque tinha que fazer). Em 
outros momentos da disciplina já tinha jogado um jogo de dicas 
que eu mesma criei sobre astronomia e também tínhamos visitado 
a sala de informática para jogar um jogo sobre os planetas, 
chamado de Jogo do Sistema Solar do Cambito5, que eles 
gostaram também. Quando conheci o Atlantis, logo senti vontade 
de usar com os alunos, mas minha primeira experiência foi um 
pouco traumática, pois neste público, muitos (a maioria) não 
sabem utilizar e-mail ou não tinham nenhuma conta de e-mail, 
então o cadastro dos alunos foi um pouco delicado. Decidi que 
iria usar o jogo como forma de avaliar os alunos.Assim, apliquei 
o jogo durante duas aulas (1h40min) e cada aluno se sentou em 
um computador e foi explorando o jogo individualmente. 

                                                                 
5 http://www.cambito.com.br/games/solar.htm 

- Você usou algum formulário de consentimento com os alunos 
ou pais? 

Antes de aplicar o jogo com as turmas, fiz um convite para 
alguns alunos, para que viessem no laboratório testar o jogo. 
Neste caso, pedi autorização dos pais por escrito, e 
compareceram duas alunas. 

- Como foram as atividades com os alunos? Quantos 
participaram? 

Participaram 21 alunos. Durante a atividade eles ficaram 
empolgados e muito interessados pelos jogos. E alguns que 
normalmente não prestavam atenção nas aulas, tentaram jogar o 
jogo até conseguir acertar 100% das perguntas, o que me deixou 
bem satisfeita. 

- Os alunos preencheram alguma ficha? Foi opcional? Se sim, 
quais resultados foram obtidos? 

Nos últimos dias de aula, pedi para quem quisesse avaliar a 
disciplina, fazer em uma folha separada um comentário sobre o 
que mais gostou na matéria de ciências.  

- O que os alunos acharam da interface do Atlantis? Eles 
gostam de jogos de tabuleiros? 

Pelo que pude observar, eles gostaram mais do personagem 
raposa. Aparentemente tiveram dificuldade em alguns momentos 
para localizar a chave necessária para desbloquear a esfinge, e 
praticamente não utilizaram o inventário presente no jogo. 

- O professor conseguiu visualizar os resultados? 

Em minha área no site pude acompanhar os resultados de cada 
aluno, quantas vezes ele jogou, quantas perguntas ele acertou em 
cada jogada, e quanto tempo ele levou para completar cada 
jogada. 

- Os alunos se mostraram interessados nas questões ou 
assuntos que desconheciam? O jogo Atlantis estimulou a busca 
por conhecimento para que o aluno tivesse um bom resultado?  

Nas aulas após a aplicação do jogo, alguns alunos disseram que 
a atividade tinha sido muito legal, mas que as questões estavam 
difíceis. Mas, também pude perceber que o interesse deles pelas 
aulas havia aumentado, pois estavam prestando mais atenção e 
fazendo as tarefas que eram passadas, participando, saneando 
dúvidas... por isso acredito que as questões do jogo despertaram 
a curiosidade deles. 

- Houve algum tipo de competição entre os alunos? Essa 
competição entre os alunos (caso tenha existido) foi saudável? 

Sim. Eles escolhiam o mesmo personagem (a maioria preferiu a 
raposa), e ficavam disputando nos mini games. No final da aula, 
os que tinham finalizado o jogo e completado o jogo ficavam 
conversando com os demais e falando sobre o jogo, de forma 
empolgada. 

- Você pretende continuar usando jogos como o Atlantis na 
sala de aula? 

Pretendo. Sempre que for possível usarei esse jogo. 

- Em sua opinião como os jogos podem ser construídos para 
otimizar a busca de conhecimento pelos alunos. 

Acredito que os jogos tem que ser planejados de forma que não 
saturem o aluno com conteúdos carregados e que despertem 
algum sentimento bom nos alunos: de felicidade por uma 
recompensa ganha, de vitória por ter cumprido um desafio... Eles 
têm que durar no máximo duas aulas, para que o aluno consiga 
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“concluir a missão”, pois a ida dos alunos várias vezes na sala 

de informática pode se tornar um problema, no sentido de 
conseguir agendamento e do distanciamento entre uma atividade 
e a outra. Além disso, o jogo tem que ter para o aluno, uma 
relação direta e explicita com a matéria que está sendo vista em 
sala de aula, isso para públicos escolares, mas sem perder o fator 
diversão. O jogo perfeito seria aquele que vicia, que ensina um 
conteúdo, procedimento ou uma atitude, e que diverte.   

9. CONCLUSÃO 
Neste trabalho foram apresentadas considerações e resultados da 
criação de uma abordagem de avaliação com uso do Ludo 
Educativo Atlantis, um jogo interativo de tabuleiro integrado a um 
rico sistema de cadastro e acompanhamento de respostas às 
questões. Enquanto que existem outros Jogos Educacionais, são 
raros aqueles que permitem que o aluno, junto com o professor, 
possam criar sua própria jornada. Desse modo há o avanço aqui 
relatado nessa característica de flexibilidade do sistema criado, 
que irá permitir que educadores criem laços maiores com seus 
alunos, que irão trabalhar de modo interativo em questões 
customizadas. 

O sistema demonstra grande potencial para a utilização tanto salas 
de aula como lições de casa, por professores e educadores de 
todas as disciplinas e escolaridades. O interesse por parte dos 
professores parceiros com o qual foi compartilhada a visão do 
sistema tem sido excelente. 

Como próximo passo deste trabalho tem-se como meta realizar o 
lançamento oficial do jogo para uso em escolas de todo o país, 
para tanto será feita uma cerimônia e convidadas autoridades, 
professores de escolas alvo do projeto e representantes de órgãos 
de imprensa. 

Com a disseminação do uso do jogo, acredita-se que esse projeto 
será referência com o potencial de auxiliar significativamente 
profissionais da área de educação, ao permitir que suas aulas e 
lições de casa se tornem uma tarefa muito mais prazerosa, com 
relatórios sintetizados para o professor.  
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RESUMO 
Os investidores no mercado de ações empregam diversas técnicas 
de análise gráfica para auxiliar na tomada de decisão acerca dos 
seus investimentos. Para facilitar o uso dessas técnicas são 
desenvolvidas ferramentas capazes de processar grandes volumes 
de dados com o intuito de apresentar informações consolidadas 
para os investidores. Porém, a maioria dessas ferramentas é 
complexa de usar para quem está iniciando nesse tipo de mercado 
e, portanto, precisa de ajuda para tomar decisões mais embasadas 
visando minimizar os prejuízos e, ao mesmo tempo, maximizar os 
lucros. Nesse contexto, o presente trabalho apresenta o Chronos 
Ações, uma ferramenta desenvolvida para apoiar investidores na 
tomada de decisão de compra/venda de ações na 
BM&FBOVESPA, que é a principal bolsa de valores do Brasil.   

Palavras-Chave 
BM&FBOVESPA, Bovespa, mercado de ações, ativos. 

ABSTRACT 
Investors in the stock market employ various techniques of 
graphical analysis to assist in decision making about their 
investments. To facilitate the use of these techniques are 
developed tools able to process large volumes of data in order to 
present consolidated information to investors. However, most of 
these tools is complex to use for those who are beginners in this 
kind of market and therefore needs help to make more informed 
decisions to minimize the damage and maximize profits at the 
same time. In this context, this work presents the Chronos Ações, 
a tool developed to support investors in making decision to 
purchasing or sale of assets on the BM&FBOVESPA, which is 
the main stock exchange of Brazil. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.3 [Management of Computing and Information Systems]: 
Software Management – software development.  

General Terms 
Design, Economics. 

Keywords 
BM&FBOVESPA, Bovespa, stock market, assets. 

1. INTRODUÇÃO 
O mundo conta com cerca de sete bilhões de pessoas e, no 
momento, a Internet já possui cerca de três bilhões de usuários 
[3]. Esse dado se configura como um dos indicadores da 
importância da Internet no dia a dia das pessoas, seja para o uso 
no trabalho ou lazer. Tomada como umas das maiores invenções 
da humanidade do século XX, a Internet influência diversos 
ramos na sociedade, tais como educação, saúde e negócios com 
impacto, inclusive, na forma como as pessoas lidam e operam 
com as suas finanças. 

Na esfera financeira, a Internet proporciona a seus usuários acesso 
à internet banking, o uso de moedas virtuais – e.g. BitCoin – e 
notícias financeiras. Os bancos estão cada vez mais incorporando 
novos serviços de investimento aos seus sistemas, tais como, 
poupança, letra de crédito imobiliário, tesouro nacional, fundos de 
investimentos e mercado de ações. Nesse contexto, o investimento 
em mercado de ações acaba ficando mais acessível para os 
usuários e com isso ganhando destaque pela possibilidade de 
apresentar uma rentabilidade maior do que a de outros 
investimentos. 

Para investir no mercado de ações, realizando operações de 
compra/venda de ações de companhias abertas, é necessário ter 
um cadastro em uma corretora que, por sua vez, deve estar 
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a 
executar operações de compra e venda de ações dos clientes-
investidores na bolsa de valores. Segundo [1], “as bolsas de 
valores são ambientes organizados para negociação de títulos e 
valores mobiliários. Sua principal função é proporcionar um 
ambiente mais líquido, transparente e seguro para a realização de 
negócios, contribuindo assim para a eficiência do mercado de 
capitais”. As principais bolsas de valores do mundo, atualmente, 
são: NASDAQ, Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), Bolsa 
de Valores de Tokyo (TSE) e a Euronext. Com a criação da Lei nº 
317, em 21 de outubro de 1843, foi instituída a primeira Bolsa de 
Valores do Rio de Janeiro quando o Imperador do Brasil, Dom 
Pedro II, regulamentou a profissão de corretor [11]. Hoje a 
principal bolsa de valores no Brasil é a BM&FBOVESPA, que foi 
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criada em maio de 2008, com a fusão da BM&F Bolsa de 
Mercadorias & Futuros e a Bolsa de Valores de São Paulo 
(BOVESPA). Assim, a BM&FBOVESPA se tornou a maior bolsa 
da América Latina. 

As ações – também chamadas de papéis ou ativos – no mercado 
de capitais representam uma pequena parte do capital social de 
uma empresa. Segundo [2], “ao comprar uma ação o investidor se 
torna sócio da empresa que emitiu essa ação, passando a correr os 
riscos dos negócios junto com a empresa e tendo participação nos 
lucros e prejuízos da mesma”. Para se conseguir uma boa 
rentabilidade investindo em ações é necessário possuir um bom 
conhecimento da atual situação financeira da empresa que se quer 
investir, qual a sua prospecção para o futuro, e efetuar análises 
técnicas do histórico de informações daquela empresa na bolsa de 
valores. 

Atualmente, existem diversas ferramentas que auxiliam 
investidores na tomada de decisão de seus investimentos. 
Contudo, boa parte das ferramentas mais robustas não são 
gratuitas. Geralmente essas ferramentas também apresentam 
limitações em relação ao seu uso em múltiplas plataformas – e.g. 
desktop, mobile e web –, onde algumas não conseguem, por 
exemplo, apresentar gráficos em dispositivos móveis, devido ao 
uso de tecnologias hoje consideradas obsoletas. Nesse contexto, 
este trabalho apresenta uma ferramenta desenvolvida para 
fornecer informações de fácil acesso para as pessoas que desejam 
investir na bolsa de valores BM&FBOVESPA, mas que não 
possuem muito tempo para acompanhar diariamente o mercado e 
a bolsa de valores. 

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: a Seção 2 
descreve as ferramentas relacionadas; a Seção 3 apresenta a 
ferramenta desenvolvida; a Seção 4 discute os resultados do 
trabalho; e a Seção 5 apresenta a conclusão. 

2. FERRAMENTAS RELACIONADAS 
Ferramentas que auxiliam investidores na tomada decisão estão 
presentes em diversas plataformas. Algumas relacionadas com 
este trabalho serão apresentadas a seguir, e foram selecionadas 
por serem alguns dos principais portais de provimento de 
informações e de utilização por parte dos investidores, tanto para 
visualização como para troca de informações por meio de fóruns 
de discussão. Assim, destacamos a seguir algumas das principais 
ferramentas gratuitas utilizadas por investidores brasileiros. 

A Infomoney1 é um portal que apresenta informações do 
intraday2 em forma de gráfico que é atualizado a cada 15 
minutos. Também possui uma parte de análise técnica, que conta 
com um gráfico com a opção de selecionar quatro tipos de 
gráficos – i.e. linha, barra, Candlestick3 e área – com informações 
sobre o fechamento do ativo selecionado. A informação sobre o 
volume é dada em um gráfico do tipo barra e segue o mesmo 
período do gráfico do fechamento. O período máximo para a 
análise de informações é de três anos. Ainda conta com alguns 

                                                                 
1 http://www.infomoney.com.br. 
2 Termo utilizado para negociações realizadas, no mesmo dia, 

entre a abertura do mercado e o seu fechamento. 
3 Termo em inglês que significa “candelabro” por apresentar um 

formato parecido e possuir um “pavio” na parte superior e 
inferior do corpo. 

tipos de indicadores como o Bollingner Bands4, MME 12D5 e o 
MME 26D6. A tecnologia empregada para a exibição e interação 
com o gráfico é o Adobe Flash. O portal ainda conta com uma 
funcionalidade de sobreposição de gráficos entre ativos. 

A ADVFN7 é uma ferramenta que funciona em várias 
plataformas, i.e., desktop, mobile e web. Na web, ela dispõe de 
dois tipos de tecnologias para construção de gráficos, um em Java 
Applet e outro em HTML5 (ainda na versão beta). O gráfico 
gerado, apresenta um período máximo de cinco anos, alguns tipos 
de indicadores para serem plotados e disponibiliza uma caixa de 
ferramentas para o investidor desenhar análises pelo gráfico, 
como linhas de suporte e resistência, e não apresenta gráfico sobre 
volume. A ferramenta apresenta seis tipos de gráficos. Assim, 
além dos quatro tipos existentes na ferramenta da Infomoney (i.e. 
linha, barra, Candlestick e áreas), possui também os gráficos 
Heiken Ashi e Vela transparente, que são variações do 
Candlestick. Essa ferramenta, ainda, conta com a opção de alarme 
por preço do ativo. A ADVFN possui análises técnicas mais 
profundas, mas são pagas, como análise de padrões de 
CandleStick, suporte e resistência, figuras de reversão e 
indicadores de preço. 

A própria BM&FBOVESPA8 apresenta opções para que o 
investidor possa analisar informações de ativos em um gráfico 
com um período máximo de um ano. Essa ferramenta permite a 
sobreposição de informações entre ativos no gráfico, e mostra 
informações sobre abertura, fechamento, máximo, mínimo, 
oscilação e a média. O gráfico de cotação não possui estudo de 
índices, e a tecnologia usada é HTML5. Na página principal do 
pregão online, tem informações sobre as cinco maiores altas, as 
cinco maiores baixas e os cincos maiores papéis negociados no 
último pregão. O site também provê informações dos pregões na 
forma de dados bruta e pré-compilada por anos ou meses. Seu 
aplicativo mobile possui informações do intraday, além de opções 
para criação de carteira e visualização de informações dos 
indicadores de desempenho de um conjunto de ações no último 
pregão. 

O UOL Economia9 apresenta três tipos de gráficos – i.e. área, 
Candlestick e OHLC10 –, e permite que o usuário selecione datas 
predefinidas – e.g. um dia, uma semana, um mês, três meses ou 
um ano – além de permitir a seleção customizada das datas. No 
entanto, essa ferramenta só mostra dados a partir de 2006, e não 
possui informação gráfica sobre volume ou quantidade de 
negociações. O Yahoo Finanças11 fornece informações 
detalhadas a respeito de ativos, como a visualização do intraday, 
notícias e informações da empresa. As análises técnicas ficam por 
conta de um gráfico interativo feito em Flash, e conta com os 
mesmos quatro tipos de gráficos da Infomoney. Também possui 

                                                                 
4 Análise usada para medir a flutuação do preço da ação em 

relação a preços anteriores. 
5 Média Móvel Exponencial de 12 dias. O objetivo principal é 

acompanhar a mudança de preço de uma ação, utilizando uma 
fórmula definida para o cálculo de 12 dias. 

6 Média Móvel Exponencial de 26 dias. 
7 http://br.advfn.com. 
8 http://www.bmfbovespa.com.br. 
9 http://economia.uol.com.br/cotacoes/bolsas/. 
10 Acrônimo de Open High Low Close, que é um gráfico 

semelhante ao Candlestick, porém que não apresenta o corpo. 
11 http://br.financas.yahoo.com. 

XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.
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gráfico de informação de volume em formato de barra. Conta, 
ainda, com indicadores técnicos, tais como, como MACD12 e 
MFI13. O site apresenta gráficos desde 2000. No entanto, só 
apresenta informações de fechamento dos ativos, ficando de fora 
informações como abertura, máximo, mínimo e a variação do dia 
selecionado. Também possui uma versão para dispositivos 
móveis, i.e., o Yahoo Finances. 

O Terra Economia14 possui um gráfico no formato de linhas, 
possui alguns índices para estudo e apresenta o gráfico de volume 
do período selecionado. No entanto, essa ferramenta só apresenta 
informações em um período de cinco anos, seu gráfico é estático e 
não informa nada sobre abertura, máximo, mínimo e oscilação do 
dia selecionado. A Exame Brasil15 possui um gráfico interativo 
com a informação do fechamento do ativo, e outro gráfico para a 
quantidade de negociações desse ativo no período. A ferramenta 
conta ainda com a opção de tipo de gráfico – i.e. linha, OHLC e 
Vela –, seleção de períodos customizados e possui seis 
indicadores técnicos, sendo todos de médias móveis, apenas 
variando o tipo e a quantidade de dia. No entanto, essa ferramenta 
apresenta um período máximo de 10 anos e não conta com opção 
de alerta de preços. 

O MarketWatch16 é uma ferramenta que fornece notícias, 
análises e dados sobre o mercado de ações. Possui gráfico 
interativo, gráficos de volume e quantidade de negociação. Porém 
seu gráfico interativo apenas provê informação de fechamento e 
mostra dados a partir de 2000. Ele não conta com a opção de 
seleção de um intervalo de data especifico, apenas fornece datas 
definidas para a visualização. Também conta com parcerias como 
o BigCharts.com para a análise gráfica, um simulador de 
mercado, o VirtualStockExchange.com e possui um aplicativo 
para os dispositivos móveis. O Bloomberg17 combina o mercado 
de ações com a análise financeira e de notícias. Não é um 
aplicativo estritamente dedicado às ações e carteiras, mas fornece 
informações suficientes para o investidor. Seu gráfico interativo 
mostra as informações de abertura, fechamento, mínima e máxima 
dos dias selecionados no período. Possui dois tipos de gráficos e 
conta com sete indicadores técnicos. Também possui gráfico de 
volume na forma de barra. No entanto, seu período máximo é 
limitado a cinco anos. O NinjaTrader18 é um software desktop 
que tem por objetivo oferecer informações e estudos técnicos para 
investidores com o perfil avançado. Trata-se de uma ferramenta 
bastante completa e complexa, com diversas opções de estudo, 
indicadores e algumas formas de visualização gráfica. Sua 
tecnologia gráfica usa a plataforma .NET. No entanto, sua 
utilização fica limitada a plataforma desktop. 

Com base na análise das ferramentas relacionadas obtivemos 
conhecimento e identificamos necessidades básicas de 
ferramentas desse domínio. Cada solução prove informações de 
análises técnicas, como gráficos e dados de forma gratuita, porém 

                                                                 
12 Acrônimo de Moving Average Convergence Divergence, que é 

uma técnica que pode ser usada para revelar pontos de reversão 
de tendência do mercado. 

13 Acrônimoc de Índice de Fluxo Monetário, que é um oscilador 
calculado por um período de n-dias. 

14 http://img.economia.terra.com.br/empresas/detalle.aspx. 
15 http://exame.abril.com.br/mercados/cotacoes-bovespa. 
16 http://www.marketwatch.com. 
17 http://www.bloomberg.com. 
18 http://www.ninjatrader.com. 

além de possuir limites, algumas são pagas. Algumas fornecem 
informações de análises fundamentalistas, porém, também são 
pagas. A maioria das ferramentas empregam tecnologias limitadas 
ou obsoletas para geração de gráficos, o que pode impossibilitar a 
visualização em algumas plataformas como, por exemplo, mobile. 
Com isso nota-se a necessidade de uma ferramenta 
multiplataforma que permita a visualização das informações para 
apoiar investidores em, por exemplo, dispositivos móveis – e.g. 
tablets e smartphones – de forma responsivo. 

Outro ponto importante foi a percepção de que a maioria das 
ferramentas apresentaram limitações no que tange ao período 
máximo da visualização do histórico do ativo, deixando ausente 
informações sobre todos os anos que o ativo está operando na 
bolsa de valores. Além disso, apenas algumas das ferramentas 
mencionadas apresentavam a funcionalidade de alertas por preço 
do ativo customizada de acordo com a necessidade do investidor, 
para os que desejam se manter informado do que está acontecendo 
no mercado, mas não dispõe de tempo para estar coletando essas 
informações, de forma esparsa, na Internet. 

3. CHRONOS AÇÕES 
O Chronos Ações19 é uma ferramenta que auxilia as pessoas que 
estão iniciando seus investimentos em mercado de ações e que 
não tem tempo de estar adquirindo informações sobre as ações 
diariamente. O Chronos Ações, também busca outras métricas e 
resultados de pré-processamento de dados para que essas 
informações sejam entregues de uma forma clara dos usuários. 
Também é possível visualizar informações dos ativos desde o 
início de sua negociação na bolsa de valores. 
Com a utilização de novas tecnologias, é possível atingir uma 
gama maior de usuários, pois as ferramentas empregadas no 
desenvolvimento da ferramenta tem suporte em diversas 
plataformas. A ferramenta permite que o usuário cadastre alertas 
customizados, pois o mesmo apresenta várias formas de 
combinação, que após o usuário configurar, quando acontecer o 
evento mencionado por ele, será disparado um e-mail de 
notificação. 

3.1 Arquitetura e Tecnologias 
O principal pilar do sistema é uma base de dados que contém os 
dados brutos disponibilizados pela BM&FBOVESPA, com 
informações dos pregões desde 1986. Essa base é alimentada 
diariamente, em dias de funcionamento da BM&FBOVESPA, 
com dados dos pregões. O programa responsável por alimentar 
essa base é o Chronos Ações Robô, que é um programa em 
execução continua no servidor (24/7). O Chronos Ações Robô 
também é o responsável por disparar os alertas, efetuar pré-
processamento de dados (para questões de otimização da busca no 
Chronos Ações Web), e atualização de informações em mídias 
sociais. As informações pré-processadas são usadas na aplicação 
web para visualização dos dados em formato de gráficos. Essas 
informações são armazenadas em outra base de dados, que apenas 
fornecem dados para a aplicação web. 

                                                                 
19 Haja vista que a ideia norteadora do Chronos Ações 

(http://www.chronosacoes.com.br) é trabalhar com a análise 
técnica [12] cronológica – séries históricas – dos principais 
ativos que operam na bolsa de valores, a origem do nome da 
ferramenta remete ao Deus do tempo na mitologia grega 
(Chronos) e aos próprios ativos (Ações) que são negociadas na 
bolsa de valores. 
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535



 
Figura 1. Arquitetura do Chronos Ações. 

.
A aplicação web é a porta de entrada da ferramenta para os 
usuários, onde eles podem efetuar seu cadastro e usufruir dos 
serviços que o Chronos Ações oferece. A Figura 1 mostra a 
organização da estrutura envolvendo todos os componentes da 
ferramenta. 
A base de dados está no formato NoSQL20 [7] e utiliza o 
MongoDB [8] como o gerenciador do banco de dados (BD). Os 
dados armazenados são orientados a documentos e a base de 
dados se divide em duas coleções21, i.e. Dados e Universal. A 
coleção Dados contém os dados extraídos diariamente dos 
servidores da BM&FBOVESPA que fornece os dados em arquivo 
no formato por eles definido e, portanto, é necessário realizar um 
processamento para converter esses dados antes da utilização 
efetiva pelo Chronos Ações. Para começar a fornecer esses dados 
históricos, foi feito a importação inicial com dados desde 1986. 
Desse modo, hoje a coleção Dados conta com um volume de, 
aproximadamente, 10GB de dados com cerca de 5,5 milhões de 
documentos armazenados.  

O processo de atualização dessa base de dados é diário, com 
informações de todos os ativos que estão em operação. 
Diariamente, o site da BM&FBOVESPA disponibiliza um 
arquivo com informações sobre os ativos e a disponibilização 
desse arquivo ocorre após o fechamento do pregão e antes da 
abertura do próximo pregão. O Chronos Ações Robô fica 
verificando junto ao sistema da BM&FBOVESPA a 
disponibilidade desse arquivo após às 18h – no fuso horário de 
Brasília, já que a BM&FBOVESPA está na cidade de São Paulo – 
em intervalos predefinidos (por padrão, a cada uma hora). Ao 
detectar a presença do arquivo, o programa efetua o download 
automaticamente, extrai as informações, salva no banco e pré-
processa os dados para o Chronos Ações Web. 

Diariamente, em dias de funcionamento da BM&FBOVESPA, 
são processados cerca de 1.500 ativos e inseridos, 

                                                                 
20 NoSQL é o acrônimo de Not only SQL, que é um termo 

empregado para indicar banco de dados não relacionais. 
21 Uma coleção é um grupo de documentos. Em MongoDB um 

documento é análogo a uma tupla em BDs relacionais, e uma 
coleção pode ser análogo, com suas dividas restrições, a uma 
tabela. 

aproximadamente, mais 3.000 documentos no BD pela execução 
do robô. Para a melhoria da eficiência nas consultas dos usuários 
pela aplicação web, e evitar que o Chronos Ações Robô 
sobrecarregue o BD com consultas a fim de reduzir o desempenho 
da aplicação web, foi criado uma coleção separada, chamada de 
Universal. Essa coleção contém dados otimizados que foram 
preparados com os dados essenciais para a visualização de 
informações pelo usuário de forma rápida. Com isso é possível 
consultar dados de períodos muito grande – i.e. acima de 20 anos 
de dados – com uma boa eficiência, ou seja, em poucos segundos. 
Além disso, a coleção Universal conta com uma indexação por 
data dos dados e o código do ativo para otimizar a performance 
nas buscas. 

Para o desenvolvimento da aplicação web foi utilizado o Google 
Chart, uma API22 de plotagem de gráfico, por apresentar diversas 
opções de gráficos e por possuir uma constância maior em relação 
a atualizações e suporte, além de conseguir ser visualizado sem a 
instalação de softwares terceiros como Java ou Flash. A aplicação 
web utiliza o NodeJS23 como servidor de aplicação, por se tratar 
de uma tecnologia, relativamente, fácil de implementar e 
customizar. Essa tecnologia faz o uso de javascript do lado do 
servidor. Para algumas consultas, são feitas requisições via 
REST24 [10] para o servidor, utilizando a tecnologia AJAX [9]. 

O front-end é feito em HTML5, jQuery e CSS3, tecnologias 
atuais e que são utilizadas pela maioria das empresas no 
desenvolvimento de software. Para a customização rápida e 
prática do front-end, foi utilizado uma tecnologia chamada 
Bootstrap25. Essa tecnologia permite que o design seja construído 
de forma rápida, organizada e responsiva, ou seja, se adaptam a 
diversos tamanho de telas. Ainda é oferecido diversos templates 
para serem incorporado ao projeto, agilizando ainda mais o tempo 
de desenvolvimento e com isso a produtividade. A forma de 

                                                                 
22 No contexto de software, API (Application Programming 

Interface) é um conjunto de rotinas, protocolos e ferramentas 
para a construção de aplicações. 

23 http://www.nodejs.org. 
24 Acrônimo de Representional State Transfer, que é um estilo de 

arquitetura de software. 
25 http://www.getbootstrap.com. 
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organização baseia-se em formação de linhas e colunas, onde as 
colunas podem ser de doze unidades, que podem ser quebrados 
em colunas menores, e cada coluna pode receber mais doze 
unidades e assim por diante. Para a elaboração da ferramenta, 
foram usados dois templates do Bootstrap, i.e., um template para 
as telas de login e cadastro e outro template para a tela principal e 
cadastro de alertas (Figura 3). 

3.2 O Robô (Chronos Ações Robô) 
O Chronos Ações Robô, em execução de forma contínua no 
servidor e que é utilizado apenas pelos administradores da 
ferramenta, é o programa responsável pelo controle das 
informações entre as coleções, pelo disparo de e-mails e 
informativos em mídias sociais. O programa foi desenvolvido em 
C# [6]. Para efetuar todos os processos, o programa segue um 
fluxograma (Figura 2) que é disparado em intervalos predefinidos. 

Caso ocorra algum problema de integridade de dados, esse 
programa conta com funcionalidades para corrigir problemas no 
BD. O monitoramento da integridade dos dias é realizado 
automaticamente pelo robô. Cada vez que o software é executado, 
o programa verifica os dias com status “pendente” para averiguar 

se houve algum problema naquele dia e, caso tenha ocorrido, o 
software tenta corrigir o problema automaticamente. Caso 
contrário, o dia é adicionado a uma lista de pendências, para a 
realização de intervenção manual desse determinado dia e, então, 
é disparado junto com o relatório diário por e-mail para os 
administradores do sistema junto com informações de logs. 

3.3 O Site (Chronos Ações Web) 
A aplicação web da ferramenta, utilizada pelos usuários-
investidores, tem como proposta oferecer a visualização de 
informações de uma forma fácil e ágil, para que investidores 
iniciantes consigam extrair informações relevantes para suas 
aplicações financeiras. Para que o usuário possa ter acesso a 
ferramenta, é necessário efetuar seu cadastro apenas colocando 
informações básicas, tais como, e-mail (usado caso o usuário 
deseje receber alertas, e para confirmar seu cadastro), senha, 
nome e sobrenome. 

A página principal da ferramenta (Figura 3) apresenta um layout 
de fácil entendimento, e já apresenta para usuário informações 
sobre as maiores e menores variações ocorridas no último dia de 
que houve pregão sob a forma de tabelas. 

 

 
Figura 2. Fluxograma de funcionamento do Chronos Ações Robô. 

 
Figura 3. Tela principal do Chronos Ações Web. 
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Acima dessas tabelas, existe o campo de busca principal do ativo 
que utiliza o componente de autocompletar para auxiliar a 
pesquisa do usuário pelo ativo desejado. Essa página principal 
contém uma barra lateral que permite que o usuário possa navegar 
de forma rápida dentro da página. O layout foi implementado com 
a preocupação de poder responder a qualquer tipo de tela, para 
poder redimensionar tanto os elementos em HTML da página – 
i.e. menus, labels e barra lateral –, quanto os gráficos gerados pela 
API do Google. Para o redimensionamento dos gráficos foi 
necessário captar o evento de redimensionamento da tela, e após 
isso redesenhar os gráficos com os dados que se encontram no 
cliente, significando que o sistema não realiza consultas ao BD 
para recriar seus gráficos. O mesmo vale para consultas realizadas 
no período, que também são feitas no cliente, otimizando assim a 
velocidade de acesso à informação e evitando consultas 
desnecessárias ao BD. Com isso o usuário pode navegar em um 
histórico ou realizar consultas de maneira fluida, sem precisar 
esperar por informações serem carregadas. 

A ferramenta suporta a visualização de informações desde o início 
do Plano Real, com a opção inicial de um gráfico no estilo linha 
(line chart). A Figura 4 apresenta um exemplo de gráfico desse 
estilo para as ações ordinárias do Banco do Brasil (código do 
ativo: BBAS3). Esse gráfico foi gerado com informações desde o 
primeiro dia de negociação dessa ação na bolsa de valores, ou 
seja, a quase 30 anos atrás (esse gráfico foi gerado pela 
ferramenta em, aproximadamente, cinco segundos). O gráfico 
permite a visualizações de diversas informações referentes a esse 
ativo ao longo desse período (16/MAR/1998 à 05/MAR/2015), 
tais como, valores de abertura, fechamento, mínimo, máximo e a 
variação diária, apenas posicionando o cursor do mouse por cima 
da data que se deseja visualizar essa informação. 

A ferramenta permite que o usuário efetue filtros por períodos, 
não o limitando a períodos específicos, apesar da ferramenta 
também fornecer opções para um mês, três meses, seis meses, um 
ano, dois anos, cinco anos e o máximo (que corresponde a todo 
período de informações do ativo selecionado). 

Dinamicamente, junto com a seleção do período, outras 
informações são carregadas para a visualização do usuário, como 

a quantidade de negociação diária no formato de barras, o gráfico 
que representa o volume diário do ativo selecionado no formato 
de área e as informações relativas a esse período, como o mínimo 
preço que o ativo atingiu durante o período e a sua data, o 
máximo valor e a sua data, o valor médio, o desvio padrão e o 
total de dias que o ativo operou na bolsa durante o intervalo. Os 
gráficos de volume e quantidade de negociação são importantes 
porque podem, junto ao gráfico de linha e o Candlestick, 
confirmar tendências de reversão no preço do papel, ou podem 
indicar uma situação de blefe, ao comparar a quantidade de 
negociação, o volume e a variação produzido no mesmo dia. 

A ferramenta também possui uma funcionalidade bastante 
peculiar – não disponível, por exemplo, nas ferramentas 
relacionadas (Seção 2) –, que dá a variação em reais de cada dia 
no período determinado pelo usuário, e outro indicando quais as 
variações mais frequentes ocorrerem. Essas informações – 
textuais e gráficas – são importantes para o investidor, pois 
quando o investidor for comprar ou vender seus papéis, poderá 
junto com a média, estimar uma variação para cima ou para baixo 
do que o ativo pode variar durante o dia e, assim, dá um lance 
mais preciso, ou seja, com uma maior probabilidade de acerto. 
Além de apresentar informações sobre a variação em reais diária, 
sobre o ativo selecionado durante o período determinado. 
Informações como a mínima variação que esse ativo operou em 
determinado dia, o máximo valor, o valor médio, e o desvio 
padrão (ou seja, a tendência que isso pode ocorrer). 

O gráfico em forma de Candlestick (Figura 5), também é usado 
em quase todas as ferramentas, pois oferecem informações diárias 
em uma forma diferente. A maior vantagem da técnica reside na 
capacidade de gerar sinais antecipados de reversão (ou 
possibilidade de reversão ao investidor) [5]. Mas a visualização 
fica prejudicada quando o período é maior. Chronos Ações 
também possui o gráfico em forma de Candlestick, mas a sua 
visualização é mensal, e de navegação rápida para outros meses, 
caso deseje visualizar outro período. Geralmente a análise em 
Candlestick é utilizada por usuários com mais experiência, e essas 
análises não costumam ser de períodos longos. 

 
Figura 4. Gráfico principal da ação ordinária do Banco do Brasil (BBAS3) desde 1998. 
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Figura 5. Gráfico do tipo Candestick apresentando um 
período de um mês. 
A página principal ainda conta com um ranking que informa para 
o usuário os ativos que encerraram o último pregão com as 
maiores oscilações, e os que encerraram com os piores valores de 
oscilação. Inicialmente o ranking carrega com os cinco últimos 
valores, mas o usuário pode varrer toda a lista, sempre de cinco 
em cinco, clicando na opção “ver +5”. Algumas ferramentas 

como a ADVFN e a BM&FBOVESPA apresentam esquemas de 
ranking também, mas no caso da BM&FBOVESPA, a ferramenta 
limita há apenas cinco ativos. O interessante de visualizar esse 
tipo de informação e poder enxergar possíveis oportunidades de 
compra/venda, fazendo com que o investidor possa ter mais 
opções de investimentos e poder diversificar a sua carteira. 

Na página dos alertas (Figura 6), o usuário pode cadastrar alertas 
customizados pelos ativos, parâmetros, comandos e o valor 
desejado. A lista de ativos é composta pelos ativos que operam 
atualmente na bolsa de valores. Os parâmetros são as informações 
que a ferramenta provê, tais como, abertura, fechamento, máximo, 
mínimo e variação. A proposta é que assim que forem adicionadas 
novas métricas em versões futuras da ferramenta, essas métricas 
possam ser adicionadas a parte de parâmetros. Os comandos são 
opções de comparação que o usuário pode customizar com o valor 
que o investidor irá atribuir ao alerta. As opções de comando 
atualmente disponíveis são: maior, maior que, igual, menor e 
menor que. 

A ferramenta permite um número ilimitado de cadastro de alertas 
por usuário que serão disparados para o e-mail cadastrado no 
sistema de acordo com a especificação inserida pelo usuário. A 
ferramenta apresenta duas listas de alertas, uma comporta os 
alertas que estão pendentes de envio, ou seja, não atingiram ainda 
a condição de disparo; e a outra lista apresenta os alertas que já 
foram enviados para o usuário, com a data e hora do envio. 

 

 
Figura 6. Tela do gerenciador de alertas.
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Nessa lista é possível “clonar” o alerta, que basicamente é fazer 
uma cópia com as mesmas configurações para a lista de alertas 
pendentes. A lista de alertas pendentes tem opções para alterar ou 
excluir um alerta já cadastrado. 

4. DISCUSSÃO 
Uma das grandes questões levantadas para a elaboração deste 
trabalho, além de fornecer dados aos investidores iniciantes, era 
justamente está provendo os dados com a ausência de limitações, 
que algumas ferramentas impõem como, por exemplo, fornecer 
dados de apenas os últimos cinco anos, não sendo possível 
visualizar dados anteriores. Este trabalho permite a visualização 
de todo o histórico possível de um determinado ativo, e a possível 
seleção de intervalo de períodos de uma forma rápida pelo 
usuário. Outra grande questão é a presença de alerta em poucas 
ferramentas, que pode vir a ajudar os investidores que não 
possuem tempo por estarem se atualizando de informações com 
frequência. Na prática, os alertas ajudam os investidores a 
sinalizar uma zona de potencial importância para ele, de acordo 
com as suas necessidades. 

Algumas das ferramentas apresentadas nesse projeto apresentam 
tecnologias de construção de gráficos "antigas", que não são 
suportadas por algumas plataformas, como é o caso do Flash ou 
que precisam de software de terceiros instalados para poderem 
executar. O intuito foi desenvolver algo que independesse de 
plataforma e que não precisasse de instalação de software de 
terceiros para executar. 

A ferramenta não fornece as informações de intraday, pois o foco 
desse trabalho foi fazer o uso de dados capturados ao final do dia, 
com o objetivo de montar os gráficos técnicos e criar tabelas com 
informações sobre os ativos. Caso optássemos por utilizar dados 
do intraday, esse volume cresceria de forma exponencial, 
podendo o BD chegar em alguns poucos meses na casa dos 
TeraBytes (TBs) de dados (atualmente o BD possui 
aproximadamente 10GB e com com cerca de 5,5 milhões de 
documentos). 

Como forma de aprimoramento deste trabalho, podem ser 
incorporados a detecção de padrões relativos aos gráficos 
técnicos, e a aplicação de novas formas de gráficos para a 
visualização dessas informações. A sugestão é a introdução de 
técnicas de investidores mais experientes em investidores 
iniciantes, de uma forma fácil. Um dos exemplos é o uso de 
padrão em gráficos de CandleStick como o Harami, Doji, Martelo 
enforcado e Estrela da manhã [4,5]. Outra forma de 
aprimoramento é a criação de ferramentas que possibilitem 
fornecer informações sobre suporte e resistências, rompimentos, 
figuras de reversão associado a um ativo e novas opções de 
ranking voltadas a processamento das informações históricas, 
fazendo com que o investidor possa detectar tendências de forma 
mais rápida e tomar ações a fim de obter o máximo de lucro 
possível, ou então detectar novas possibilidades de diversificar 
sua carteira. 

5. CONCLUSÃO 
Neste trabalho apresentamos o Chronos Ações, uma ferramenta 
desenvolvida para apoiar investidores iniciantes da bolsa de 
valores BM&FBOVESPA. A ferramenta foi implementada 
utilizando os mais novos paradigmas e tecnologias de 

desenvolvimento de software da atualidade. A ferramenta é 
multiplataforma e funciona no navegador de forma responsivo, 
inclusive os gráficos, tanto utilizando o navegador web de 
computadores desktop ou notebooks, bem como, de dispositivos 
móveis. A ferramenta permite a visualização completa do 
histórico do ativo, i.e., desde o primeiro dia de negociação do 
ativo na bolsa de valores e conta, ainda, com um serviço de 
alertas por e-mail. 

Como trabalho futuros, sugerimos a incorporação de modelos de 
análises técnicas e o uso de alertas em dispositivos móveis. 
Também sugerimos a aquisição dos dados do intraday e o estudo 
dos dados coletados e armazenados diariamente para gerar 
estatísticas úteis para os investidores. 
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RESUMO 
O avanço da Internet, dos dispositivos móveis e de seus 
aplicativos estão proporcionando uma nova gama de dados e 
hábitos que podem ajudar a atingir nossos objetivos do dia a dia e, 
ainda assim, nos proporcionar uma melhor qualidade de vida. 
Neste contexto, apresentamos o RateMyDay, que é uma 
ferramenta multiplataforma desenvolvida para dispositivos 
móveis. Esta ferramenta tem como objetivo apoiar as pessoas na 
adaptação e acompanhamento de rotinas do cotidiano. As pessoas 
poderão registrar e avaliar, de forma simples, privada e pessoal, 
suas atividades do dia a dia e, assim, formar e monitorar sua 
rotina de vida. Em um segundo momento, elas poderão analisar o 
seu progresso através de um histórico, índices e estatísticas. 

Palavras-Chave 
Cotidiano, dia a dia, rotina, aplicativo, hábito, móvel. 

ABSTRACT 
The advance of the Internet, mobile devices and their applications 
are providing a new range of data and habits that can help achieve 
our goals everyday and still provide us a better quality of life. In 
this context, we present the RateMyDay, which is a tool for 
mobile devices. This tool aims to support people in adapting and 
monitoring daily routines. People will be able to record and 
analyze, in a simple, private and personal, their day to day and 
thus form and monitor your routine life. In a second step, they can 
analyze your progress through a historical, indexes and statistics.   

Categories and Subject Descriptors 
H.4.2 [Information Systems Applications]: Types of Systems – 
decision support (e.g., MIS). 

General Terms 
Design, Human Factors. 

Keywords 
Daily life, everyday, routine, application, habit, mobile. 

1. INTRODUÇÃO 
Um dos novos hábitos de nosso dia a dia é estarmos 
continuamente ao lado de um dispositivo móvel – e.g. 
smartphones e tablets – e com conectividade a Internet em 
qualquer lugar que estivermos. Estes dispositivos estão 
substituindo diversas atividades antes realizadas apenas em 
computadores desktops ou notebooks. Este novo cenário está 
provocando mudanças consideráveis no setor de desenvolvimento 
de software, evoluindo o desenvolvimento para esta nova 
realidade. O conceito de “móvel primeiro” – mobile first – [9] está 
se tornando regra para a nova leva de softwares que estão 
surgindo, onde estes usam a estratégia de estarem sempre 
atualizados na hora em que a informação acontece e mantém seus 
registros armazenados na nuvem. 

Precisamos, no mundo contemporâneo, fazer mais em menos 
tempo. Assumimos responsabilidades e somos cobrados por elas, 
seja no trabalho, em casa, com os filhos ou com os amigos. 
Organização, planejamento e registro das informações são 
palavras cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas em 
todo o mundo e diversas ferramentas computacionais, 
especialmente apps, estão sendo desenvolvidos para auxiliar 
nessas questões. Dentre esses aplicativos estão as ferramentas 
estilo “a fazer” (To Do List). Este tipo de ferramenta se encaixou 
muito bem no mundo dos dispositivos móveis pois trouxe a eles a 
nossa “agenda”. A conectividade por sua vez, garantiu que a 
agenda esteja sempre atualizada e compartilhada com as pessoas 
de nosso interesse, mantendo o fator “tempo real” imprescindível 
para esse tipo de aplicativo. 

Refletindo sobre esse tipo de ferramenta podemos perceber o real 
objetivo a qual essas ferramentas foram desenvolvidas, i.e. nos 
lembrar de compromissos e tarefas que estão por vir. Para isso, 
temos que nos planejar previamente e preencher nosso tempo 
livre futuro com o que desejamos que nos seja lembrado. Diante 
desse fato, surge um gap quando se trata de atividades do 
cotidiano a qual não há a necessidade de serem pré-agendados. 
Atividades que se repetem quase todos os dias, que não são 
compromissos marcados e nem tarefas “obrigatórias”, i.e. 
atividades que não possuem data e hora exatos para ocorrerem 
mas que compõe nossa rotina diária e que nos ajudam a atingir 
objetivos de vida. Alimentação, esportes, entretenimento, religião, 
descanso e beber água, são exemplos de atividades presentes em 
nosso dia que passam “despercebidos” sem serem registrados 
pelas ferramentas “to do” e acabam por ocultar um tema de 
importância para as pessoas, i.e. a nossa qualidade de vida [7]. 
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Revela-se então o desafio de tentar mapear nossa rotina diária de 
forma fácil e que não gere resistência ao uso, promovendo os 
resultados esperados pelas pessoas que almejam adaptar-se a uma 
nova rotina ou apenas manter o registro de atividades presente em 
sua rotina existente e, com isso, tormar decisões em prol de uma 
melhor qualidade de vida. Nesse contexto, este trabalho apresenta 
uma ferramenta desenvolvida com o intuito de auxiliar na gestão 
de rotinas e atividades do cotidiano da vida das pessoas. 

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: a Seção 2 
descreve as ferramentas relacionadas; a Seção 3 apresenta a 
ferramenta desenvolvida; a Seção 4 apresenta uma discussão 
acerca dos resultados do trabalho; e a Seção 5 conclui o trabalho. 

2. FERRAMENTAS RELACIONADAS 
Alguns critérios foram usados para escolher as ferramentas 
relacionadas. Buscamos ferramentas que tinham como objetivo 
registrar e analisar a rotina diária do usuário, ou as que fossem 
mais próximas desse contexto. Assim, com base nesse critério, 
foram selecionadas para análise quatro ferramentas, que são 
descritas a seguir. 

O Rate Your Life1 é uma ferramenta para avaliar o dia como um 
todo, sem se preocupar com o que ocorreceu ao longo dele. O 
objetivo é único e simples de avaliar o dia em uma escala de cinco 
níveis e exibir um histórico em lista ou em forma de gráfico. 
Provavelmente este aplicativo foi descontinuado devido ao longo 
tempo sem possuir nenhuma atualização. O design da interface 
segue o padrão do Sistema Operacional (SO), sem a existência de 
nenhum tipo de personalização. Apenas o plano de fundo foi 
alterado com uma imagem personalizada. É um aplicativo de 
layout fácil de entender e bastante simples, porém, muito limitado 
em suas funcionalidades e mais restrito ainda no que se trata de 
extrair informações relevantes para tomada de decisão ou para 
reflexão. 

O Day One2 é uma ferramenta para manter um diário virtual do 
usuário, registrando nele tudo que ocorreu ao longo do dia. O 
objetivo principal é criar um jornal da vida do usuário baseado 
nas suas anotações e registros diários. O design da inteface é bom, 
minimalista e com ótima harmonia nas cores utilizadas. Possui 
compartilhamento e captura dados do SO como a localização, 
música que está tocando no momento e dados climáticos. Realiza 
a sincronização de backups com a nuvem, porém não é 
instantânea. O banco de dados (BD) é local. É um aplicativo fácil 
de usar e bastante simples, porém, não possui uma divisão em 
categorias de atividades e nem uma escala de avaliação da 
atividade realizada. Também não há como extrair informações 
relevantes para tomada de decisão ou para reflexão de forma fácil. 

O Muslim Day Evaluation3 é uma ferramenta para monitorar e 
incentivar o usuário a seguir a rotina do estilo de vida do profeta 
Muhammad. O app mantém o registro da ficha de atividades 
diárias praticadas pelo profeta. O objetivo é verificar se o usuário 
cumpriu ou não toda a rotina e exibir um histórico com gráficos 
de barras. O design da inteface utiliza apenas componentes 

                                                                 
1 https://itunes.apple.com/us/app/rate-your-life/id359621848?mt 

=8. 
2 https://itunes.apple.com/us/app/day-one-journal-diary/id42170 

6526?mt=8. 
3 https://play.google.com/store/apps/details?id=amrabed.android 

.release.evaluation. 

nativos do SO sem personalização e ícones considerados hoje 
ultrapassados. É um aplicativo fácil de usar e bastante simples, 
não é possível realizar a avaliação das atividades realizadas e nem 
a personalização dessas atividades, o que o deixa o uso muito 
restrito. Também não há como extrair outras informações 
relevantes para tomada de decisão ou para reflexão. 

O Endomondo Sports Tracker PRO4 é uma ferramenta que 
permite o registro e o gerenciamento de atividades esportivas do 
usuário. O objetivo principal é criar um planejamento e um 
histórico da rotina de treinos e atividades esportivas do usuário e 
apresentar dados relevantes sobre essas atividades, tais como, 
mapas, velocidade, tempo, distância percorrida e tipo de atividade 
praticada. O design da inteface é de ótima qualidade, minimalista 
e com poucas cores. Possui compartilhamento de informações 
entre usuários do próprio aplicativo. Usa BD local e em nuvem. É 
um app fácil de usar, de ótima qualidade e bastante simples, 
porém, não possui uma escala de avaliação da atividade realizada. 
Possui um histórico com várias informações úteis e gráficos 
informativos. É focado apenas em atividades esportivas, não 
sendo útil para outras atividades do cotidiano. 

Com base nos aplicativos analisados, nenhum apresentou uma 
proposta que analisasse o dia baseado nas atividades registradas 
ao longo dele, onde diversas áreas, tais como, trabalho, estudo, 
atividade física e repouso pudessem ser registradas e analisadas 
de forma independente e que estatísticas e inferências pudessem 
ser montadas a partir desses dados para nos revelar como foi o 
nosso dia, nosso mês ou nosso ano baseado em nossa própria 
perspectiva. 

A análise dessas ferramentas permitiu verificar partes em que uns 
se destacam dos outros e analisar como determinadas 
funcionalidades que são comuns a este trabalho foram idealizadas 
e implementadas. Esta parte do processo foi útil para embasar a 
definição da ideia, as funcionalidades da ferramenta, bem como a 
prototipação das telas, como será descrito a seguir. 

3. RATEMYDAY 
RateMyDay5 é uma ferramenta móvel desenvolvida para tablets e 
smartphones que possui a proposta de manter um registro privado  
e avaliar qualquer atividade do cotidiano de uma pessoa de forma 
simples [1] e objetiva. Tornando, desse modo, a adaptação e 
acompanhamento de rotinas do dia a dia mais natural e 
interessante para seus usuários. 

A ferramenta adota a arquitetura cliente-servidor e é composto 
por dois programas, i.e. o servidor (RateMyDay Server) e o app 
cliente (RateMyDay App). O RateMyDay App é um app 
multiplaforma que está disponível em Português e Inglês. 

3.1 Funcionamento 
A ferramenta possui cinco etapas-chaves para que possa funcionar 
em sua plenitude, fornecendo uma experiência completa da 
proposta de auxiliar os usuários na adaptação e acompanhamento 
de rotinas. 

                                                                 
4 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.endomondo 

.android.pro&hl=en. 
5 http://www.ratemyday.com.br. 
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I. Autenticação: O usuário irá criar uma conta (Figura 1b) 
privada na ferramenta (Figura 1a) a qual terá o acesso ao 
app (Figura 1c) e a suas informações registradas. 

II. Atividades: Nesta etapa, as atividades do cotidiano do 
usuário serão listadas de forma simples e direta (Figura 1d), 
ordenadas da atividade mais frequentemente usada para a 
menos frequente. Atividades personalizadas também podem 
ser inseridas, bem como a alteração e exclusão de qualquer 
atividade da lista inicial que é carregada de forma padrão 
para todos os usuários em seu primeiro acesso a ferramenta. 

III. Avaliação: Esta etapa é a mais importante da ferramenta. 
Após a atividade ocorrer na vida do usuário, o usuário irá 
escolher a atividade em sua lista e irá realizar uma avaliação 
(Figura 1e). Esta avaliação possui uma escala de cinco 
níveis expressa por ícones, onde cada nível possui uma 
pontuação proporcional na escala. Os cinco níveis seguem a 
seguinte linha de interpretação: péssimo, ruim, imparcial, 
bom, excelente. Além da avaliação sobre uma determinada 
atividade realizada, o usuário também pode adicionar 

anexos, se assim desejar, a esta avaliação com o intuito de 
manter um registro mais completo da atividade. 

IV. Dia perfeito: Em cada atividade da lista do usuário, ele terá 
a opção de realizar uma configuração sobre como seria o dia 
perfeito para o usuário naquele aspecto (Figura 1f). Nesta 
configuração seria especificado quais dias da semana a 
atividade deveria ocorrer, bem como a frequência de 
ocorrências em determinado dia. 

V. Resultado: Com as etapas anteriores em progresso dia 
após dia, a ferramenta irá fornecer dados estatísticos de 
forma simples (Figura 1g). A ferramenta também fornece 
alertas aos usuários para lembrá-los das atividades, 
resultados motivacionais ao fim do dia para estimulá-lo a 
atingir seus objetivos, um histórico das avaliações 
realizadas e um feed com as avaliações compartilhadas por 
outros usuários (Figura 1h). 

    

    
(a) (b) (c) (d) 

    

(e) (f) (g) (h) 
Figura 1. RateMyDay em execução em um smartphone. Capturas de algumas telas (a) principal (b) criação de conta (c) login (d) 

atividades (tela principal) (e) avaliação (f) dia perfeito (g) estatísticas (h) feed de atividades compartilhadas. 

XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.
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3.2 O Processo e as Decisões 
O processo de desenvolvimento (Figura 2) da ferramenta seguiu, 
de modo iterativo e incremental, as seguintes etapas: (I) 
Concepção; (II) Design; (III) Implementação; e (IV) Implantação. 
Cada uma dessas etapas são formadas por passos, conforme 
descritos a seguir. 

 
Figura 2. Visão geral das etapas do processo. 

3.2.1 Etapa I: Concepção 
A Concepção é a primeira etapa do processo de desenvolvimento. 
É onde as ideias (passo I.1) são concebidas. Para isso, foram 
realizadas sessões de brainstorming com stackholders da 
ferramenta onde o intuito foi amadurecer, discutir e refinar 
questões relevantes sobre o que já existe, bem como a introdução 
de novas funcionalidades. Os requisitos (passo I.2) relativos as 
ideias são levantados e analisados, formando as condições para 
elaboração de um esboço (passo I.3). A Figura 3 apresenta um 
exemplo do esboço realizado a mão livre, que sintetiza em uma 
sequência simples a ideia geral da ferramenta apresentada neste 
trabalho. 

 
Figura 3. Esboço da concepção inicial do RateMyDay. 

Os passos dessa etapa (Figura 4) foram realizados diversas vezes, 
de forma iterativa e incremental, até formar um resultado 
consistente para dar início a etapa seguinte, ou seja, a Etapa de de 
Design. 

 
Figura 4. Passos da Etapa de Concepção. 

3.2.2 Etapa II: Design 
Com o objetivo de evitar que partes da ferramenta tivessem que 
ser refeitas posteriormente ao desenvolvimento, a Etapa de 
Design das telas foi exaustivamente realizada e constitui a mais 
extensa do processo de desenvolvimento. Os três passos dessa 
Etapa (Figura 5), i.e. protótipo de baixa fidelidade, protótipo de 
alta fidelidade e simulação com usuários, foram realizados de 
forma iterativa e incremental. 

 
Figura 5. Passos da Etapa de Design. 

A prototipação de baixa fidelidade (passo II.1) é o primeiro 
passo da Etapa de Design. Neste passo foram desenvolvidos 
quatro protótipos de baixa fidelidade de cada uma das telas 
necessárias a ferramenta. O principal objetivo foi tentar expressar 
as ideias no formato de telas do app em desenho a mão livre. Esse 
método torna a interface facilmente manipulável para realizar 
ajustes e discussões com terceiros e interessados no app. Outra 
vantagem de utilizar desenho a mão livre é expandir a 
possibilidade para identificar erros de forma antecipada, bem 
como identificar novas oportunidades que não estavam previstas, 
o surgimento de novas telas e o descarte de outras. 

Os três primeiros protótipos foram realizados em desenhos a mão 
livre e o último foi feito de forma digital utilizando uma 
ferramenta de edição gráfica vetorial, que também é um ambiente 
flexível para prototipação. O objetivo principal da utilização desta 
ferramenta foi ter a mesma liberdade de desenho e criação que a 
mão livre proporciona. Ferramentas de mockup de software não 
foram utilizadas por serem baseadas em componentes pré-prontos 
e não se adequarem à livre criação de designs. 

Em todos esses passos, um fluxo de telas foi elaborado para 
simular a navegação que o usuário iria ter ao utilizar o aplicativo. 
Este fluxo foi sendo refinado até estar apto a seguir para o 
segundo passo da prototipação. A Figura 6 apresenta alguns 
protótipos desenvolvidos para a tela principal da ferramenta que 
lista as atividades do usuário. 

O protótipo de alta fidelidade (passo II.2) é o segundo passo da 
Etapa de Design. A partir dos protótipos de baixa fidelidade, foi 
dado início ao desenvolvimento dos protótipos de alta fidelidade, 
que tinham como objetivo principal representar as telas 
desenhadas da forma como ficariam para o usuário, porém, sem 
que nenhuma programação fosse implementada. Para isto, foram 
desenvolvidos alguns protótipos. O primeiro (Figura 7a) permitiu 
uma reflexão maior quanto a paleta de cores, disposição de 
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ícones, menus e a primeira análise da experiência que o usuário 
teria ao utilizar o app. Após essa primeira versão da tela, um novo 
protótipo de alta fidelidade (Figura 7b) foi desenvolvido 
representando quase que fielmente o que seria o resultado final 

que deveria ser implementado (Figura 7c). Um novo fluxo de 
telas foi elaborado e este permitiu seguir para o terceiro e último 
passo. 

    

   

(a) (b) (c) (d) 
Figura 6. Alguns protótipos de baixa fidelidade da tela principal do RateMyDay. 

   
(a)  (b) (c) 

Figura 7. Evolução do protótipo de alta fidelidade da tela principal do RateMyDay. 
 

A simulação com usuários (passo II.3) é o último passo da Etapa 
de Design. Após possuir todas as telas da ferramenta prototipadas 
no formato de alta fidelidade, estas foram interligadas de forma 
estática com pequenas ações que executavam apenas a navegação 
entre elas. Essa forma de desenvolver teve como objetivo 
principal, simular com um grupo restrito de usuários como seria o 
uso do app de forma real, porém, sem executar ações de uso real. 
O app foi instalado em alguns dispositivos móveis e as interfaces 
postas a prova para serem tecidos feedbacks pelos usuários. Esses 
feedbacks ajudaram a refinar ainda mais a ideia e as interfaces 
para que só assim fosse dado início a implementação 
propriamente dita. 

Cabe ressaltar que, uma das preocupações no desenvolvimento 
dos protótipos foi a abordagem da gamificação. Com o objetivo 

de estimular o engajamento dos usuários no uso do app, algumas 
técnicas de gamificação foram introduzidas na ferramenta. A 
técnica principal utilizada é o sistema de pontos, representado 
pela etapa de Avaliação (c.f. Seção 3.1). A avaliação de uma 
atividade realizada pelo usuário permite a escolha em uma escala 
de cinco níveis, onde cada nível representa uma pontuação [-2, -1, 
0, 1, 2] (Figura 8a). A partir dessas avaliações, os pontos são 
acumulados em cada atividade e um somatório geral das 
pontuações da atividade é exibida ao usuário na tela principal 
(Figura 8b). O resultado deste somatório é exibido com o ícone 
referente ao ponto da escala. A ideia é que estes somatórios 
fossem criados com diferentes escalas de tempo e exibidos na tela 
de estatísticas (Figura 8c). 
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545



   
(a) (b) (c) 

Figura 8. Exemplo de uso de técnicas de gamificação no RateMyDay. 

3.2.3 Etapa III: Implementação 
Nessa etapa, diversos passos (Figura 9) relativos à implementação 
são realizados conforme descritos a seguir. 

 
Figura 9. Passos da Etapa de Implementação. 

A arquitetura e tecnologias de desenvolvimento foram 
definidas no passo III.1. A arquitetura da ferramenta foi montada 
com foco no uso de tecnologias web atuais para desenvolver um 
app para dispositivos móveis que possa ser utilizado nos 
principais SO móveis do mercado – multiplataforma – e utilizar 
tecnologias nos servidores e BD que pudessem ser escaláveis com 
certa facilidade. Outra decisão importante em relação a 
arquitetura foi a de manter o JavaScript como linguagem de 
programação principal para o desenvolvimento, seja no lado do 
cliente ou servidor. 

A ferramenta que é instalada no dispositivo móvel do usuário foi 
desenvolvida utilizando as tecnologias web HTML5, CSS3 e 
JavaScript. O desenvolvimento da programação JavaScript usou 
como base principal o framework AngularJS [2] e como base 
secundária o framework jQuery . Para o HTML e CSS foi usado o 
framework Bootstrap. A comunicação com o SO dos diversos 
dispositivos é feita usando o framework Apache Cordova, bem 
como a geração dos arquivos necessários a cada plataforma. 

O servidor web que é disponibilizado na infraestrutura para 
acesso através da Internet foi desenvolvido utilizando a 
linguagem de programação JavaScript através do framework 
principal Node.JS [6] e do framework secundário ExpressJS. A 

ferramenta foi montada usando uma estrutura de aplicação do tipo 
cliente-servidor, onde o lado do cliente encontra-se um app  
instalado em um dispositivo móvel e no lado do servidor 
encontra-se um serviço web do tipo REST [4] que atende as 
requisições efetuadas pelo app cliente. As tecnologias MongoDB 
[3] e Node.JS utilizadas para montar, respectivamente, o servidor 
de BD e web, foram projetadas para serem escaláveis e darão 
suporte para quando houver a necessidade de escalar a estrutura 
de servidores. 

A estrutura de servidores, que atende as requisições provenientes 
do app, foi criada e configurada utilizando os serviços da Amazon 
AWS [5]. Dentre esses serviços temos o Amazon EC2 com uma 
máquina virtual rodando Linux que é responsável pelo banco de 
dados MongoDB. Temos também o serviço Amazon Elastic 
Beanstalk que possui uma aplicação Node.JS rodando em uma 
máquina virtual também com Linux. Por fim, o serviço 
responsável pelo envio de e-mails da ferramenta, denominado de 
Amazon SES (Figura 10). 

 
Figura 10. Componentes da arquitetura do RateMyDay. 

O padrão de projeto utilizado no aplicativo do cliente segue o 
modelo MVC onde as views foram desenvolvidas em HTML e 
CSS, os controladores em JavaScript e a obtenção dos dados 
através da tecnologia AJAX no formato JSON. O MVC só foi 
possível de ser adotado devido ao uso do framework AngularJS. 
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Esse framework cria as condições necessárias para que este tipo 
de modelo seja usado em um projeto web que será carregado no 
lado do cliente. 

A aplicação criada no lado do servidor segue um estilo de 
arquitetura de software denominada “REST. Este tipo de 
arquitetura ajuda a tornar o sistema escalável de forma mais fácil 
e manter diferentes versões da aplicação cliente operando na 
mesma aplicação do servidor. O BD utilizado para o 
desenvolvimento da ferramenta foi o MongoDB, classificado 
como NoSQL [3], possui sua arquitetura montada para ser 
facilmente escalável, livre de esquemas e possui o 
armazenamento das informações orientada a documentos no 
formato JSON. 

Depois de decidida a arquitetura e tecnologias de 
desenvolvimento, a interface do front-end foi desenvolvida no 
passo III.2. Primeiramente, e a mais importante das etapas, foi o 
desenvolvimento da aplicação cliente ou referindo-se em termos 
de um projeto web, o front-end. É onde o usuário terá sua 
experiência com a ferramenta e aspectos como fluidez e acesso 
rápido a informação podem garantir a continuidade do uso. 

O desenvolvimento do front-end foi dividido em três áreas 
principais, i.e. (i) entrada, (ii) autenticação e (iii) sistema. A 
entrada (i) é a área de comunicação com os usuários que estão 
acessando a ferramenta pela primeira vez em um determinado 
dispositivo. Nessa área, a proposta da ferramenta é introduzida de 
forma resumida e as opções para seguir para a área de 
autenticação são disponibilizadas ao usuário. A autenticação (ii) é 
a área em que um novo usuário poderá cadastrar-se para 
experimentar a ferramenta ou realizar uma autenticação para 
acessar a ferramenta. Essa área também é responsável pela 
recuperação dos dados de autenticação. Já o sistema (iii) é a área 
pessoal do usuário, onde seus dados são carregados e todas as 
funcionalidades do app são disponibilizadas para o uso. 

Depois desse passo, a lógica do front-end foi desenvolvida no 
passo III.3. Um dos objetivos da ferramenta é o de engajar o uso e 
evitar que o usuário encontre lentidão no app ou simplesmente 
pare de usá-lo porque não encontra-se conectado com a Internet. 
Para isso, a ferramenta foi implementada de modo que o usuário 
sempre possa realizar as principais funcionalidades do app sem 
precisar estar conectado à Internet. Assim, quando o usuário 
realizar qualquer ação na ferramenta que gere alteração de dados, 
essas alterações são armazenadas em um BD local utilizando a 
tecnologia HTML Local Storage. Estes dados são mantidos no 
dispositivo do usuário e um temporizador fica sendo executado 
para checar se existem dados a serem transmitidos ao servidor. 
Assim que há conexão com a Internet for reestabelecida com o 
dispositivo, os dados armazenados localmente são sincronizados 
na nuvem. Todo o processo ocorre em background e é totalmente 
transparente para o usuário. 

Como uma das propostas da ferramenta é avaliar atividades do 
cotidiano que não possuem horário e nem dia certos para 
ocorrerem, o usuário pode sentir a necessidade de gravar dados 
em momentos que não possui conexão com a Internet, o que 
poderia desmotiva-lo no uso contínuo. Com uma maior fluidez e 
com a sensação de um aplicativo local, as ações principais do 
sistema serão sempre rápidas e eficientes. 

A modelagem e estruturação dos dados foram realizadas no 
passo III.4. Para atender as necessidades da ferramenta foi criado 
um BD chamado de “ratemyday” que possui uma coleção de 

dados chamada de “universal”. Dentro desta coleção estão todos 
os dados criados em esquemas distintos. Atualmente, dois 
esquemas globais foram utilizados: “usuário” e “avaliação”. 
Dentro do esquema “usuário” temos o esquema “atividade” que, 
por sua vez, possui o esquema “diaPerfeito”. Já no esquema 
global “avaliação”, temos dentro desse, o esquema “anexo”. Ao 
longo do desenvolvimento, foram criados documentos de 
indexação para otimizar o carregamento dos dados e permitir aos 
usuários uma melhor fluidez no uso da ferramenta. 

A lógica do back-end foi desenvolvida no passo III.5. Com o 
front-end e o BD criados, foi desenvolvida a lógica no lado do 
servidor. Essa lógica foi criada no formato de uma web API do 
tipo REST para fazer a ligação da base de dados com as 
necessidades do front-end de forma que as mensagens fossem 
independentes de estado. A criação da aplicação servidora 
procurou atingir dois objetivos principais. O primeiro é ligar o 
front-end que está no dispositivo móvel do usuário com o BD que 
está em um servidor na nuvem. Para isso toda a lógica de negócio 
responsável por fazer essa ponte foi implementada no back-end 
usando a tecnologia Node.JS. O outro objetivo foi realizar a 
comunicação com usuários através de e-mails, onde a aplicação 
servidora utiliza o serviço AWS Amazon SES para realizar os 
envios. 

3.2.4 Etapa IV: Implantação 
A medida em que a aplicação back-end foi desenvolvida, a 
integração com a aplicação front-end já foi sendo realizada, bem 
como os testes iniciais. Após a conclusão da aplicação back-end, 
alguns passos da Etapa de Implantação (Figura 11) foram 
realizadas. Primeiramente, uma integração global foi realizada e a 
ferramenta foi instalada no dispositivo móvel. Posteriormente, foi 
dado início aos primeiros testes gerais. Concluída essa parte, bugs 
foram corrigidos, funcionalidades foram ajustadas e ajustes na 
interface foram realizados. Esse ciclo de testes, integração e 
correções continuou até que a primeira versão estável fosse 
liberada e colocada em produção. 

 
Figura 11. Passos da Etapa Implantação. 

Com a primeira versão disponível, a infraestrutura de servidores 
foi instalada, configurada e colocada em operação rodando o BD 
e a aplicação back-end. A primeira release foi disponibilizada 
para ser utilizada por um grupo restrito de usuários para fins de 
teste. A primeira bateria de testes em produção foi realizada onde 
vários problemas foram identificados e os feedbacks dos usuários 
foram analisados. Esse ciclo de testes, correções e reengenharia 
promoveu mais duas versões que foram disponibilizadas até 
chegar à versão atual que está em produção. 

4. DISCUSSÃO 
Como resultados da realização deste trabalho, temos o 
desenvolvimento do RateMyDay. Diversos desafios surgiram e 
tiveram que ser superados ao longo do processo de 
desenvolvimento desta ferramenta. Estes desafios foram 
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enfrentados no âmbito da concepção, design, desenvolvimento e 
implantação da ferramenta. 

Em relação a concepção e design da ferramenta, durante o 
processo de concepção e amadurecimento da ideia, buscou-se 
traçar os principais riscos a qual uma ferramenta dessa natureza 
poderia enfrentar no uso cotidiano. Um dos riscos identificados e 
esse sendo o principal deles, foi o de manter o usuário engajado 
em usar a ferramenta em seu dia a dia e dessa forma criar um 
hábito a qual o uso deste tornaria parte de sua rotina. Para 
solucionar este risco, adotou-se como regra do projeto que as 
principais funcionalidades da ferramenta fossem realizadas de 
forma rápida, intuitiva, com elementos de gamificação e com a 
menor quantidade de etapas e toques possíveis. A prototipação foi 
exaustivamente trabalhada para atingir este objetivo, como 
anteriormente descrito. 

Outro risco identificado neste processo foi o grau de 
personalização a qual a ferramenta deveria proporcionar aos 
usuários para que retratasse mais fielmente as atividades da rotina 
diária do usuário. Para solucionar este risco, um ambiente simples 
para criação e edição de atividades personalizadas foi pensado 
para que o usuário criasse suas próprias atividades de acordo com 
suas necessidades. Uma grande quantidade de ícones foi 
disponibilizada, aumentando ainda mais esse nível de 
personalização. Outra estratégia que eleva o grau de 
personalização da ferramenta é a ideia de montar um cenário de 
“dia perfeito” para uma determinada atividade. Esse cenário, 
personalizado pelo usuário, retrata como o usuário gostaria que 
seu dia ocorresse, proporcionando inferências da ferramenta 
mediante análises estatísticas da base de dados. 

Já no que diz respeito a implementação da ferramenta, este foi o 
maior desafio enfrentado durante a execução deste trabalho. Uma 
das decisões gerais tomadas foi a que a ferramenta deveria ser 
multiplataforma e assim poder operar nos principais SO de 
dispositivos moveis do mercado. O custo operacional para 
desenvolver o mesmo app de forma nativa para os principais 
sistemas mostrou-se ser extremamente elevado. A opção 
identificada como mais viável para execução do projeto foi 
desenvolver uma solução utilizando as tecnologias web 
tradicionais e usar o framework Apache Cordova para realizar a 
comunicação com o SO para acessar as informações do hardware 
do dispositivo como câmera e GPS, bem como compilar e gerar o 
arquivo de instalação para as diversas plataformas. Com isso, o 
desenvolvimento ocorre em apenas um ambiente e o aplicativo 
resultante funciona igualmente nos principais SO de dispositivos 
móveis. 

Para implementar a ferramenta utilizando as novas tecnologias 
web, novos conceitos tiveram que ser entendidos. O primeiro é o 
de que a aplicação deve tentar simular ao máximo o conceito de 
que as informações, mesmo que provenientes do servidor, devem 
ser apresentadas ao usuário da forma mais rápida e transparente 
possível. Uma das formas usadas para obter este resultado foi 
desenvolver uma solução web de “página única” [8] – single page 

– usando a tecnologia AngularJS para montar o MVC e 
componentes reutilizáveis, trafegar apenas dados essenciais de 
forma otimizada entre o cliente e o servidor através de uma web 
API montada no lado do servidor e, por fim, desenvolver o 
esquema de redundância, como descrito anteriormente. 

Já em relação a implantação da ferramenta, foi necessário montar 
uma infraestrutura de serviços a qual a Amazon AWS foi 
escolhida para este fim. Alguns de seus serviços foram utilizados, 
tais como, EC2, Elastic Beanstalk e o SES. Essa escolha 
proporciona uma abstração da complexidade com infraestrutura 
física, uma melhor estabilidade dos serviços e permite manter o 
foco apenas no desenvolvimento da ferramenta. 

5. CONCLUSÃO 
Neste trabalho apresentamos o RateMyDay, uma ferramenta para 
auxiliar na adaptação de hábitos e na formação e 
acompanhamento de rotinas do cotidiano através do registro de 
atividades que não necessitam de um agendamento prévio. A 
ferramenta foi desenvolvida utilizando os mais novos paradigmas 
e tecnologias de desenvolvimento de software. 

Como trabalho futuro, sugerimos uma avaliação do uso massivo 
da ferramenta depois que a ferramenta for publicada e 
disponibilizada nas principais lojas de aplicativos do mercado. 
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ABSTRACT
The Balanced Scorecard (BSC) methodology was proposed
to help companies create simple strategy plans that can be
explained to all employees. The core of this tool is the strat-
egy map that shows a collection of strategic objectives a
company needs to achieve its mission. Small and medium
companies find it difficult to create their own strategies with-
out the help of a management consultant, which is not al-
ways affordable. This paper presents the Mistral Solutions,
a system that supports entrepreneurs and their teams to
create their own BSC initial strategy maps. The system
proposed is based on fuzzy logic. Initially the user takes a
online survey about his/her enterprise. During the knowl-
edge acquisition a verbal anchor scale can be used to repre-
sent numeric information if the entrepreneur does not know
the exact values for each question answer. The Mistral So-
lutions uses the answers to ground fuzzy rules for creating
business strategies in the shape of BSC strategy maps. The
system proposes eight strategic objectives, two for each of
the four classic BSC perspectives. These strategic objec-
tives are chosen from a set of forty-five possibilities. The
knowledge base has one-hundred-eleven variables and one-
hundred-twenty-six fuzzy rules. This system was applied to
institutions representing the public sector, the private sec-
tor and a public concession. In the empirical evaluation,
the system performed better when applied to private sector
institution when all the eight strategic objectives were con-
sidered adequate by the manager in charge of the strategic
planning of this institution.

Categories and Subject Descriptors
I.2 [Artificial Intelligence]: Applications and Expert Sys-
tems

General Terms
Algorithms, Experimentation
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1. INTRODUCTION
The Balanced Scorecard methodology [8] was introduced

by Professors Robert Kaplan and David Norton with a semi-
nar paper that contributed to change the way companies see
and handle corporate strategy panels. A Balanced Scorecard
can define one company‘s whole strategy into one dashboard
of metrics, targets and initiatives that will drive employees
to perform aligned towards a goal: the company’s mission.
The biggest challenge to most entrepreneurs and managers is
to pick the right strategic objectives, metrics and initiatives.

According to Kaplan and Norton [10], in a research done
in a universe of one-hundred-forty-three American compa-
nies, they found out these results:

• 47.4% of them do not get to their fourth year

• Only 5% of the employees understand the word strat-
egy

• Only 25% of the companies do have incentives (finan-
cial or not) connected to strategy

• 85% of executives spend less than one hour a month
discussing strategy

• 9 in 10 fail into executing their plotted strategies

• 60% of the companies do not create budgets connected
to their strategies

Motivated by these difficulties related to implementing
strategies at companies, this article presents a fuzzy logic
system aligned with verbal anchors to help entrepreneurs
pick the right initial strategic objectives for their companies.
This web based Balanced Scorecard system system is named
Mistral Solutions 1. It was empirically tested with three
companies representing three economics sectors in Brazil
with promising results. The companies were a court at the
public sector, a civil construction material distribution com-
pany at the private sector, and a notary at the concession
sector.

In the Section 2 we discuss briefly the state of art on Bal-
anced Scorecard systems, in the Section 3 the approach to
build the Mistral Solutions system is presented, and finally
in Section 4 the conclusions are presented.

1www.mistralsolutions.com.br
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2. STATE OF ART
The papers below focus on the BSC use associated with

Artificial Intelligence techniques that allow certain levels of
choice of strategy maps.

Kwong and Bai [12] used Fuzzy AHP (Fuzzy Analytic Hi-
erarchy Process) for the development of a quality function, a
method of turning qualitative user demands on quantitative
parameters. One of the most used methods is the House of
Quality that allows outline what factors contribute most to
the generation of a product or service quality within a com-
pany. In the study it is possible to notice the Fuzzy AHP
contribution to sort metrics, but there is no contribution in
building a BSC system or to build a strategy or strategy
map.

Cebeci [2] proposed the use of Fuzzy AHP together with
the BSC for the selection of ERP (Enterprise Resource Plan-
ning System) for the textile industry. The use of Fuzzy AHP
by the paper was adequate as a multiple criteria decision
technique, but does not address how it was built BSC used
for the selection of ERP.

Thanaraksakul and Phruksaphanrat [19] used the BSC to
make an assessment of suppliers, but without establishing
a methodology to determine the BSC or a system to create
such an assessment.

Lee, Chen and Chang [1] proposed an approach using
Fuzzy AHP to create BSC to evaluate the performance of the
information technology departments. The work is focused
but in determining the relative importance between the BSC
perspectives and which metrics/indicators each perspective
should focus on, but does not address the construction of
the strategy map itself.

Creamer and Freund [5] proposed the use of decision trees
by using the AdaBoost technique, an algorithm created by
Yoav Freund and Robert Schapire mining dados that focuses
on the automation of setting goals to metrics/performance
indicators of companies or corporate governance for typi-
cal companies of the S&P 500 (the 500 largest companies
in the United States). The study also indicated that the
error variance can be reduced if companies build databases
with internal information, which is not always available for
use. The study shows the correlation between the use of
AdaBoost and the choice of metrics and not help create a
strategic map.

Shaverdi, Akbari and Tafti [13] addressed the construction
of a BSC with use of Fuzzy AHP associated with MCDM
(Decision-making by multiple criteria) to give weights to
metrics and evaluate the performance of three non-government
banks. The study considers that the MCDM association
with the BSC is suitable for evaluation and comparison com-
panies but does not establish a system to analyze this com-
parison automatically and focuses only on metrics.

Mousakhani, Rahmani and Hamidi [15] used Fuzzy AHP
to sort the theory five hospitals using different quality stan-
dards through its implented BSCs, given an existing strate-
gic plan and defined through the use of Fuzzy AHP without
the implementation of a system.

Abdolshaha, Javidniab, Ali Astanbousb and Eslamic [14]
also used Fuzzy AHP to order strategic objectives previously
defined in a BSC, but have not created a system to define
these goals and neither implemented.

In the last two studies [15] [14] the focus is on comparing
existing strategy maps. Our focus is on building an initial
strategy map for a company.

Heydariyeha, Javidniab and Mehdiabadib [18] proposed
instead of Fuzzy AHP, the use of Fuzzy Dematel, another
technique to order different items to assess BSC. Also, this
work shows the result without implementing a system or
inform how the BSC was obtained.

Considering the survey of the state of the art, we did not
find any work that has focused on the use of Fuzzy Logic
for building strategy maps and which has implemented this
solution as a system available on a web site.

There are some tools that help managers to create a strat-
egy plan. Among them are: SWOT analysis [7], that focuses
on finding strengths, weaknesses, opportunities, and threats
of a company, but it is criticized2 as a tool that some users
found it difficult to translate the results into meaningful
actions that could be adopted within the wider corporate
strategy.

Porter Five Forces [16], that focuses on analyzing the
threat of new entrants and substitute products or services,
bargaining power of suppliers and buyers and rivalry among
existing competitors. Among the criticism on this tool usage
there is [4]:

• buyers, competitors, and suppliers are unrelated and
do not interact and collude.

• the source of value is structural advantage (creating
barriers to entry).

• uncertainty is low, allowing participants in a market
to plan for and respond to competitive behavior

Blue ocean strategy [11] is an exercise to create a whole
new uncontested market where your company can survive
and compete alone. These Blue Oceans would create a leap
in value to the company. This strategy approach is criticized
due to it is lack until now to generate more case studies than
Nitendo DS case and that the Blue Ocean was an attempt to
get know set concepts and attach them to a “sticky idea“.3

There are several other frameworks that can help shap-
ing a company’s strategy, but until now, there is only one
methodology that was able to summarize all these exercises
into on concise dashboard capable to tell the whole story
and also capable to keep the track of its progress through
measurements: the Balanced Scorecard.

The Balanced Scorecard methodology [9] can be briefly
summarized to these steps:

1. A company needs to have a Vision.

2. Establish your Mission, which is bringing your Vision
to a tangible short two to five year range.

3. Define your values.

4. Establish your perspectives. The typical Balanced Score-
card have four perspectives:

(a) Learning and Innovation. How do we prepare our
employees and how do we innovate daily so we
can be ahead in our business?

2http://www.usfca.edu/fac staff/weihrichh/docs/tows.pdf
3http://www.ribbonfarm.com/2007/08/06/book-review-
blue-ocean-strategy/
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(b) Internal processes. If we succeed into learning
and innovation how can we have excellent inter-
nal processes, so we will have a lean company,
or a company that have processes that will flow
flawlessly

(c) Client. If we have excellent internal processes,
what can we do to keep and attract new clients
all the time?

(d) Financial. If we have loyal clients, how can we
excel financially?

5. For each perspective, define your strategic objectives.

6. Define metrics and targets for the strategic objectives.

7. Create you initiatives for achieving targets.

8. Measure results.

The Figure 1 summarizes the result of using this method
to create a Balanced Scorecard:

Figure 1: A Balanced Scorecard Example

The Table 1 presents a comparison of the actual systems
in the market used in strategy planning according to the
BSC methodology. Plans and presentations are used in 66%
of cases. The Palladium ESM is a short for “Palladium Ex-
ecutive Strategy Manager“. Map (on the third column) is
a short for “Strategy Map“. BSC (on the fifth column) is a
short for “Helps build BSC“. The Mistral Solutions stands
as the only one to propose the initial strategy map to the
user.

Table 1: A Comparison Between BSC Systems

System Dashboard Map Metrics BSC
Plans Yes No Yes No
SAP BI Yes Yes Yes No
Oracle Hyperion Yes Yes Yes No
Ibm Cognos Yes Yes Yes No
Palladium ESM Yes Yes Yes No
Stratec Yes Yes Yes No
Quickscore Yes Yes Yes No
BSC Designer Yes Yes Yes No

3. MISTRAL SOLUTIONS: A FUZZY LOGIC
SYSTEM FOR THE BALANCED SCORE-
CARD SYSTEM

During the process to build a BSC the manager faces the
challenge of creating the right strategic objectives. When
a manager face the eight steps listed on the previous item,
so he can build his Balanced Scorecard for his company, a
series of questions may rise, e.g.:

• how can I break the path between my current status
and my vision into several strategic objectives?

• how can I choose wisely the correct amount of strategic
objectives for my team to focus during our next period
of strategy execution?

• what would be the correct metric to measure my strate-
gic objectives?

In order to help the less experienced managers, we de-
veloped the Mistral Solutions, a fuzzy logic system that
would emulate the strategic business consultant behavior
that would make a series of questions and based on the an-
swers would pick a list of initial strategic objectives, attached
with standard metrics and would suggest to the manager, so
he could build his Balanced Scorecard upon this draft. Mis-
tral Solutions uses the answers to ground fuzzy rules for
creating business strategies in the shape of BSC strategy
maps. The system proposes eight strategic objectives, two
for each of the four classic Balanced Scorecard perspectives.
These strategic objectives are chosen from a set of forty-five
possibilities.

The usage of Fuzzy Logic was adequate because of its
properties to handle uncertainties, specifically from natu-
ral language. Sometimes managers do not know the exact
value to express variables related to company business that
are necessary to run the algorithm proposed, so for those
variables, they can use a verbal anchor. The algorithm of
Mistral Solutions is based on the following steps:

• the manager answer a survey regarding the operation
of his business

• based on the answers, input fuzzy variables are fed on
the fuzzy algorithm

• the system process all the fuzzy rules and generates the
output fuzzy variables without defuzzifying the results
(adequacy levels)

• the values of the output fuzzy variables represent the
adequacy levels to use a specifics strategic objectives.
Higher values of fuzzy variables determine that there
is a bigger chance of this strategic objective usage

The Figure 2 shows the initial screen of Mistral Solutions.

3.1 Verbal anchors as a way to represent num-
bers

In business, sometimes a manager cannot give an answer
to a question with a number. Because of that, the usage
of fuzzy logic and fuzzy variables gave an excellent fit rep-
resenting certain situations for companies. In a universe
of possible companies that might answer the questions that
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Figure 2: Mistral Solutions System

would lead them to create their BSC, it is not possible to de-
termine the exact number that would provide a label “good“
for a fuzzy variable related to monthly income. Renooij and
Witteman [17] researched how to relate a numeric scale to
words and called it verbal anchors. For a specific value in
this scale there is a word that is used as a probability mea-
sure for an uncertainty variable. The Figure 3 presents a
hybrid scale with verbal anchor and number extracted from
[3].

Figure 3: Scale with Verbal Anchors and number

On the Mistral Solutions development we proposed the
usage of specific values in a numeric scale as a degree of cer-
tainty (Table 2) that may represent answers by the manager.

3.2 The Mistral Solutions’ Fuzzy Architecture
The knowledge base was constructed with the four classic

balanced scorecard perspectives, forty five possible strategic
objectives to be selected upon, one hundred and eleven vari-
ables, and one hundred and twenty six fuzzy rules 3. The
fuzzy rules developed are presented follows. They were pro-
posed based on the ten years of experience on giving consul-
tancy on BSC and strategic planning by one of the paper’s
authors[6].

Table 2: Verbal anchors used at Mistral Solutions

Verbal Anchor Scale %

Low 25
Medium 50
High 75

Inadequate 15
OK 50
Adequate 85

No 0
Yes 100

1st 0
2nd 25
3rd 50
4th 75
5th or more 100

Up to 10 0
Between 10 and 50 50
More than 50 100

Produtcs 0
Services 100

Micro 0
Small 40
Medium 60
Large 100

1 0
2 25
3 50
4 75
5 or more 100

Elementary 0
High School 50
Graduated 100

3.3 A Empirical Evaluation Based on Three
Scenario Cases

To validate the knowledge base, we ran the system through
three scenario cases for three companies in three distinct sec-
tors in Brazil: a court at the public sector, a civil construc-
tion material distribution company at the private sector,
and a notary at the concession sector. The objecive was to
evaluate how the system behaved on a company that aims
profit (private sector), an organization that does not aim
profit (public sector) and a company which is in the mid-
dle way (concession sector). The three companies selected
were the most promissing for a validation due to the fact
that all of them had knowledge on strategic planning and
time available to run all the tests. For the court, the system
indicated the initial list of strategic objectives presented in
Table 4. The L&I is a short for the Learning & Innovations
Perspective and I.P. is a short for the Internal Processes Per-
spective. Considering that all suggested strategic objectives
except the last one (do tributes analysis) were accepted by
the user in charge of the strategic planning of that court, we
infer that this case lead to a success ratio of 87,5%, that is 7
adequate in 8. The adequacy level measured is the result of
fuzzy rules evaluation leading to each specific strategic ob-
jective as a system output. The higher the adequacy value,
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Table 3: Some of the rules used at Mistral Solutions

Rule
IF (Revenues IS Low) OR (Profit IS Low) THEN Dis-
cover new sources of sales IS High
IF (Revenues IS) OR (Profit IS Medium) THEN Discover
new sources of sales IS Medium
IF (Revenues IS High) OR (Profit IS High) THEN Dis-
cover new sources of sales IS Low
IF (ROI IS Low) AND (Return on Assets (ROA) IS Low)
AND (Revenues IS Low) AND (Profit IS Low) AND (IS
Costs High) AND (customers Quantity IS Low) THEN
evaluate the possibility of selling the company IS High
IF (Revenue IS Medium) OR (Income IS Low) THEN
evaluate the possibility of selling the company IS Medium
IF (Revenues IS High) OR (Income IS High) THEN eval-
uate the possibility of selling the company IS Low
IF (measured customer satisfaction IS No) OR (customer
satisfaction IS Low) THEN Increase customer satisfac-
tion IS High
IF (customer satisfaction IS Medium) THEN Increase
customer satisfaction IS Medium
IF (customer satisfaction IS High) THEN Increase cus-
tomer satisfaction IS Low
IF (measured customer satisfaction IS No) THEN Mea-
sure customer satisfaction IS High
IF (measured customer satisfaction IS Yes) THEN Mea-
sure customer satisfaction IS Low
IF (Everyone knows what to do IS No) AND (Work is
documented IS No) THEN Map key processes of the com-
pany IS High
IF (Everyone knows what to do IS Yes) OR (Work is doc-
umented IS Yes) THEN processes Map key IS Medium
company
IF (Everyone knows what to do IS Yes) AND (Work is
documented IS Yes) THEN Map Company key processes
IS Low
IF (Profit IS Low) AND ((Measure results IS No) OR
(IS Controls No) metrics) THEN IS create budget system
High
IF (Profit IS Medium) AND (measure results IS Yes)
THEN IS create budget system Medium
IF (Profit IS High) AND (measure results IS Yes) AND
(Controls metrics IS Yes) THEN IS create budget system
Low
IF (Quantity employees IS 30) AND (number hierarchical
levels IS 3) AND (There IS no job descriptions) THEN
Create competency map IS High
IF (Quantity employees IS 10-30) AND (number hierar-
chical levels IS 2) AND (There IS no job descriptions)
THEN Create competency map IS Medium
IF (Quantity employees IS 10) AND (number hierarchical
levels IS 2) AND (There IS no job descriptions) THEN
Create competency map IS Low
IF (Measures employees satisfaction IS No) THEN Mea-
sure employee satisfaction IS High
IF (Measures employees satisfaction IS Yes) THEN Mea-
sure employee satisfaction IS Low
IF (Measures employees satisfaction IS No) AND (Porte
company IS micro) THEN Measure employee satisfaction
IS Medium

Table 4: Results for a Court at Public Sector

Perspective Strategic Objective Adequacy
L&I Assemble innovation pipeline 49,90
L&I Create bonus program 50,00
Clients Increase customer satisfaction 50,00
Clients Develop new sales channel 50,00
I.P. Create new budget system 50,00
I.P. Improve internal processes 50,00
Financial Create new point of sales 89,17
Financial Do tributes analysis 89,17

Table 5: Results for Civil Construction Company at
Private Sector

Perspective Strategic Objective Suggested Adequacy
L&I Measure employee satisfaction 89,17
L&I Create training program 50,00
Clients Measure customer satisfaction 89,17
Clients Increase customer satisfaction 64,40
I.P. Automate key processes at company 89,17
I.P. Analyze internal policies 64,88
Financial Create new point of sales 89,17
Financial Reduce costs 89,17

the better.
For the civil construction company, the respondent ran the

system and it indicated the initial list of strategic objectives
presented in Table 5. All these strategic objectives were
analyzed by the respondent as valid, leading to a success
ratio of 100%.

For the notary, the respondent ran the system and it in-
dicated the initial list of strategic objectives presented in
Table 6. All of them, except the first one (Create bonus
program) were analyzed as valid resulting in a success ratio
of 87,5%.

4. CONCLUSIONS
Firstly, the Mistral Solutions system was publicized in the

portal www.mistralsolutions.com.br to be accessed by man-
agers interested in strategic planning. Twenty one compa-
nies accessed this portal and responded to the survey gener-
ate one hundred and seventy six cases that helped on devel-

Table 6: Results for a Notary at Concession Sector

Perspective Strategic Objective Suggested Adequacy
L&I Create bonus program 50,00
L&I Improve internal communication 49,90
Clients Develop new sales channel 50,00
Clients Go for voice of costumer 50,00
I.P. Map key processes 89,17
I.P. Improve internal processes 67,16
Financial Go for tributes analysis 89,17
Financial Reduce costs 89,17
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oping the Mistral Solutions system. Secondly, a BSC spe-
cialist did a empirical evaluation that consist in run the sys-
tem for companies that have strategic objectives based on
the BSC methodology, and analyzed the strategic objectives
suggested by the Mistral Solution to see a fit with the com-
pany’s actual objetives. Thirdly, the Mistral Solutions was
applied to the three case study reported and it performed
best with private sector institutions.

We conclude that we are on the right track using fuzzy
in order to express the lack of data from companies when
answering a series of questions related to strategy. On the
other hand, we believe that there is room for improvement
on validating the results obtained and also on building a
stronger knowledge base, offering more strategic objectives
for managers to choose.
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RESUMO
Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa que tem
como objetivo disponibilizar informações sobre a comuni-
dade de Sistemas de Informação no Brasil, utilizando dife-
rentes abordagens de banco de dados. O estudo de viabiliza-
ção de informação utilizou como base os dados das publica-
ções na trilha principal do Simpósio Brasileiro de Sistemas
de Informação (SBSI) das edições de 2005 a 2014. Os dados
das diversas edições do SBSI foram armazenados em dois
bancos de dados constrúıdos utilizando abordagens diferen-
tes de banco de dados (BD). Foi feito também um estudo
sobre aspectos de eficiência das abordagens utilizadas com
a finalidade de investigar qual das alternativas traz melhor
resultado para o armazenamento e a recuperação das infor-
mações sobre a comunidade.

Palavras-Chave
BD, Comunidade Cient́ıfica, Rede Social, SBSI

ABSTRACT
This paper presents the results of a research that has the
objective to provide information about the Brazilian Infor-
mation Systems Community. The study used data from the
articles published on the main track of the Information Sys-
tems Brazilian Symposium (SBSI) from 2005 to 2014. The
data were stored in two databases (DB), using different ap-
proaches database (relational and NoSQL).A study about
efficiency aspects of both database approaches was conduc-
ted in order to investigate which alternative is better to store
and retrieve information about the community.
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1. INTRODUÇÃO
No avanço da tecnologia e na interação entre os compu-

tadores, a utilização de Sistemas de Informação (SI) é algo
evidente e de grande valor, resultando com a popularização
do tema e o crescimento de pesquisas que focam na área.
Como em outros páıses, no Brasil atualmente existe uma
rede de pesquisadores e pesquisas atuantes na Comunidade
de SI, que tem crescido conforme pode ser observado nas pu-
blicações do Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação
(SBSI).

O SBSI é um evento que ocorre anualmente tendo sido
escolhido neste trabalho para representar a comunidade de
pesquisadores de SI no Brasil, uma vez que é o principal
evento da área. Para o estudo dessa comunidade, a neces-
sidade de registrar em um base de dados as informações da
comunidade, a fim de se conhecer os membros integrantes e
poder tomar decisões que viabilizem o seu crescimento inte-
grado e produtivo. Desta forma, foram elaboradas questões
centrais para esta pesquisa, as quais serviram de base para
direcionar os estudos da comunidade, a saber:

• Qual o volume de artigos aceitos nas diversas edições
do SBSI?

• Quais os autores que mais publicam no SBSI e com
qual frequência?

• Quais são as instituições de vinculação destes autores?

• Com quem estes autores publicam?

XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.
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Considera-se também importante identificar todos os au-
tores que publicaram em co-autoria com determinado autor,
durante todas as edições do SBSI realizadas.

Com a finalidade de responder as questões de pesquisa
apresentadas percebeu-se a necessidade de desenvolver um
BD com as diversas edições do SBSI, para recuperar e dis-
ponibilizar as informações da comunidade de SI do Brasil.
Assim, podemos popular um BD e montar uma rede social de
forma digital, disponibilizando de forma viável as informa-
ções sobre esta comunidade cient́ıfica. Os dados necessários
para alimentar o BD serão os artigos publicados no SBSI que
estão disponibilizados nas Trilhas Técnicas anuais de cada
evento. De forma a obter o melhor desempenho e eficiên-
cia sobre as disponibilização das informações acerca da rede
social cient́ıfica, tornou-se necessário o armazenamento dos
dados da comunidade utilizando-se duas abordagens e estru-
turas distintas, pois assim é posśıvel analisar e verificar qual
a melhor alternativa para armazenamento de informações de
uma rede social cient́ıfica.

Assim, como objetivo deste trabalho temos a criação da
base de dados utilizando duas abordagens distintas de BD,
com as edições 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 do SBSI, pois na base da SBC, o DBDComp,
atualmente existem somente sete edições do SBSI (2008 a
2014) e analisar a eficiência dos bancos de dados utilizados.
A base de dados criada neste trabalho está disponibilizada
no śıtio http://natanrodrigues.eti.br/sbsi, que ainda está em
versão de testes. Através do śıtio é posśıvel recuperar infor-
mações de publicação na trilha principal do SBSI das edições
2005 a 2014 e baixar a base SQL e NoSQL para futuras pes-
quisas.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: na
Seção 2 são apresentados os trabalhos correlatos; na Seção
3 discorre-se sobre os métodos e tecnologias utilizadas neste
trabalho; na Seção 4 é detalhado a proposta metodológica
utilizada; na Seção 5 a análise dos resultados é descrita; e
na Seção 6 as conclusões e trabalhos futuros são discutidos.

2. TRABALHOS CORRELATOS
O estudo realizado em [6] e publicado em [1] serviu como

base para a realização deste trabalho, pois foi utilizada a
base de dados de 2006 a 2011 disponibilizada pelo autor.
Em [1], os autores fizeram uma análise de colaboração entre
os pesquisadores e instituições participantes do SBSI, uti-
lizando o conceito de corte de vértices em grafos e análise
de redes sociais. Os autores utilizaram uma base de dados
relacional com as informações dos artigos, autores e insti-
tuições, juntamente com suas relações, aplicando algoritmos
para possibilitar a análise da rede social com corte de vérti-
ces em grafos.

Algumas informações relevantes foram identificadas pelo
autores. A pesquisa identificou que 25% das instituições não
estabeleceram parcerias na publicação de artigos nas edições
do SBSI de 2006 a 2011. Outra informação identificada foi
que autores com destaque em determinadas edições do SBSI
não apresentavam destaque em outras edições do SBSI.

O artigo [7], publicado na edição de 2014 do SBSI, tam-
bém serviu de base para a elaboração deste trabalho. No
artigo, os autores definem alguns critérios para a escolha da
utilização em projetos de um BD NoSQL. Algumas carac-
teŕısticas como, bom desempenho, maior grau de escalabili-
dade, flexibilidade e disponibilidade são atribúıdas aos BD
NoSQL. Assim definindo critérios que devem ser observados

para a escolha desse tipo de BD, auxiliando a escolha dessa
abordagem utilizada neste trabalho.

Para análise e definição dos critérios para utilização de um
BD NoSQL, os autores buscaram na literatura os principais
critérios e validaram junto a um grupo de 32 especialistas do
tema. Por fim, a pesquisa identificou 22 critérios relevantes
que devem ser identificados pelas organizações ao utilizaram
um BD NoSQL.

3. MÉTODOS E TECNOLOGIAS
Esta seção descreve os métodos e tecnologias utilizados

neste trabalho. Serão identificados os conceitos de banco de
dados relacional e banco de dados orientado a grafos.

3.1 Abordagem Relacional
O idealizador do modelo relacional define em seu estudo

[4] que o banco de dados relacional armazena os dados utili-
zando tabelas bidimensionais. De acordo com [3], um banco
de dados relacional é composto de tabelas. Uma tabela é um
conjunto não ordenado de tuplas, que são compostas por
uma série de atributos. O conjunto de atributos que pos-
suem o mesmo nome formam uma coluna.

A manipulação de tabelas é feita com os dados alocados
em tuplas e colunas, assim utilizando como ferramenta para
manipulação a álgebra relacional, que conta com conjunto
de operadores e funções de alto ńıvel.

Algumas caracteŕısticas e vantagens de se utilizar um banco
de dados que utiliza uma abordagem relacional foram expli-
citadas pelos autores em [14]:

• Independência total dos dados;

• Visão múltiplas dos dados;

• Redução acentuada na atividade de desenvolvimento
de aplicações e o tempo gasto em manutenção.

O sistema de gerenciamento de banco de dados relacional
que será utilizado neste trabalho é o MySQL. De acordo com
[15], o MySQL é um sistema de fácil manipulação e é fun-
cional para aplicações na Web. A escolha desse Sistema de
Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) para a confec-
ção deste trabalho foi por ser um sistema multi-plataforma,
ter compatibilidade com várias linguagens e ser um software
livre com base na GNU General Public License (GPL) [9].

3.2 Abordagem Orientada a Grafos
De acordo com [18], no BD orientado a grafos existem as

arestas (relacionamentos) e os vértices (nós), estruturas nas
quais os dados são armazenados.

As estruturas utilizadas no BD Orientado a Grafos arma-
zenam os dados, diferente do BD relacional que utiliza os
relacionamentos apenas para referenciação de tabelas. Por
exemplo: em uma famı́lia temos as pessoas e elas são ligadas
pelo grau de parentesco, onde o grau de parentesco são os
relacionamentos e as pessoas são os nós.

Segundo Moniruzzaman e Hossain [17], o BD orientado
a grafos é mais útil quando a recuperação de informações
dos relacionamentos é mais importante que propriamente os
dados. Os autores também exemplificam vários tipos desse
BD. Em [8], encontramos um detalhamento de cada BD Ori-
entado a Grafos, onde são mostradas as caracteŕısticas de
cada um, incluindo os prós e contras de cada BD.
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De acordo com [10], o AllegroGraph é um BD Orientado a
Grafos de alta performance, que utiliza a memória de forma
eficiente juntamente com o armazenamento em disco, assim
escalonando bilhões de quadros enquanto mantém a eficiente
performance.

Segundo [13], O InfiniteGraph é um BD Orientado a Gra-
fos. Uma das caracteŕısticas do InfiniteGraph é a persis-
tência dos dados utilizando relações complexas e múltiplos
saltos no vasto e distribúıdo armazenamento de dados.

O Neo4j é um banco de dados orientado a grafos e desen-
volvido pela empresa Neo Technology, sendo um dos mais
referenciados na literatura [12]. O Neo4j é capaz de armaze-
nar os dados em nós interligados por relacionamentos, assim
BD complexos, pode ser manipulado com apenas uma ins-
tância do servidor. De acordo com [19], o BD orientado
a grafos Neo4j pode ser utilizado para análise de uma rede
social, modelando de forma natural uma rede, podendo tam-
bém realizar persistências nesse BD.

Segundo [8], o Neo4j também conta com extensões e inte-
grações com linguagens e frameworks, tais como Java, Ruby
e Phyton, sendo algumas de suas API’s encontradas no site
desse banco de dados. De acordo com o autor [16], a estru-
tura do banco de dados Neo4j é composta por três elementos:

• Nó: corresponde ao vértice do modelo em grafos, cada
nó tem um único ID;

• Relacionamento: serve para ligar dois nós, assim ge-
rando um relacionamento entre os dois vértices;

• Propriedade: é um atributo que pode existir em um
nó ou relacionamento, e.g., nome ou idade.

Após a análise dos tipos de BD orientado a grafos apresen-
tados foi definido que a melhor opção a ser utilizada neste
trabalho é o Neo4j, pois segundo [8], ele conta com extensões
para várias linguagens e é um dos únicos que é open-source
para fins não-comerciais.

4. PROPOSTA METODOLÓGICA
O SBSI é um evento realizado anualmente, que reune apre-

sentações de trabalhos cient́ıficos e a discussão de temas rele-
vantes da área de SI, aproximando pesquisadores, estudante
e empresários. Para a confecção deste trabalho, foram utili-
zados os dados referentes aos simpósios realizados de 2006 a
2014, assim servindo para integrarem os BD’s utilizados na
pesquisa e obtendo uma rede social digital com as informa-
ções relacionadas às publicações dos eventos.

De acordo com [5] há métodos para se obter conceitos e
padrões em estruturas de BD, assim revelando relações entre
as partes dessas estruturas. Segundo [5], uma mineração e
análise de dados podem ser executadas em estruturas repre-
sentadas por grafos, sendo assim posśıvel uma análise social
em uma rede social representada por grafos.

Com a finalidade de alcançar os objetivos proposto neste
trabalho foi utilizada uma metodologia teórica e prática, que
compreende desde o estudo de diferentes abordagens de BD,
ferramentas e recursos adequados, até a definição de um mo-
delo BD que utilize pelo menos duas abordagens diferentes
para viabilizar a comparação de performance dos recursos
utilizados.

Primeiramente, foram feitas as modelagens dos BD’s. As
caracteŕısticas das modelagens são apresentadas nas Seções
4.1 e 4.2.

Após a modelagem, os BD’s foram criados e carregados
com as informações dos artigos publicados nas edições do
SBSI de 2006 a 2014, com os relacionamentos e modelagem
adaptados para cada modelo de BD utilizado.

Após a construção dos BD’s, foi feita a análise dos dados
da rede social para obter as respostas das questões propostas
na Seção 1. Em seguida, foram comparados os resultados
de consultas aplicadas nesses modelos e assim realizada a
experimentação, para se obter a melhor abordagem de BD
para utilização no problema proposto.

4.1 O modelo de BD relacional
O modelo entidade-relacionamento criado para a confec-

ção do BD relacional é representado na Figura 1. Note que
são identificados quatro entidades principais: Artigo, Autor,
Evento e Instituição, e três relacionamentos. As caracteŕıs-
ticas das entidades que foram recuperadas no estudo de caso
são representadas por atributos. A definição das tabelas e
dos relacionamentos que foram inseridos no BD é baseada
nos dados recuperados nas trilhas técnicas dos simpósios.

Figura 1: Modelo entidade-relacionamento.

4.2 O modelo de BD orientado a grafos
Após a criação do banco de dados em modelo relacional,

foi criado um BD orientado a grafos, que recebeu a mesma
carga de dados do modelo relacional. Por se tratar de outra
abordagem de BD o modelo foi constrúıdo de forma distinta,
onde as chaves e identificadores tiveram de sofrer alterações
para atender as necessidades desse modelo de BD.

O modelo criado para a base de dados orientada a grafos
utilizada neste trabalho é identificado na Figura 2. No mo-
delo orientado a grafos, as entidades que antes eram repre-
sentadas em tabelas no modelo relacional são representadas
em vértices e os relacionamentos em arestas, sendo os atri-
butos identificados no modelo relacional representados como
propriedades no modelo orientado a grafos.

Figura 2: Modelo orientado a grafos.
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Figura 3: Ordem de execução dos passos emprega-
dos na metodologia deste trabalho.

4.3 Detalhamento do desenvolvimento
Os passos do desenvolvimento deste trabalho são represen-

tados diagramaticamente na Figura 3, onde os passos de de-
senvolvimento estão representados em paralelo para as duas
abordagens, sendo a relacional a da esquerda e a em grafos
da direita.

Primeiramente, os modelos de BD foram criados parale-
lamente, sendo representados nas Figuras 1 e 2.

Após a criação dos modelos de BD utilizados neste traba-
lho, iniciou-se a etapa de criação do BD Relacional, sendo
criado manualmente no SGBD MySQL.

Em seguida, foram feitas as inserções das informações no
BD Relacional. Os dados inseridos são referentes as edições
de 2006 a 2011 e foram importados do estudo realizado por
[1]. Os dados importados dessa pesquisa estavam dispońı-
veis para importação apenas na linguagem SQL, tornando-se
necessário o ińıcio do populamento ser no modelo relacional
criado. Após a importação desses dados, os dados referentes
às edições de 2005, 2012, 2013 e 2014, foram inseridos ma-
nualmente no BD relacional, com o aux́ılio de um sistema
em PHP, facilitando as inserções e consultas no BD.

A etapa de criação e inserção dos dados no BD Relacional
foi executada somente após essas etapas serem executadas
no BD Relacional. Com o término da criação e inserções no
BD Relacional, a mesma etapa de criação e inserções manu-
ais deveria ser repetida para o banco de dados orientado a
grafos, porém por se tornar um processo repetitivo, foi cri-
ado um script em Java que criou o BD Orientado a Grafos
e exportou os dados inseridos no BD relacional para o BD
Orientado a Grafos.

O script se conectava ao BD Relacional por meio de co-

Tabela 1: Total de artigos e autores por edição do
SBSI.

EDIÇÃO ARTIGOS AUTORES
2005 33 101
2006 39 109
2008 39 108
2009 29 96
2010 40 114
2011 32 88
2012 76 220
2013 85 240
2014 63 187
TOTAL 436 1019

nectores MySQL e ao BD Orientado a Grafos por meio de
uma biblioteca [11] que o Neo4j disponibiliza para projetos
em Java, assim tornando-se posśıvel consultas e inserções
em ambiente Java.

A mesma base de dados foi gerada para os dois modelos
de BD estudados. Com as bases de dados populadas com
as informações foi feita a análise das informações da rede
social cient́ıfica utilizando juntamente as duas abordagens
de BD, e após foi executada a análise de performance das
abordagens de BD. As etapas das análises são detalhadas na
Seção 5.

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nesta seção são apresentadas as questões levantadas na

Seção 1 e as análises e resultados comparativos entre as di-
ferentes abordagens de BD adotadas na pesquisa.

5.1 Análise das informações da comunidade
de SI

Com as informações das edições SBSI 2005 a 2014 armaze-
nadas em banco de dados, foram feitas algumas consultas e
análises que possibilitaram verificar algumas caracteŕısticas
da rede social utilizada. Algumas dessas informações podem
ser visualizadas na Tabela 1 e nas Figuras 4 a 6.

Figura 4: Autores com maior frequência de publica-
ção nas edições SBSI.

Com a análise das informações da comunidade estudada,
foi posśıvel identificar algumas caracteŕısticas da rede so-
cial e responder algumas questões definidas para a execução
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Figura 5: Quantidade de artigos publicados nas Tri-
lhas Técnicas por cada edição.

Figura 6: As 15 instituições de vinculação dos auto-
res com maior frequência de publicação nas edições
SBSI.

deste trabalho. Foi identificado qual o autor que mais publi-
cou em todas as edições do Simpósio, quantos artigos foram
publicados em cada edição e qual a instituição ofereceu mais
autores para publicação.

Na Tabela 1 é posśıvel identificar o total de artigos pu-
blicados e a quantidade de autores que publicaram em cada
edição do SBSI. Como um mesmo autor pode publicar em
edições distintas do SBSI, a soma da quantidade de autores
por edição não é o total de autores que já publicaram no
SBSI.

Também é posśıvel consultar informações espećıficas. A
Figura 7 mostra o grafo gerado com as informações de pu-
blicação para um determinado autor. A consulta retornou
quais os artigos uma determinada autor publicou e em quais
edições do SBSI foram publicados.

Com esta análise também é posśıvel verificar quais os au-
tores já publicaram em co-autoria com um determinado au-
tor. Na Figura 8 é posśıvel ver uma representação em grafo
dos autores que já publicaram em co-autoria com determi-
nado autor, sendo posśıvel a visualização dos artigos resul-
tantes dessas co-autorias.

O conceito de profundidade que é utilizado para descrever
a consulta é o mesmo conceito de profundidade de árvores

Figura 7: Representação em grafo das publicacões
de um autor espećıfico.

Figura 8: Representação em grafo de co-autores de
determinado autor.

definido por [2]. A consulta de co-autoria é uma consulta
em profundidade, pois a consulta verifica o nó ou a entidade
autor mais de uma vez. De acordo com [2], toda arvóre
pode ser representada por um grafo. Como a consulta de
co-autoria é iniciada em um nó de autor que busca outro nó
autor, podemos representá-la em uma estrutura de dados de
árvore.

A consulta utilizada na Figura 8, é uma consulta de pro-
fundidade 1, pois a partir de um Autor X o retorno da con-
sulta é outro Autor Y. Se a consulta retornar um Autor Z a
partir de um Autor Y resultante de outro Autor X, a con-
sulta teria profundidade 2. Assim, pode-se definir que P =
Q - 1, onde P é a profundidade da consulta, e Q é quantidade
de vezes que a consulta percorre a entidade autor.

5.2 Análise de performance dos BD’s
Com a análise dos dados da comunidade de SI que pu-

blicaram nas diversas edições do SBSI executada, tornou-se
posśıvel realizar a análise dos BD’s e assim verificar qual
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Tabela 2: Consulta que retorna a quantidade de ar-
tigos publicados em cada edição.

BD Relacional
SELECT count(*), e.NOME
FROM artigos a, eventos e
where a.FK EVENTO = e.ID EVENTO
group by e.NOME;
BD Orientado a Grafos
MATCH (a:Artigo)-[:publicado]->(e:Evento)
RETURN e.ID, count(a.ID) ORDER BY e.ID;

Tabela 3: Consulta que retorna todos os autores que
publicaram em co-autoria com determinado autor.

BD Relacional
SELECT distinct t.nome
FROM artigos a, autores t, autores artigos ar
WHERE a.id artigo = ar.id artigo
and t.id autor = ar.id autor
and a.id artigo in (select a.id artigo from
artigos a, autores t, autores artigos ar
WHERE a.id artigo = ar.id artigo and
t.id autor = ar.id autor
and t.nome = ’Fulano de Cicrano’);
BD Orientado a Grafos
MATCH (a:Autor)-[:produziu]->(b:Artigo)
<-[:produziu]-(d:Autor)
WHERE a.Nome = ’Fulano de Cicrano’
RETURN DISTINCT d.Nome;

abordagem de BD nos oferece de forma mais eficiente os da-
dos recuperados para análise. Cada consulta foi realizadas
10 vezes recuperando o tempo de cada execução. A ferra-
menta MySQL Workbench 6.2 foi utilizada para a realizar as
consultas e recuperar os tempos de execução das consultas
no BD Relacional. Para execução das consultas e recupera-
ção dos tempos de execução do BD orientado a grafos, foi
utilizada a ferramenta Neo4j Community Edition. A média
dessas métricas foi considerada como o tempo de cada con-
sulta, sendo utilizado para realizar a análise de performance
dos BD’s.

Para análise de eficiência dos BD’s foram executadas três
consultas de profundidade 0, uma consulta de profundidade
1, uma consulta de profundidade 2, uma consulta de profun-
didade 3 e uma consulta de profundidade 4. As Tabelas 2 e
3 e mostram um exemplo de uma consulta de profundidade
0 e um exemplo de profundidade 1 respectivamente, para as
duas abordagens de BD. A Tabela 4 mostra as médias das
consultas para cada abordagem de BD.

Na análise comparativa da eficiência de duas abordagens
de BD, foi posśıvel verificar que para as consultas de profun-
didade 0 e 1, o BD relacional tem uma pequena vantagem
de eficiência. Quando a consulta se estende para profundi-
dade 2 os dois tipos de BD têm basicamente o mesmo tempo
de eficiência. A partir da profundidade 3 o BD orientado a
grafos tem um menor tempo de consulta, com uma concreta
vantagem no tempo de consulta na profundidade 4, podendo
ser visualizado na Figura 9.

6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
Este trabalho apresentou uma análise da comunidade de

Tabela 4: Tempo em milissegundos da execução das
consultas em cada abordagem de banco de dados.

Profundidade Relacional (ms) Grafos (ms)
0 0,007 0,024
0 0,028 0,046
0 0,051 0,068
1 0,028 0,062
2 0,078 0,080
3 1,568 0,979
4 23,762 10,207

Figura 9: Tempo de consulta em profundidade das
duas abordagens de banco de dados.

SI com foco nas edições de 2005 a 2014 do SBSI gerada
pelas informações dos artigos publicados na trilha principal
e uma análise comparativa entre duas abordagens de BD,
sendo uma relacional e a outra orientada a grafos.

Os objetivos definidos na Seção 1 foram alcançados, pois
as questões levantadas foram respondidas com a análise da
Comunidade de SI realizada.

Sobre o estudo para se definir a melhor abordagem de
banco de dados a se utilizar em uma rede social cient́ıfica,
a realização da análise de eficiência nos ajudou a levantar
caracteŕısticas e informações do funcionamento dessas abor-
dagens distintas de BD neste tipo de rede social.

Para o BD orientado a grafos, foi verificado que para redes
onde é necessário realizar consultas de grandes profundida-
des e que necessite do cruzamento de dados de uma mesma
entidade ou tipo de nó, como autor, é uma melhor alter-
nativa em comparação com o modelo relacional, pois foi
verificado que o tempo de consulta é menor. Pois no BD
relacional esta consulta necessita de várias junções entre as
entidades, diferente do BD orientado a grafos que utilizam
os relacionamentos entre os grafos para realizar este tipo de
consulta.

Com essa base de dados dispońıvel para a comunidade, vá-
rias consultas poderão ser executadas, assim servindo para
recuperar informações que podem ser necessárias para au-
xiliar a comunidade cient́ıfica responsável pelas publicações
no SBSI, servindo de base também para se ter conhecimento
do panorama dos trabalhos relacionados à SI no Brasil.

A proposta de trabalhos futuros é a aplicação deste es-
tudo em redes sociais de maior escala, juntamente com a
disponibilização de uma ferramenta para a pesquisa das in-
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formações levantadas nessa rede social cient́ıfica do SBSI,
com visualização das estruturas em grafos, resultantes das
consultas representadas graficamente e opção de inserção de
informações das futuras edições do SBSI.
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RESUMO 
Esta revisão sistemática tem por objetivo a consolidação do 
entendimento sobre o termo “Alfabetização Computacional”, o qual 
corresponde à classificação do primeiro estágio de aprendizagem de 
habilidades e conhecimentos sobre os elementos da tecnologia de 
informação e comunicação (TIC). Em complemento a essa 
conceituação, o estudo também visa avaliar a abrangência dos 
conhecimentos e das habilidades correspondentes à alfabetização 
computacional. Foram utilizadas as bases de pesquisa ACM e ERIC 
abrangendo o período dos últimos 10 anos, e somaram-se a essa 
pesquisa alguns artigos considerados relevantes. A conclusão indica 
que a Alfabetização Computacional possui uma natureza dinâmica, 
registrando evolução ao longo do tempo, e uma necessidade inerente 
de se atualizar constantemente, buscando acompanhar a curva 
evolutiva da tecnologia de informação e comunicação. 

Palavras-Chave 
Alfabetização computacional, TIC, inclusão digital 

ABSTRACT 
This systematic review aims to consolidate the understanding of the 
term "Computer Literacy", which corresponds to the classification of 
the first stage of learning skills and knowledge about the aspects of 
information and communication technology (ICT). In addition to 
this concept, the study also aims to assess the range of knowledge 
and skills related to computer literacy. This review was based on 
ACM and ERIC research bases, comprising the period of the last 10 
years, and adding some extra articles that were deemed relevant. The 
conclusion indicates that Computer Literacy has a dynamic nature – 
exhibiting evolution over time – and an inherent need to upgrade 
constanly in order to keep up with information and communication 
technology’s evolutionary curve. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.2 [Computers and Education]: Computer and Information 
Science Education – Literacy. 

General Terms 
Human Factors. 

Keywords 
Computer Literacy, ICT, Digital Inclusion 

1. INTRODUÇÃO 
O uso cotidiano dos computadores, sobretudo o acesso à internet, 
tem se tornado bastante comum no mundo todo. Empresas e 
órgãos do governo de diversos países estão cada vez mais 
dependentes de sistemas de tecnologia de informação e 
comunicação (TIC).  

A adoção dos elementos de TIC influenciam diversos aspectos da 
vida na sociedade atual [12, 24], propiciando comodidades para: 
pagamento de contas, comunicação, pesquisa de informações, 
compra de produtos, acesso a vídeos/música e muito mais [6]. 

A influência da TIC no processo de aprendizagem também é 
grande. O método tradicional praticado por décadas, que se 
baseia em papel, lápis e livros, não pode se manter alheio à 
existência da internet, dado o enorme volume de informações 
úteis para o ensino de todas as áreas de conhecimento em seus 
mais diversos níveis [12]. 

O conhecimento e as competências computacionais pode ser 
mais importante até mesmo que o conhecimento sobre álgebra, 
uma vez que o impacto dos computadores na sociedade é 
comparativamente mais amplo, visto que há pessoas sem 
habilidade para a resolução de equações ou inequações que 
precisam interagir com os computadores diariamente [20]. 

Entretanto, se por um lado há uma parcela da sociedade que 
usufrui dos benefícios e conforto oriundos da evolução digital, 
que criou novos caminhos para o estabelecimento de 
relacionamentos, a construção de conhecimento, a colaboração e 
as inovações, há uma parcela considerável da população que se 
encontra ainda excluída deste universo [3]. 

Como um fator atenuante, ao longo do tempo presenciamos a 
redução gradativa dos custo dos dispositivos computacionais, 
possibilitando que estejam cada vez mais presentes nos 
ambientes familiares [10]. Somado a esse aspecto, a indústria da 
tecnologia se dedica a criar dispositivos e aplicativos com a 
usabilidade mais natural possível, ampliando os índices de 
autoaprendizagem [7, 13]. 

Entretanto, pesquisas recentes evidenciam a existência de 
indivíduos que, apesar de munidos de dispositivos de TIC, estão 
despreparados tecnologicamente, com uma falsa percepção de 
sua capacitação computacional [15], por exemplo os indivíduos 
que utilizam os computadores apenas para jogos eletrônicos 
[12] ou que acessam a internet apenas como navegadores 
passivos [6].  

Há o mito de que as habilidades e os conhecimentos básicos sobre 
os dispositivos de TIC sejam incorporados naturalmente pelas 
gerações mais recentes, em especial das provenientes de classes 
sociais mais privilegiadas, uma vez que essas crianças crescem 
rodeadas de tecnologia em seu cotidiano [15]. Contudo, pesquisas 

 

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. 
 

XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.
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apontam que o autoaprendizado e o aprendizado proveniente de 
pessoas próximas restringe-se a uma abrangência insuficiente, 
usualmente focados nas ferramentas de comunicação [16].  

A falta da capacitação computacional adequada restringe as 
oportunidades dessa parcela da população despreparada, em 
especial no aproveitamento dos cursos de graduação e no acesso 
aos ambientes profissionais. 

A exigência de habilidades computacionais dos alunos de 
graduação tornaram-se comuns em todos os cursos de todas as 
áreas de conhecimento [13].  

As empresas privadas e governamentais também estão em busca 
constante de informatização, em razão da contribuição da 
tecnologia para a redução de custo e o aumento de produtividade. 
Em decorrência, também aumentou-se a exigência de 
conhecimento das habilidades computacionais nos processos 
seletivos para ingresso no mercado de trabalho, mesmo para as 
atribuições profissionais mais simples [7]. 

Dado esse contexto, evidencia-se a existência de um conjunto 
mínimo de conhecimentos e habilidades digitais, os quais 
capacitam os indivíduos à produção ativa como alunos nas 
instituições de ensino superior e ampliam as oportunidades de 
ingresso no mercado de trabalho, além de incorporar melhorias na 
vida cotidiana. Para esse conjunto mínimo de conhecimentos e 
habilidades digitais atribui-se o termo Alfabetização 
Computacional (AC). 

O objetivo deste artigo é apresentar uma revisão sistemática sobre 
a AC, delineando como o conceito e a abrangência de 
conhecimentos e habilidades de AC acompanharam a evolução da 
tecnologia ao longo do tempo, bem como as diversas perspectivas 
de pesquisadores distintos. 

2. METODOLOGIA 
Para esta revisão sistemática adotou-se o seguinte protocolo de 
pesquisa: 

• Busca em duas bases de pesquisa:  

o ACM (Association for Computing Machinery): 
http://dl.acm.org/. 

o ERIC (Education Resource Information Center): 
http://eric.ed.gov/.  

• Palavra-chave utilizada: “Computer Literacy”, no título das 
publicações; 

• Período: a partir de 2004 (10 anos); 

A partir desses parâmetros, a busca (executada em outubro/2014) 
retornou 84 artigos. Sobre esses artigos, foram aplicados os 
seguintes critérios: 

• Critérios de exclusão: 

o AC aplicada à educação infantil ou para idosos; 

o AC para formação de professores; 

o AC por meio de educação à distância; 

o Aprendizagem relacionada à linguagem de programação; 

o Artigos que não abordam o tema conforme tratado no 
presente artigo; 

• Critérios de inclusão: Publicações de qualidade relevante, 
ainda que não enquadradas no parâmetro definido pelo 
protocolo de pesquisa. 

3. PESQUISA 
A aplicação desse protocolo de pesquisa resultou em 13 artigos, 
os quais foram avaliados na íntegra, conforme relacionado a 
seguir (ordenado cronologicamente): 

1. Generally educated in the 21st century: the importance of 
computer literacy in an undergraduate curriculum [15] 

2. Computer literacy: what it means and do today's 
college students need a formal course in it? [25] 

3. Computer literacy as life skills for a web 2.0 world [26] 

4. Away with computer literacy modules at universities, or 
not? [6] 

5. Computer literacy for everyone [20] 

6. Computer literacy in international service [17] 

7. Computing for the masses: extending the computer 
science curriculum with information [24] 

8. Learner-centered assignments in computer literacy [23] 

9. Computer literacy: essential in today's computer-
centric world [12] 

10. Reengineering a computer literacy course [8] 

11. YACLD: yet another computer literacy definition [22] 

12. Computer literacy: what students know and from whom 
they learned it [16] 

13. Computer literacy: is the emperor still exposed after all 
these years? [1] 

Somando-se a esse resultado, foram incluídos 15 artigos, também 
avaliados na íntegra, em virtude de sua qualidade e relevância, 
conforme listado a seguir (ordenado cronologicamente): 

1. Educating for mobile computing: addressing the new 
challenges [2] 

2. New Literacies [18] 

3. Toward a theory of new literacies emerging from the 
Internet and other information and communication 
technologies [19] 

4. Information literacy and information technology 
literacy: new components in the curriculum for a digital 
culture [21] 

5. A new perspective on teaching computer literacy [9] 

6. A microcomputer oriented computer literacy course [4] 

7. What is computer literacy: the imposter, the sham, and 
the misdirected [5] 

8. Beyond traditional computer literacy [7] 

9. Computer literacy objectives for college faculty [13] 

10. Stop saying ‘Computer Literacy’! [14] 

11. Exposure, knowledge or skill: the computer literacy 
dilemma [28] 

12. A computer literacy mini-course [11] 

13. Computer literacy by computer [29] 

14. Computers and the future of literacy [10] 

15. A survey of faculty computer experience, usage, needs, 
literacy and attitudes [27] 

Portanto, para este estudo, foram avaliados na íntegra 28 artigos. 
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4. ANÁLISE 
Com base nos artigos obtidos como resultado da revisão 
sistemática, foram avaliadas duas perspectivas sobre a AC: 

• Conceituação: Definição do conceito atribuído ao termo AC; 

• Abrangência: Relação de conhecimentos e habilidades 
atribuídos à AC. 

4.1 Conceituação 
O conceito convencional de alfabetização até meados dos anos 
1970 era associado à instrução formal oferecida pelas escolas 
[18], mais especificamente relacionado à habilidade de leitura. 
Particularmente aos que não tinham acesso a esse processo de 
aprendizado, atribuía-se a denominação de analfabetos.  

A disseminação dos elementos de TIC determinaram uma 
mudança no processo de comunicação, sobretudo no conceito de 
alfabetização. Essa nova alfabetização representa o conjunto de 
conhecimentos necessários para que um indivíduo esteja inserido 
em seu contexto social, habilitado a se comunicar por meio das 
ferramentas existentes [10, 18]. 

Esse conjunto de conhecimentos e habilidades da AC 
correspondem a um aprendizado universal, necessário a todas as 
pessoas [28], em especial por possibilitar o desenvolvimento de 
novos modelos cognitivos, incentivando a inovação e a 
criatividade por meio de novos pensamentos e hipóteses [5]. A 
questão remanescente seria definir quais conhecimentos e 
habilidades e em que profundidade de conhecimento 
computacional cada indivíduo precisaria desenvolver [28]. 

Diversos autores [5, 9, 15, 19, 22] sinalizaram a falta de consenso 
sobre as nomenclaturas e abrangências adotadas para classificar os 
estágios de aprendizado computacional. Painéis de discussão 
envolvendo especialistas de diversas universidades se reuniram 
para debater o termo a ser adotado para definir o primeiro estágio 
de conhecimento e habilidades computacionais [25].  

O levantamento bibliográfico revela haver maior prevalência do 
termo “alfabetização computacional” para referenciar esse estágio. 
Este termo também se refere historicamente à denominação 
atribuída aos cursos de capacitação básica de informática 
oferecidos pelas instituições de ensino. 

Nos primórdios do surgimento do termo AC, período em que os 
computadores ainda eram financeiramente inacessíveis À maior 
parte da população, ele correspondia ao entendimento conceitual 
da tecnologia, sem abordar os aspectos de desenvolvimento de 
habilidades de uso. Um de seus principais objetivos seria reduzir 
o medo dos computadores, por meio de uma maior compreensão 
desse novo elemento [29]. 

Assim como no caso da alfabetização, a AC deve corresponder 
primariamente a um conjunto mínimo de conhecimentos e 
habilidades que possibilite a maior amplitude possível para a 
sociedade, em especial para se fazer parte da sociedade 
computacional [13]. 

Há autores, porém, que alertam para o risco de uma interpretação 
incorreta do termo, uma vez que ele pode ser entendido como um 
conhecimento compulsório, universal e único para todos, o que 
não necessariamente é verdadeiro para o contexto computacional 
[5, 14]. Em decorrência da diversidade de necessidades, 
aplicações e faixas etárias, faz-se necessário considerar a 
adequação do conjunto de conhecimentos e habilidades 
correspondentes à AC [14]. 

Historicamente, a definição do conteúdo dos cursos de AC era 
originalmente de responsabilidade de departamentos de computação 
das universidades [1, 7], o que se refletia em um conteúdo bastante 
técnico, incluindo o ensino de linguagem, lógica de programação e 
banco de dados [11]. Entretanto, em uma análise efetuada pela 
Universidade de Notre Dame, constatou-se que, embora houvesse 
alta procura dos cursos de AC, registrava-se muito 
descontentamento por parte dos alunos sobre o conteúdo 
excessivamente técnico, de modo que menos da metade dos inscritos 
concluíam esses cursos [11]. Em uma pesquisa envolvendo 122 
alunos da Universidade de Georgia em 1988, constatou-se que a 
maioria dos alunos do curso de AC não possuia qualquer interesse 
em aprender a programar [4]. Por outro lado, corroborando a 
necessidade de profundidade técnica nos cursos de AC, a maioria 
dos 86 gerentes envolvidos em uma pesquisa sinalizou acreditar que 
desempenharia melhor suas atividades caso detivesse um 
conhecimento técnico mais minucioso [28]. 

Em geral, a literatura referente à AC assinala o aspecto de 
simplificação, de modo a propiciar maior amplitude de acesso a 
esse conhecimento pela sociedade [1, 7]. A AC não se propõe a 
ser completa e suficiente, pois corresponde a apenas uma parte de 
uma sequência contínua de aprendizado e capacitação, com 
conhecimentos em ordem crescente de complexidade e, 
consequentemente, maior profundidade de especialização [1]. 

Constata-se que a AC é um tema dinâmico, que precisa 
acompanhar a curva acentuada da evolução da tecnologia na 
sociedade, criando constantemente a necessidade de revisão. 
Como forma de prover maior sobrevida à abrangência da AC, 
Goldweber et al [9] propõem que o conteúdo tenha foco 
predominantemente conceitual, possibilitando uma maior 
independência do aspecto evolutivo dos softwares e da variedade 
de aplicativos de mesmo fim criados por fabricantes diversos. 
Associar a AC ao conhecimento de uso baseado em aplicativos de 
um único fabricante (como a MicrosoftMR,  por exemplo) seria um 
equívoco, uma vez que o aprendizado resultante seria restrito e 
limitado [15, 20]. 

A sociedade, à época, começava a assimilar que o aprendizado de 
tecnologia não correspondia a um fim em si, mas a um meio para 
a resolução de problemas [9]. Ou seja, cada área de conhecimento 
possui problemas específicos e convém propiciar liberdade de 
escolha das ferramentas mais adequadas a cada objetivo. 

O advento da internet ocasionou também alterações no significado 
do termo AC, tendo sido identificada a necessidade de desenvolver 
um entendimento criterioso sobre os meios de comunicação globais 
e as informações publicadas [16]. Hoffman e Vance [16] 
observaram que a conectividade com a rede mundial tornava-se cada 
vez mais natural, de modo que a AC precisaria incorporar também o 
termo Alfabetização em Informação, o qual representa a habilidade 
de avaliar as informações publicadas na internet. 

Mason e Morrow [22] consideraram que o significado do termo 
AC precisaria ao menos incorporar dois componentes distintos: 

• Conscientização: entendimento conceitual sobre como os 
elementos da tecnologia da informação influenciam a vida do 
indivíduo e a sociedade como um todo.  

• Competência: conjunto de habilidades práticas sobre o uso de 
software e hardware. 

Desde o surgimento da TIC até a atualidade, a sociedade 
presenciou variação de maior ou menor importância entre os 
aspectos de conscientização e competência ao longo do tempo 
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[22]. Quando foram noticiados os primeiros relatos do surgimento 
dos computadores, ainda inacessíveis à grande maioria da 
população, a AC era relacionada principalmente a aspectos de 
conscientização, desmistificando a novidade. Com a redução do 
preço dos dispositivos de TIC e a sua consequente popularização, 
o aspecto de competência passou a ser essencial, sem, entretanto, 
reduzir a necessidade das questões de conscientização. O advento 
da internet trouxe novamente o destaque à ênfase da 
conscientização, em razão aos aspectos de risco, ética e 
privacidade, entre outros. Desses dois aspectos, usualmente a 
conscientização é negligenciada, em especial em decorrência da 
maior necessidade prática da competência demandada pelos 
ambientes profissionais. Entretanto, Mason e Morrow [22] 
observaram que, entre esses dois aspectos, a conscientização é o 
que de fato necessita de maior atenção. É ela que provê o 
conhecimento necessário para a autoproteção de riscos, o 
entendimento sobre limites e, sobretudo, a visão do potencial de 
aplicabilidade dos elementos de TIC, o qual possibilita o 
desenvolvimento da criatividade e da inovação. De qualquer 
forma, para uma alfabetização computacional completa, ambos os 
aspectos são relevantes e necessários [22]. 

A partir de um ponto de vista mais pragmático, Gupta [12] definiu 
a AC como um conjunto de habilidades tecnológicas que 
capacitam os indivíduos para a execução de atividades por meio 
do uso de computadores, seja no ambiente acadêmico como no 
profissional. Tais atividades incluem: manipulação de arquivos, 
uso dos aplicativos mais comuns, comunicação e pesquisa de 
informações pela internet. O autor destacou a necessidade da 
simplificação desse conceito, para que haja uma disseminação 
mais ampla, em especial de forma a contribuir para a evolução de 
sociedades de baixo poder aquisitivo ao redor do mundo. 

Em contraponto, posicionando-se contra a abordagem de AC 
associada ao uso dos aplicativos, Myers et al. [23] focalizaram o 
aspecto de uso dos elementos de TIC como meros instrumentos 
para a resolução de problemas. Dessa forma, incorporar o 
conhecimento de AC representaria contribuir para o 
desenvolvimento de uma capacidade autônoma de “aprender 
como aprender”, criar visão crítica, enxergar o potencial de 
aplicação da tecnologia e, assim, criar aprendizes curiosos [23]. 

Liao e Pope [20] descrevem a AC como o entendimento da 
enorme contribuição dos computadores e das ferramentas em rede 
no cotidiano por meio do desenvolvimento de conhecimentos e 
habilidades que possibilitem seu uso de forma eficiente. Os 
autores também enfatizam que esse conhecimento deve abranger o 
entendimento sobre limites, para evitar as graves consequências 
da dependência ao uso da tecnologia. 

Turk [26] atribuiu a conceituação do termo AC alinhado à WEB 
2.0 como: responsabilidade, ética e autoproteção. De acordo com 
esse autor, o entendimento sobre a AC representaria o essencial 
para a vida cotidiana, universal para toda a sociedade, de tal forma 
que o desenvolvimento de capacitações sobre o uso prático dos 
computadores tornar-se-ia secundário. Em um contexto no qual a 
população é inserida em uma sociedade digital sem o devido 
preparo, seria primordial a disseminação do entendimento das 
implicações legais de atos ilícitos no mundo digital, para que estes 
não sejam cometidos inadvertidamente. Da mesma forma, 
destacou-se a importância da conscientização sobre os riscos de 
tornar-se uma vítima de cybercrimes, como o roubo de 
identidades virtuais, bem como os impactos financeiros reais 
decorrentes deste risco. 

4.2 Abrangência 
A abrangência de conhecimentos relacionados ao conceito de AC 
evoluiu ao longo do tempo, acompanhando o progresso da 
tecnologia. Em meados de 1970, iniciava-se a divulgação de 
informações sobre os computadores, embora fosse ainda um 
conceito desconhecido para a grande maioria, autores já 
sinalizavam a possibilidade de grande impacto na sociedade. A 
população tomava conhecimento da novidade pela mídia, e os 
resultados eram desinformação, confusão, medo, desconfiança e 
suspeita [22]. Nesse contexto, o conhecimento esperado da AC 
ainda não estaria relacionado ao uso ou a qualquer outra interação 
direta com os computadores, mas ao entendimento sobre como os 
computadores afetariam a vida de cada um, em especial em 
relação aos benefícios advindos dessa novidade [22]. 

Já em 1980, iniciava-se o advento dos microcomputadores, que 
tornou possível que os indivíduos interagissem diretamente com 
essa inovação. A sociedade passou a buscar um melhor 
entendimento sobre como tirar um maior proveito dos 
computadores. Nessa nova realidade, a abrangência de 
conhecimentos e habilidades relacionados à AC precisou se 
expandir, de modo que, nos anos 1980, as competências 
relacionadas seriam um conjunto de entendimentos sobre [22]: 

• Terminologia básica dos computadores; 

• História dos computadores; 

• Tipo de problemas em que poderiam ser aplicados os 
computadores; 

• Limitações dos computadores; 

• Impactos morais ou humanos por decorrência de seu uso; 

• Identificação das diversas alternativas de fonte de informação 
advindas da computação; 

• Desenvolvimento e leitura de programas simples. 

Esse conjunto de conhecimentos e habilidades relacionados à AC, 
originalmente denominadas “competências universais”, ainda não 
tratavam da resolução efetiva de problemas por meio dos 
computadores. A inclusão do conhecimento de programação como 
competência básica seria uma forma rudimentar de capacitar as 
pessoas a interagir por meio da linguagem da máquina para buscar 
a resolução de problemas. Esse aspecto relacionado à 
aprendizagem da linguagem de programação se demonstrou 
controverso ao longo do tempo [22]. 

Wainwright [27] relatou o ensino de programação em linguagem 
FORTRAN na grade do curso de AC da Universidade de Tulsa. 
Também Clarke e Adkins [4] incluíram a programação, dessa vez 
em linguagem Basic, ao descrever a abrangência do conjunto de 
conhecimentos e habilidades relacionados à AC. 

Hartman [13] descreveu a abrangência de AC como um  conjunto 
de conhecimentos que deve englobar: terminologias 
computacionais, habilidade de controle do computador e 
entendimento sobre seus impactos na sociedade. Além disso, o 
autor sugere a necessidade de considerar conteúdos adaptados  de 
acordo com a idade e a ocupação de cada indivíduo. 

Mason e Morrow [22] relataram que, a partir da metade da década 
de 1980, o foco da AC foi direcionado aos pacotes de software. A 
abrangência de conhecimentos da AC se traduzia na habilidade de 
uso de processadores de texto, planilhas, apresentações gráficas e 
gerenciamento básico de arquivos. Nesse período, os cursos 
introdutórios de AC despertavam crescente interesse às mais 
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diversas áreas de conhecimento, não se restringindo aos alunos da 
área de Ciências da Computação. Em uma amostragem de 122 
alunos dos cursos de AC, Clarke e Adkins [4] constataram que 
mais da metade era proveniente dos cursos de negócios e moda. 

Nos anos 1990, o hardware tornou-se cada vez mais acessível e as 
indústrias de software se dedicaram a facilitar o uso por meio de 
interfaces amigáveis, de modo que foi presenciada uma 
popularização ainda maior dos computadores. Nesta época, 
destacou-se a ênfase no desenvolvimento de competências 
práticas para a resolução de problemas e o alcance dos objetivos 
das distintas áreas de competência [9]. 

A internet iniciava a sua popularização em meados de 1990, 
decorrência do que surgiram novos paradigmas. Não bastava ter 
conhecimento de uso dos dispositivos computacionais e 
aplicativos, era necessário incorporar o conhecimento sobre 
limites (ética, privacidade, leis, propriedade intelectual) e riscos 
de uso (segurança, vírus), para um melhor uso da rede mundial de 
computadores [9, 21]. 

A Universidade de Winthrop oferecia a todos os seus alunos 
ingressantes módulos básicos e avançados de conhecimentos e 
habilidades em AC, procurando integrar essa capacitação 
tecnológica com as demais disciplinas ministradas pelos outros 
cursos, por meio de aplicação de exercícios de acordo com a área 
de conhecimento de cada aluno [8]. O módulo básico de AC 
abrangia: conceitos gerais de computação, hardware, sistema 
operacional, ética, leis, privacidade, segurança, desenvolvimento 
HTML, editor de texto, planilhas eletrônicas, apresentações 
gráficas, internet, e-mail e base de dados. A abrangência do 
módulo avançado de AC incluía Photoshop e abordagem 
simplificada de programação em Visual Basic e C++. 

Mason e  Morrow [22] também chamaram a atenção à 
necessidade de uma maior relevância aos aspectos de ética e 
riscos na abrangência da AC, destacando que o aprendizado 
inicial sobre a tecnologia precisa incorporar o aprendizado sobre 
boas atitudes no uso dessa tecnologia, além dos conhecimentos 
úteis para a vida cotidiana. O autor propôs o agrupamento de um 
conjunto de conhecimentos e habilidades de AC em dois módulos 
distintos: Conscientização e Competência (Tabela 1), atribuindo 
maior importância ao aspecto da Conscientização. 

 
Tabela 1 – Proposta de abrangência da AC segundo Mason e  

Morrow [22] 

Módulo de Conscientização Módulo de Competência 

História dos computadores 

Por que e como ocorreu a 
evolução da tecnologia 

Ética 

Segurança (governamental, 
ambiente de trabalho e pessoal) 

Aspectos financeiros (RFID, e-
commerce, spam, cookies) 

WWW e e-mail 

Legislação e aspectos atuais 

Redes e comunicação 

Aplicação de computadores em 
diversas áreas de estudo 

Uso dos aplicativos de PC e 
de servidores; 

Conhecimento básico de 
hardware 

Ferramentas de pesquisas na 
internet 

Facilidades e recursos 
associados a aplicações de 
software integradas 

Facilidades e recursos 
associados à integração de 
hardware e ferramentas 
disponíveis 

Discussões sobre mobilidade e 
internet 

A abrangência de conhecimentos e habilidades relacionados à AC 
foi um tema recorrente na avaliação do conteúdo didático nas 
universidades, dada a preocupação em propiciar aos alunos o 
preparo adequado para uma boa performance nas disciplinas da 
grade curricular, independente da área de competência [12]. Nesse 
contexto, Gupta [12] descreveu como o departamento de estudos 
computacionais da faculdade Belmont Abbey estruturou um curso 
de AC abrangendo as seguintes habilidades: 

• Identificar as partes básicas e funções dos sistemas de 
informação; 

• Identificar os dispositivos que compõem um computador e a 
função de cada um deles; 

• Descrever as regras e funções dos sistemas de software; 

• Identificar e debater questões relacionadas aos sistemas de 
informação nos ambientes profissionais e na sociedade, 
considerando tópicos de segurança, privacidade de dados e 
propriedade intelectual; 

• Identificar e estar apto a debater os efeitos da 
multidisciplinaridade dos computadores nos indivíduos, 
negócios, escolas, residências e agências governamentais, 
incluindo bases de dados e comunicação de dados; 

• Uso do computador por meio do sistema operacional; 

• Criação, revisão e impressão de textos por meio de um 
processador de texto; 

• Uso de planilhas eletrônicas por meio da construção de 
modelos simples, uso de fórmulas e impressão; 

• Criação de apresentações eletrônicas; 

• Acesso remoto a computadores, enviando e recebendo 
informação. 

Esse curso de AC foi conduzido utilizando-se o pacote de 
software MicrosoftMR Office e envolvia, também, a elaboração de 
artigos de pesquisa sobre os temas relacionados. A pesquisa de 
satisfação aplicada para verificação da adequação desse conteúdo 
registrou 88% de aprovação dos alunos [12].  

Myers et al. [23] recomendaram uma maneira particularmente 
distinta de abrangência dos conhecimentos e habilidades 
relacionados à AC. A autora destacou que a AC apenas como a 
habilidade de utilizar computadores e aplicativos seria insuficiente 
e propôs que o conhecimento necessário para a AC 
corresponderia ao desenvolvimento de um pensamento crítico 
sobre a tecnologia no uso de diversos dispositivos, softwares e 
recursos conectados. Considerando a velocidade da evolução 
tecnológica, seria, também, necessário criar uma forma de 
aprendizado de como resolver os problemas por meio da 
tecnologia disponível na época em que eles se revelarem, não 
apenas aprender a utilizar as ferramentas atuais; ou seja é 
necessário desenvolver um conjunto de conhecimentos e 
habilidades da AC que possibilite ao aprendiz “aprender como 
aprender” de maneira independente. 

Murray e Pérez [24], por sua vez, também não consideraram 
necessário o ensino de habilidades sobre os aplicativos na 
abrangência da AC, tampouco o foco no uso da tecnologia para 
a resolução dos problemas. A ubiquidade da tecnologia, 
segundo esse estudo, teria reduzido a necessidade de 
aprendizagem de conceitos básicos, no passado considerados 
inovadores para a sociedade, ocasionando a redução de 
interesse dos alunos na procura de cursos de graduação na área 
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de ciências da computação [24]. A lacuna de conhecimento 
fundamental nesse contexto, de acordo com esses autores, 
referia-se à habilidade de acessar e validar as várias fontes de 
informação. Esse conjunto de conhecimentos deve ter como 
objetivo formar pessoas capazes de: 

• Tornar-se um usuário de computador e internet confiante, 
criterioso e curioso; 

• Utilizar aplicativos para resolver os problemas mais comuns 
encontrados na escola, no trabalho ou em um ambiente 
doméstico; 

• Proteger um computador conectado em rede de diversas 
ameaças de segurança e privacidade; 

• Estar familiarizado com a aplicabilidade dos computadores e 
da internet nas mais diversas profissões; 

• Conduzir pesquisas na internet e avaliar a reputação das 
fontes de pesquisa; 

• Estar atento aos impactos sociais em decorrência dos 
computadores e da internet; 

• Ser sensível a como a internet impacta a globalização e a 
diversidade; 

• Articular um posicionamento sobre questões éticas 
relacionadas a computadores e internet. 

Liao e Pope [20] descreveram a abrangência dos conhecimentos 
de AC com base em duas décadas dedicadas ao ensino desse tema 
na Universidade de San Diego a todos os alunos, em especial aos 
não pertencentes a cursos relacionados à TIC (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Abrangência de AC segundo Liao e Pope [20] 

Conhecimento  Abrangência 

Internet Entendimento sobre a origem, os protocolos 
mais comuns, aplicação, gerenciamento de e-
mails. 

Ferramentas de 
software 

Uso das principais ferramentas, como 
planilhas eletrônicas e editor de texto, 
destacando o uso colaborativo e a 
independência de fabricantes. 

Linguagem de 
programação 

Os autores enfatizam a necessidade do 
desenvolvimento de uma capacitação básica 
de programação, em especial por meio de 
linguagens acessíveis ao entendimento mais 
abrangente, como PYTON, PHP e HTML. 

Potencial Necessário também considerar o 
entendimento do potencial de aplicabilidade 
dos elementos da TIC. 

Impacto Entendimento sobre o impacto dos 
elementos da TIC sobre o processo de 
aprendizado e sobre a cultura dos grupos 
sociais. 

Hardware Entendimento sobre os componentes básicos 
dos elementos da TIC. 

Base de dados Entendimento sobre a conceituação de bases 
de dados e de que forma esse conhecimento 
se encaixa no contexto da internet. 

 

Em uma ação de internacionalização do processo educacional 
em países menos favorecidos, em 2002 a Park University 
(EUA), conduziu um projeto para contribuir para a 
disseminação da AC em comunidades carentes [17], com a 
abrangência apresentada na Tabela 3. 
 

Tabela 3 – Abrangência de AC segundo Hsin e Ganzen [17] 

Conhecimento Abrangência 

Introdução aos 
computadores 

Descrição dos componentes de hardware, 
sistema operacional e digitação. 

Editor de texto Uso das funções mais convencionais, por 
meio de exercícios de criação de cartas e 
anúncios de negócio. 

E-mail Desenvolvimento de habilidades para 
compor um e-mail; enviar, receber, deletar e 
gerenciar e-mails. 

Internet Exercícios de pesquisa de informações 
referentes à cultura local, previsão do clima e 
mapas, entre outros. 

Planilha 
eletrônica 

Desenvolvimento de exercícios como o 
gerenciamento de um estoque de uma 
farmácia, possibilitando a aprendizagem 
sobre fórmulas e aplicabilidade. 

 

É possível que as necessidades de abrangência da AC difiram 
entre países, a depender do grau de desenvolvimento de sua 
sociedade. Em pesquisa efetuada entre os coordenadores de 
graduação de diversas áreas de conhecimento da Universidade 
Free State, (Bloemfontein, África do Sul), a quantidade de alunos 
sem AC aumentava a cada ano, apesar de o conhecimento básico 
do uso dos aplicativos mais comuns ser considerado necessário 
para grande parte dos ingressantes [6]. Nessa pesquisa, avaliou-se 
mais especificamente as diferenças na necessidade de AC para as 
diferentes áreas de conhecimento (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Particularidades da AC por área de conhecimento 
segundo Dednam [6] 

Conhecimento  Particularidades por área de conhecimento 

WindowsMR Necessário para todos: manipulação de 
arquivos e pastas, uso da Ajuda, compactação 
de arquivos, backup, pesquisa de arquivos, 
instalação de programas e impressão. 

Processador de 
texto 

Necessário para todos: criar documento, 
formatar texto, copiar/colar, alteração de 
layout, inserir imagens, marcadores, tabulação, 
tabelas, cabeçalho, notas de rodapé, referência 
cruzada, tabela de conteúdo; 

Somente para cursos de Bacharelado de 
Ciências, Direito e Contabilidade: vincular e 
embutir elementos de planilhas eletrônicas nos 
documentos. 

Planilhas 
eletrônicas 

Artes e Teologia consideraram desnecessário o 
conhecimento sobre uso de planilhas 
eletrônicas; 

Necessário para os demais: criar planilhas, 
formatar texto, copiar/colar, ordenação, 
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configuração de layout, cabeçalhos e gráficos; 

Somente para cursos de Bacharelado de 
Ciências e Contabilidade: uso de valores 
absolutos; 

Nenhum curso demonstrou interesse no 
aprendizado de tabelas dinâmicas ou macros. 

Apresentações 
eletrônicas 

Administração e Direito consideraram 
desnecessário o aprendizado sobre 
apresentações eletrônicas; 

Necessário para os demais: criar e formatar 
slides, copiar/colar, alteração de layout, slide 
mestre, rodapé, inserir figuras geométricas e 
imagens; 

Uso de efeitos como animações foi 
considerado necessário para todos exceto para 
Geografia e Teologia. 

Base de dados Apenas os cursos de Direito e Contabilidade 
consideraram necessário o conhecimento sobre 
base de dados. 

Internet e 
e-mail 

Todos os cursos consideram necessário o 
aprendizado sobre o uso da internet e a 
manipulação e o gerenciamento de e-mails. 

 

A universidade de La Salle (Filadélfia EUA) propôs um conjunto 
inovador de conhecimentos e habilidades de AC, com foco nas 
habilidades necessárias para conviver em um mundo conectado, 
voltado ao público de ingressantes na universidade [26], na 
mesma linha do estudo de Murray e Pérez [24], e denominado AC 
para a web 2.0. O autor identificou “enormes lacunas” nos 
aspectos referentes a ética, segurança e responsabilidades sobre a 
informação digital, conforme apresentado na Tabela 5. 

 
Tabela 5 – Abrangência da AC segundo Turk [26] 

Conhecimento Abrangência 

Pesquisa, uso e abuso 
de dados pessoais 

Roubo de identidade, phishing, cotações 
de crédito, redes sociais. 

Pensamento crítico Critério para avaliação de páginas web e 
da acurácia e confiabilidade das 
informações encontradas na internet e 
como utilizá-las eticamente.  

Proteção da 
privacidade 

Legislação, proteção dos dispositivos 
pessoais, proteção da privacidade e da 
reputação 

Internet/web Armazenamento de páginas web e 
pesquisas 

Assuntos atuais Descarte apropriado de computadores e 
celulares; multitarefa; uso do celular 
enquanto dirige. 

 

Com o advento das tecnologias móveis, como celulares e tablets, 
sinalizou-se a possibilidade de revisão dos conceitos da AC mais 
uma vez [22]. Dispositivos computacionais de grande potencial 
começavam a figurar no bolso dos indivíduos, representando 
conexão com família e amigos, armazenamento de suas 
experiências, entretenimento e informação em qualquer lugar [2]. 

Burd et al. [2] descreveu o enorme potencial dos celulares no 
processo de aprendizado. 

Há uma preconcepção de que os nativos digitais, estudantes de 
pouca idade que cresceram rodeados por tecnologia [15], não 
necessitariam de complementação de capacitação sobre os 
conceitos básicos da AC, entretanto uma pesquisa revelou 
insegurança e constrangimento por parte dos alunos com relação à 
falta dos conhecimentos básicos, resultando em baixo rendimento 
escolar [15], o que destaca a necessidade de retomada à atenção 
aos conhecimentos e habilidades práticas básicas. O autor sugeriu 
um conjunto mínimo de conhecimentos e habilidades referentes à 
AC que precisariam fazer parte do preparo dos alunos 
ingressantes, conforme apresentado na Tabela 6.  

 
Tabela 6 – Abrangência de AC segundo Hoar [15] 

Conhecimento Observações do autor sobre a 
abrangência 

Processador de texto 
e apresentação 
eletrônica 

Tratam-se de temas mais difíceis de se 
ensinar, em razão da preconcepção de que 
os alunos conhecem o necessário sobre 
essas ferramentas. Entretanto, contata-se 
que poucos sabem utilizar estilos, clipart, 
tabelas de conteúdo, colaboração, 
referências ou animações.  

Planilhas eletrônicas Da mesma forma, diversos alunos 
assumem conhecer o uso das planilhas 
eletrônicas, entretanto poucos o utilizam 
de forma efetiva. O aprendizado sobre 
fórmulas e gráficos pode contribuir para 
o uso diário de todos. 

Representação de 
dados 

Corresponde a um conhecimento mais 
árido, não sendo, portanto, necessário 
grande aprofundamento. Contudo, os 
estudantes se beneficiarão do 
entendimento sobre a forma como 
músicas, vídeos e imagens são 
representados digitalmente. 

Internet, e-mail e 
www 

Visão geral sobre os protocolos da 
internet, ferramentas e uso prático no 
cotidiano. 

Impactos 
multidisciplinares da 
TIC 

Conhecimento essencial para todas as 
áreas de conhecimento: um entendimento 
geral de como diferentes tecnologias 
podem interagir, inspirando os 
estudantes a utilizá-las de forma criativa 
no mercado de trabalho. 

 

5. CONCLUSÃO 
A partir da análise das diversas abordagens sobre o termo AC, 
pode-se consolidar a conceituação de AC como: um conjunto 
mínimo [13] e simplificado de conhecimentos e habilidades 
computacionais que possibilitam a maior amplitude de acesso 
possível para a sociedade [1]. Essa alfabetização deve propiciar 
habilidades correspondentes à capacitação [22] de indivíduos na 
resolução de problemas do cotidiano [9], em especial na execução 
de atividades no ambiente de graduação e na maximização das 
possibilidades no ingresso ao mercado de trabalho [12]. Inclui-se 
também um conjunto de conhecimentos fundamentais para a 
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conscientização [22] sobre riscos, limites, visão crítica e sobre o 
potencial de aplicação [20, 26] dos elementos de TIC. 

Por outro lado, a abrangência de AC possui natureza dinâmica, 
em geral acompanhando a evolução tecnológica do contexto. Os 
distintos aspectos de abrangência abordados pelos diversos 
pesquisadores não necessariamente indicam uma dissonância 
entre eles. Diferentes demandas de AC são possivelmente 
decorrentes do aspecto cronológico e regional das pesquisas. 

Portanto, tão relevante quanto o entendimento histórico dos 
aspectos conceituais, é fundamental executar frequentemente a 
adequação da abrangência de conhecimentos e habilidades da 
AC, a partir de uma análise das demandas atualizadas do 
mercado. 
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RESUMO
Ensinar a disciplina de Sistemas de Informação (SI) para alu-
nos cujo curso seja na Computação, ligados a Tecnologia da
Informação e Comunicações (TIC), exige uma adaptação na
forma de abordar o assunto. Para atingir este objetivo, este
artigo apresenta uma metodologia que exemplifica a aplica-
ção dos conhecimentos de SI em uma organização de TIC
ou em um setor de TIC. O conteúdo programático e sua im-
portância foram avaliados aplicando-se um questionário aos
alunos. As respostas revelaram que esta metodologia au-
mentou a compreensão dos alunos sobre SI e a vontade de
aplicar este conhecimento nas suas atividades profissionais.

Palavras-Chave
Sistemas de Informação, Educação, Ementa

ABSTRACT
Teaching Information Systems (IS) for computer students,
with courses very related to Information and Communicati-
ons Technology (ICT) requires adapting the subject with a
different approach. To achieve this goal, this paper presents
a methodology that exemplifies the application of IS kno-
wledge inside ICT organizations or ICT departments. The
content used and its importance were evaluated applying a
questionnaire to the students. Responses showed that this
method increased students’ IS subject understanding and
the desire to apply IS knowledge in their professional acti-
vities.
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1. INTRODUÇÃO
A abordagem usual de Sistemas de Informação (SI), en-

contrada nos principais livros da área [16, 28, 24], cujo pú-
blico alvo são alunos e profissionais da área de administração
e gestão de negócios, que precisam conhecer os conceitos de
Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) de forma
abrangente para gerir e tornar a sua organização competi-
tiva, é por demais superficial para alunos de cursos de Com-
putação. Além disso, a abordagem empregada nos cursos
de graduação em SI, onde os conceitos relacionados a SI são
vistos em maior profundidade em várias disciplinas [27], é
por demais extensa para ser ministrada em uma única disci-
plina de SI. Devido a estes fatos, a disciplina SI destinada a
estudantes dos cursos de Computação precisa ter uma abor-
dagem distinta, para não se tornar repetitiva ou por demais
superficial aos alunos que tem grande envolvimento com a
área de TIC.

Para vivenciar o ambiente real no uso da TIC, os alu-
nos são motivados a implementar os trabalhos em um am-
biente de nuvem comercial [21, 1]. Conceitos como escala-
bilidade, disponibilidade e flexibilidade de serviço, arquite-
turas de aplicações Web, máquinas virtuais, balanceamento
de carga, redes de computadores, servidores Web, Web ser-
vices, banco de dados relacionais e distribúıdos, proxies de
cache, message services, monitoramento de serviços e ńıveis
de acordo de serviço (SLA-Service Level Agreement), custo
e segurança são utilizados normalmente no ambiente de im-
plementação em nuvem [6].
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Para alcançar os objetivos propostos, os SI desenvolvidos
pertencem à atividade fim de TIC na organização, ou seja,
o domı́nio de negócio ou conhecimento a ser modelado e im-
plementado é da própria TIC. SI que usem a TIC apenas
como um meio, ou sistemas de gestão de negócios, como o
de administração escolar ou de comércio, os quais são co-
mumente usados como exemplos em sala de aula, não foram
usados uma vez que outras disciplinas do curso, tais como
Engenharia de Software e Banco de Dados podem utilizá-
los. Por este enfoque, é posśıvel perceber que a ênfase será
preparar o profissional para atuar no setor de TIC de uma
organização, ou também em uma organização cuja atividade
fim seja a TIC ou dependa muito da TIC, como a Amazon,
o Google, o Netflix, ou os prestadores de serviços de teleco-
municações como GVT, VIVO, Sky, ou mesmo organizações
públicas de TIC como o SERPRO, a DATAPREV, entre
outras.

Esta proposta de metodologia de ensino de SI para cursos
de Computação procura preencher a lacuna que existe em
relação aos SI do domı́nio de negócio TIC, nos ńıveis ope-
racional, de conhecimento, gerencial e estratégico de uma
organização usando PBL. Ao final da disciplina, foi aplicado
um questionário sobre os conteúdos espećıficos de SI e de
TIC, sendo seus resultados avaliados.

O restante deste documento está dividido da seguinte forma:
na Seção 2 é apresentada a proposta de metodologia de en-
sino. Na Seção 3 está ilustrada a proposta com alguns tra-
balhos realizados pelos alunos da disciplina SI nos cursos
de computação. Na Seção 4 são apresentados os resultados
da pesquisa sobre o conteúdo da disciplina SI realizada no
final do peŕıodo. Por fim, na Seção 5 são apresentadas as
conclusões e trabalhos futuros.

2. TRABALHOS RELACIONADOS
Existem diversas propostas pedagógicas que procuram en-

gajar o aluno no processo de aprendizagem, fazendo com que
ele deixe de ser um mero receptor de informações para ser
um agente pró-ativo na construção do seu próprio conheci-
mento. Estas abordagens que também são conhecidas como
aprendizagem ativa melhoram a aprendizagem dos alunos.
Neste sentido, [11] propõe um simulador para auxiliar no
processo de ensino, enquanto [9] implementa campeonatos e
desafios de programação.

Inclui-se como uma das técnicas de aprendizagem ativa
a Aprendizagem Baseada em Problemas (Problem Based
Learning-PBL). PBL propõe um processo de ensino e apren-
dizagem por meio do qual os estudantes conseguem um auto-
aprendizado dirigido através da solução de problemas. Com
este enfoque em PBL, [8] usa técnicas de Design Thinking
com PBL para co-projetar com seus alunos requisitos de um
sistema de gerenciamento de aprendizagem. [18] usa PBL
em disciplinas de Engenharia de Software e [10] usa um sis-
tema de reconhecimento de expressões faciais para apoiar
um ambiente virtual de aprendizagem baseado em agentes
PBL.

Neste contexto, esta artigo apresenta uma proposta de
ensino de SI com uma abordagem de aprendizagem ativa,
onde o aluno se engaja na aquisição do conhecimento de ma-
neira pró-ativa, dimininuindo a carga teórica e aumentando
a prática. Desta forma, os alunos dos cursos de Computa-
ção implementam soluções, desenvolvendo SI dentro de uma
organização real, ao mesmo tempo em que aprendem como
TIC a permeia.

3. PROPOSTA METODOLÓGICA
O objetivo da metodologia é permitir que os alunos enten-

dam como pessoas podem criar valor pelo uso da informação
e como isto pode ser melhorado, com uma abordagem de en-
sino mais prática do que teórica. O aluno tem que pensar
estrategicamente de forma a considerar como os tomadores
de decisão podem usar a informação para criar valor, ou seja,
criar um espaço para a inovação. Para isto, o aluno precisa
aprender a pensar em como projetar, criar ou adaptar SI
que criem este valor [13].

Para atingir este fim, o aluno de cursos de computação usa
como estudo de caso problemas da área de gerenciamento
de informações de TIC ou como inovações tecnológicas po-
dem mudar radicalmente o domı́nio de negócio da empresa.
Concomitantemente, também aprende como SI inovadores
podem mudar o paradigma do modelo de negócios da em-
presa de forma que ela continue competitiva.

Figura 1: Estrutura organizacional.

A Figura 1 mostra a pirâmide da estrutura organizacio-
nal tradicional dividida em ńıveis de forma horizontal (ńıveis
operacional, de conhecimento, gerencial e estratégico) e divi-
dida verticalmente de forma funcional (vendas e marketing,
manufatura e produção, finanças e contabilidade e recursos
humanos). O interessante nesta pirâmide é o acréscimo de
mais uma dimensão que permeia toda a organização, explici-
tando claramente o uso da TIC em todos os ńıveis e funções
da empresa.

Salientamos que esta dimensão de TIC que permeia a or-
ganização, pode estar distribúıda pelos diversos ńıveis deci-
sórios da organização, ou mesmo centralizada em uma única
unidade, por exemplo, superintendência, diretoria, ou de-
partamento de TIC. Além disso, a área de TIC pode ser
estruturada em ńıveis decisórios análogos aos existentes nos
ńıveis hierárquicos da empresa. Outro ponto ressaltado na
disciplina, é que esta unidade de TIC pode ter muita in-
formação a ser gerenciada, que seus processos também per-
meiam a empresa e, portanto, seria interessante que os SI
fossem integrados e, de preferência, unificados para diminuir
custos.

Além disso, a disciplina SI dos cursos da área de computa-
ção tem o papel importante de relacionar as diversas outras
disciplinas de Ciência de Computação dentro da subárea de
Metodologias e Técnicas de Computação: Engenharia de
Software, Banco de Dados, Linguagens de Programação e
Processamento Gráfico [7]. Para isso, esta proposta procura
fazer com que os alunos aprendam estes conhecimentos na
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prática, usando-os na implementação de um SI, algo seme-
lhante a um hackthon [30].

3.1 Justificativa
Os alunos da disciplina SI dos cursos da área de com-

putação já conhecem ou irão conhecer a TIC e necessitam
complementar este conhecimento com a sua aplicação em
organizações públicas ou privadas, agregando conhecimen-
tos de Administração de Negócios, Teoria Geral de Sistemas,
Gerenciamento de Projetos, entre outros.

A implementação de SI que resolvam, na prática, os pro-
blemas que os alunos irão enfrenter como profissionais da
área de TIC é importante para motivar os alunos não só em
relação à disciplina, mas ao seu curso de graduação, mos-
trando de forma direta a aplicação de SI na área de TIC e,
como efeito colateral, diminuir a evasão existentes nos cursos
de graduação [26].

Esta abordagem permite que o aluno também possa estu-
dar, analisar, compreender e aperfeiçoar os processos orga-
nizacionais de TIC que permeiam a organização e aplicá-los
na sua carreira profissional.

3.2 Detalhes da proposta
Como metodologia adotada, os alunos estudam o que os

ńıveis organizacionais de um setor de TIC realizam e esco-
lhem um ńıvel organizacional de um departamento de TIC
de uma instituição. Realizam um levantamento das neces-
sidades de gestão da informação e inovação, elicitam os re-
quisitos, modelam e analisam os processos e implementam
um protótipo que soluciona o problema. Ou seja, procura-se
aproveitar a motivação existente em competições de progra-
mação [9] como um hackthon, mas de forma mais sistema-
tizada, com uso de metodologia de documentação e com a
duração de um semestre letivo. No final do peŕıodo os alunos
apresentam seus trabalhos para toda a turma.

Entretanto, é preciso ressaltar, que o aluno de cursos de
computação é orientado a procurar soluções com conheci-
mentos de como uma organização se estrutura, como ela
funciona, que ela é um sistema formado de vários sistemas,
sendo que muitos podem ser SI automatizados. Que em sis-
temas é preciso ter uma visão hoĺıstica do todo e que o todo
é maior do que a simples soma das partes (gestalt). Que
uma organização é um sistema aberto e que precisa estar
em homeostasia com o ambiente para sobreviver. Que sua
solução pode afetar os sistemas existentes de formas impre-
vistas. Também são apresentadas noções de engenharia de
sistemas com foco em aspectos importantes para permitir a
inovação na especificação de sistemas.

Outro ponto ressaltado é o fato de que em empresas onde
os SI não são integrados, o uso da TIC é estanque, ou seja,
cada divisão funcional da organização, em seus ńıveis, pode
ter sua própria solução de TIC e não existe um fluxo auto-
matizado de informações entre as fronteiras departamentais.
Já em empresas com SI integrados pode-se usar pacotes de
integração comerciais (e.g., ERP - Enterprise Resource Plan-
ning, SCM - Supply Chain Management, CRM - Customer
Relationship Management) ou implantar seus próprios apli-
cativos integrados, com vantagens e desvantagens em ambos
os casos.

Para agregar o conhecimento de gestão com a TIC, o Busi-
ness Process Management (BPM) foi utilizado [25], com foco
no papel do analista de negócios na melhoria dos processos
da organização, na necessidade de se integrar os diversos SI

da organização, gestão de processos por indicadores e Ba-
lanced Score Card (BSC).

Para um aluno de um curso de computação, é fundamen-
tal que ele enxergue como é a organização em que ele irá
trabalhar, como a TIC a permeia, como ela é organizada e,
principalmente, como são os seus SI. Com esta finalidade, a
classificação dos SI de TIC de acordo com os ńıveis hierár-
quicos da organização serão apresentados na sequência.

3.2.1 Nível Operacional
Neste ponto é apresentado ao aluno a unidade de TIC

que realiza os serviços diários que mantém a infraestrutura
de TIC de uma organização. O atendimento aos pedidos de
manutenção dos computadores, da rede que não está conec-
tada à Internet, do telefone VoIP (Voice over IP) que está
mudo, da substituição do tonner da impressora que está no
fim etc. É explicado que o ideal é que estes serviços estejam
integrados com os demais sistemas dos outros departamen-
tos da organização. Por exemplo, a necessidade da troca
do cartucho de tonner da impressora pode gerar um pedido
de compra para o Departamento de Compras. Também é
mostrado que estes serviços de TIC precisam ser gerencia-
dos de forma adequada, para que os usuários da TIC tenham
um serviço de qualidade e para que a TIC contribua com a
organização na sua missão. Ou seja, que neste ńıvel os SI
devem prover ao gerente de TIC a capacidade de acompa-
nhar as atividades e transações elementares de serviços da
organização. E que caso a Gestão dos Serviços de TIC seja
grande e complexa ele pode recorrer a uma biblioteca com
as melhores práticas, como a ITIL (Information Technology
Infrastructure Libray) [20] ou o MOF (Microsoft Operations
Framework) [19].

3.2.2 Nível de Conhecimento
Neste ńıvel organizacional ficam os responsáveis pelo de-

senvolvimento de soluções de software e hardware da em-
presa. Aqui a empresa integra novos conhecimentos nos ne-
gócios e auxilia a organização a controlar o fluxo de infor-
mações. Ou seja, é onde os programadores, analistas de sis-
temas, cientistas de computação etc trabalham. Eles não só
agregam novos conhecimentos do negócio nos SI da empresa,
mas também as viabilizam usando novas tecnologias no seu
desenvolvimento. Por exemplo, para que os SI possam ser
acessado pela Internet, medidas de segurança deverão ser
implementadas utilizando o padrão OWASP [22]. Para que
o SI seja escalável, ele pode ser implementado em nuvem [6].
Para mapear e otimizar os processos automatizados pelo SI
os alunos utilizam as técnicas prescritas no BPM [14].

3.2.3 Nível Gerencial
Neste ńıvel os dados provenientes do ńıvel operacional são

consolidados em relatórios periódicos, os quais servem para
os gerentes monitorarem, controlarem e tomarem decisões
no setor de TIC. Que neste ńıvel, sobre os dados produzidos
pelos SI do ńıvel operacional podem ser aplicadas técnicas
de Business Intelligence (BI) para realizar inferências, para
definir estratégias de competividade [4]. Que para as infor-
mações obtidas por relatórios e BI serem válidas, os dados
advindos dos SI de ńıvel operacional precisam ter qualidade,
e que para isso é preciso governança sobre os dados.

3.2.4 Nível Estratégico
Neste ńıvel são feitos os planejamentos de longo prazo da
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empresa. Ou seja, a alta direção da empresa necessita esta-
belecer uma Governança de TIC eficaz, para que ela garanta
a criação de valor para os negócios da empresa, para que se
crie uma cultura de TIC que preserve seus investimentos.

Para isso, os alunos precisam perceber que a TIC é um
dos principais ativos de uma empresa, junto com os recursos
humanos, f́ısicos, financeiros, de propriedade intelectual e de
relacionamentos e que o responsável pela área de TIC precisa
sensibilizar e conscientizar a alta direção da empresa para a
importância de se ter uma governança de TIC bem definida.
Mais do que isso, ele tem que ser o parceiro da alta direção
da empresa ou do negócio, que geralmente entendem pouco
de TIC, apesar de precisarem da TIC, e que se se sentem
frustrados com seus altos custos e limitados benef́ıcios.

Os altos dirigentes veem que existe uma desconexão entre
o negócio real e o que a TIC está fazendo. Ou seja, que
eles (os atuais alunos dos cursos de computação e futuros
profissionais de TIC) também precisam entender do negócio
para poderem conversar par-a-par com a alta administração
da empresa, para juntos poderem extrair benef́ıcios estraté-
gicos crescentes da TIC [29].

Dentro deste contexto, a metodologia proposta mostra ao
aluno que a TIC, atualmente, é parte essencial para a compe-
titividade do negócio, e que, a forma profissional de alinhar
os objetivos de negócios e os objetivos de TIC é por meio de
uma Governança de TIC profissional.

Os assuntos básicos de Governança de TIC que uma em-
presa precisa ter são introduzidos pela definição dos prinćı-
pios de TIC, que são declarações claras, de alto ńıvel, sobre
como a TIC é utilizada no negócio. Para maior compre-
ensão dos alunos, são mostradas regras de governança que,
por exemplo, uma empresa tenha adotada e sua alta direção
mostre firme vontade de que elas sejam cumpridas, como:
“As soluções de TIC devem se basear em padrões de mer-
cado, utilizando sempre que posśıvel soluções abertas”, ou
“Todos na enpresa devem se preocupar com a corretude dos
dados inseridos nos SI da empresa, de forma a assegurar a
corretude dos relatórios gerenciais e a validade das informa-
ções obtidas por meio de softwares de Business Intelligence”.
Desta maneira, os alunos sem muita experiência em gestão
de TIC entendem o que é governança e o que são as melho-
res práticas de governança de TIC preconizadas pelo COBIT
[3].

3.3 Contexto e Aplicação da Proposta
Na Universidade de Braśılia (UnB) a disciplina de SI é

obrigatória para os cursos de Licenciatura em Computa-
ção (noturno) e Bacharelado em Ciência da Computação
(diurno), sendo optativa para os cursos diurnos de Enge-
nharia de Computação e Mecatrônica, além de poderem ser
cursadas como módulo livre pelos alunos dos demais cursos
de graduação. Os alunos dos diversos cursos de computa-
ção podem escolher o turno que preferem cursar SI, tendo a
mesma carga horária de 60 horas por semestre, correspon-
dendo a 4 créditos, com 4 horas/aula semanais, incluindo o
semestre letivo que varia de 16 a 18 semanas.

Os alunos da licenciatura e do bacharelado podem cursar
a disciplina a partir do quarto peŕıodo, tendo como pré-
requisitos a disciplina de estrutura de dados ou programa-
ção sistemática. Semestralmente são oferecidas duas turmas
com 30 a 40 alunos em ambos os turnos.

3.3.1 Ementa e Programa Básico

O objetivo da disciplina de SI é preparar o aluno para
trabalhar com sistemas computacionais nas dimensões tec-
nológica, organizacional e humana. O foco de atenção da
disciplina está na automação dos processos de negócio nas
organizações, de maneira a racionalizar o uso de recursos e
melhorar o processo de tomada de decisão, o controle de cus-
tos e a qualidade dos negócios realizados no âmbito organi-
zacional. Para atingir estes objetivos, a disciplina é dividida
em quatro módulos:

3.3.2 Módulo I
Fundamentos de SI. Conceitos básicos (dados, informação,

conhecimento). Fundamentos de Teoria Geral de Sistemas.
Abordagem sistêmica das organizações. Tipos de SI.

3.3.3 Módulo II
Processos de Negócio. Modelagem de processos de negó-

cio. Implementação de processos de negócio. Gerência de
processos de negócio.

3.3.4 Módulo III
Tecnologia da Informação. Recursos de tecnologia da in-

formação e comunicações. Governança de tecnologia da in-
formação.

3.3.5 Módulo IV
Aplicações. Noções de Análise e Projeto de Sistemas com

UML e RUP. Noções de Projeto e Modelagem de Banco de
Dados. Implementação de um sistema de informação.

3.3.6 Instrumentos de Avaliação
A avaliação consiste de 4 (quatro) trabalhos práticos. O

primeiro trabalho é a definição do SI a ser desenvolvido, seu
escopo e o levantamento de seus requisitos. O segundo tra-
balho consiste na modelagem do SI especificado no primeiro
trabalho usando BPMN [12] e UML [23]. O terceiro traba-
lho é a implementação do SI definido no primeiro trabalho e
modelado no segundo trabalho. O quarto trabalho é um ar-
tigo cient́ıfico (com no mı́nimo 8 páginas preferencialmente
em Inglês, utilizando o formato da Sociedade Brasileira de
Computação (SBC)) sobre o trabalho desenvolvido com uma
comparação dele com sistemas semelhantes, no que ele é di-
ferente ou inovador em relação ao que já existe e a apresen-
tação do artigo para a classe.

Além do trabalho, são aplicadas 02 (duas) provas individu-
ais sem consulta, sendo que a primeira prova com o conteúdo
dos módulos I e II e a segunda com o conteúdo dos módulos
III e IV. Complementando a avaliação, os alunos realizam se-
minários apresentados e discutidos em classe, sobre assuntos
atuais de TIC, como Computação Verde e suas implicações
nas organizações, impressoras 3D e como ela poderá afetar
os negócios.

4. EXEMPLOS DE TRABALHOS
Para exemplificar alguns dos resultados da aplicação desta

metodologia, seguem três trabalhos realizados por alunos da
disciplina SI no segundo semestre de 2014. Para a realiza-
ção dos trabalhos os alunos seguiram o ciclo de vida para
o desenvolvimento de sistemas preconizado pelo RUP [15],
incluindo modelagem UML e do processo de negócios em
BPMN.

4.1 Sistema de Service Desk
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Figura 2: Diagrama de Casos de Uso do Sistema de
Service Desk.

Este é um exemplo de SI de ńıvel operacional, o qual foi
desenvolvido pelos alunos da disciplina. Ele foi implemen-
tado em um ambiente de desenvolvimento em nuvem da Ora-
cle, utilizando uma ferramenta de desenvolvimento expresso,
o APEX [21]. O objetivo do sistema é ser um gerenciador
de demandas de TI (Service Desk) no contexto de uma orga-
nização/empresa de pequeno/médio porte (entre 500 a 5000
funcionários), cujas solicitações relacionadas a TI são ge-
radas pelas mais diversas áreas da instituição. A Figura 2
mostra um diagrama modelado pelos alunos utilizando a fer-
ramenta Astah [2].

4.2 SIGA : Sistema de Gerenciamento de Apli-
cações

Dada a importância, para qualquer organização que pos-
sua uma unidade espećıfica de TIC, monitorar suas ativi-
dades no que diz respeito a desenvolvimento de sistemas,
os alunos desenvolveram um Sistema de Gerenciamento de
Aplicações denominado SIGA. O objetivo do sistema é mo-
nitorar, controlar e auditar as aplicações com base em regras
de qualidade e seguranca definidas pela TI, bem como evi-
tar o emprego desnecessário de esforço no desenvolvimento
de soluções que podem já existir dentro da propria organi-
zação. Desta forma, os alunos pretendem ampliar a capa-
cidade operacional e gerencial do departamento de TIC. O
ganho operacional está em garantir maior homogeneidade e
qualidade, enquanto relatórios gerenciais mostram o rumo
do desenvolvimento de sistemas na organização, facilitando
a tomada de decisão técnica. O sistema foi desenvolvido
utilizando o serviço de computação em nuvem APEX [21],
da Oracle. A Figura 3 mostra o diagrama de processos de
negócios modelados pelos alunos segundo a notação BPMN
utilizando o software bizagi [5]. Este pode ser considerado
um SI para o ńıvel de conhecimento da área de TIC de uma
organização.

4.3 Módulo de Controle de Suprimentos de Im-
pressão

Os alunos implementaram um SI de ńıvel gerencial apro-
veitando um sistema de controle de estoque de toners e car-
tuchos de impressoras já existente na organização ABC. O
módulo que eles desenvolveram acopla-se ao sistema exis-
tente, de maneira a utilizar os seus dados. Além de utilizar
os dados do sistema, o módulo implementado pelos alunos

Figura 3: Mapeamento de processos de negócios do
SIGA : Sistema de Gerenciamento de Aplicações.

agrega dados externos relativos ao mercado de impressoras
e seus suprimentos de impressão, para auxiliar o setor de
TIC na tomada de decisão no que diz respeito a aquisição,
manutenção, provisionamento e descarte de impressoras no
âmbito da referida organização. O sistema foi implemen-
tado em ambiente de homologação utilizando a tecnologia
de computação em nuvem, por meio do serviço de hospeda-
gem da Amazon (Amazon Web Services) [1].

Um dos gráficos deste módulo, Figura 4, facilita a leitura
do consumo geral de cartuchos na empresa, permitindo aos
gestores fazer uma análise comparativa do custo/benef́ıcio
da aquisição de cada marca ou modelo de cartucho, ori-
entando futuras aquisições de impressoras que apresentem
suprimentos com melhor custo/benef́ıcio.

Figura 4: Gráfico gerado pelo Módulo Estratégico de
Controle de Suprimentos de Impressão que facilita a
leitura do consumo geral de cartuchos na empresa.

5. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO
Para se avaliar a percepção dos alunos em relação ao con-

teúdo da disciplina SI foi aplicado, no final do semestre, um
questionário de avaliação, cuja resposta era voluntária. A
turma da disciplina SI era do turno noturno e contava com
23 alunos, dos quais 17 foram aprovados. Dos 23 alunos da
turma, 15 responderam ao questionário. Dos alunos que não
responderam o questionário, encontram-se 6 alunos que não
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obtiveram aprovação por terem faltado a mais de 25% das
aulas.

Em levantamento informal realizado, verificou-se que al-
guns alunos deixaram de frequentar as aulas por motivos
pessoais ou por alta carga de trabalho nas empresas em que
trabalham. De qualquer forma, seria interessante apurar as
causas com uma metodologia mais formal, de forma a des-
cartar posśıveis tendências não reveladas pela presente pes-
quisa. O questionário foi mandado para todos os alunos por
meio do site de Ensino a Distância (Moodle) e por e-mail e
está dispońıvel em:http://goo.gl/forms/ou41ZiJhTQ.

A primeira parte do questionário levanta o perfil dos alu-
nos, conforme apresentado na Figura 5, onde verifica-se que
aproximadamente 70% dos alunos tem entre 18 e 24 anos.

Figura 5: Divisão dos alunos por faixa etária.

Figura 6: Quantidade de alunos por curso na disci-
plina SI.

A Figura 6 mostra a classificaçãos dos alunos da turma
por cursos. As Figuras 7, 8 e 9 mostram que 100% dos
alunos da disciplina SI do turno noturno que exercem ati-
vidade remunerada o fazem no setor terciário da economia,
sendo que destes, 85% trabalham no setor público. Nas ins-
tituições em que estes alunos trabalham, todos possuem SI
automatizados e eles utilizam estes sistemas nas suas ativi-
dades laborais.

Após o leventamento do perfil, o questionário procurou
levantar a opinião dos alunos em relação ao conteúdo da
disciplina e a metodologia de ensino utilizada na disciplina.

Para esta análise utilizou-se a escala de Likert [17], cujas
respostas poderiam variar de 1 a 5, 1 para discordo total-
mente e 5 para concordo totalmente, de forma que o aluno
poderia marcar o número 3, caso não soubesse responder. A
Tabela 1 sumariza os resultados do questionário em relação

Figura 7: 87% dos alunos de SI exercem atividade
remunerada.

Figura 8: Dos alunos de SI que exercem atividade
remunerada, todos são do setor de serviços, sendo
que 85% trabalham no setor público.

Figura 9: Dos alunos de SI que exercem atividade
remunerada, 77% trabalham no setor de TIC da sua
organização
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ao conteúdo da disciplina de SI. As respostas 1 e 2, discordo
totalmente e discordo, respectivamente, foram agrupadas no
universo dos que discordaram da afirmação. As respostas 4 e
5, concordo e concordo totalmente, respectivamente, foram
agrupadas no universo dos que concordaram com a afirma-
ção. A resposta 3 pode ser classificada como uma resposta
indiferente ou de indecisão em relação a afirmação.

Na Pergunta 2.1 a maioria dos alunos concordou com a
importância dos conhecimentos da disciplina SI na sua for-
mação profissional, apenas um aluno não concordou nem
discordou. Este aluno era do curso de Engenharia de Com-
putação, cujo curso tem uma ênfase maior no conhecimento
a ńıvel de hardware e sofware básico, computação embarcada
etc e que talvez, neste caso, se precise trabalhar melhor a
necessidade do conhecimento de sistemas de mais alto ńı-
vel para sua formação profissional, uma vez que o mesmo
concordou que os conhecimentos transmitidos foram úteis
(Pergunta 2.2), assim como todos os alunos que responde-
ram o questionário.

Setenta e três por cento das respostas da Pergunta 2.3
concordam que SI é uma disciplina que motivou concluir o
curso, o que mostra o acerto desta abordagem no ensino da
disciplina SI para alunos de cursos de Computação.

De uma maneira geral, as respostas sobre o conteúdo pro-
gramático da disciplina SI, conforme se verifica na Tabela 1
Perguntas 2.4 a 2.6, indicam que o conteúdo utilizado está
no caminho certo. Ou seja, a disciplina SI deve abordar as
futuras necessidades do profissional de TIC como gestor de
negócios de uma organização genérica e como gestor de ne-
gócios de uma organização de TIC, capacitando os alunos a
compreender os problemas de um departamento de TIC de
uma organização e buscar soluções de SI que tragam van-
tagens competitivas a uma organização, empregando a TIC
na sua solução.

As respostas às perguntas 2.7 e 2.8 mostram que o obje-
tivo de valorizar a necessidade de se criar valor pelo uso da
informação, criando espaço para a inovação, incentivando o
aluno a pensar em como projetar, criar ou adaptar SI para
este fim foi plenamente atingido.

A Pergunta 2.9 do questionário teve o objetivo de fazer
uma sondagem a respeito de se abordar SI na área de en-
sino na disciplina SI, uma vez que a maioria dos alunos são
de Licenciatura em Computação. Dos nove alunos de licen-
ciatura que responderam ao questionário, três discordarm,
um foi indiferente e cinco concordaram. Ou seja, percebe-se
que os alunos da licenciatura estão divididos em relação a se
abordar SI para ensino na disciplina. Ou seja, esta questão
merece ser investigada mais a fundo.

Já em relação ao uso de SI que visem ao empreendedo-
rismo, Pergunta 2.10, com a criação e o gerenciamento de
novas empresas, apenas 40% das respostas foram positivas.
Uma interpretação para este resultado é que estes alunos,
mesmo já tendo uma colocação no serviço público, gosta-
riam de ter a oportunidade de também se tornarem empre-
endedores do setor de TIC.

6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
Os resultados da pesquisa de opinião feitos com os alu-

nos da disciplina corroboram os objetivos propostos pela
metodologia teórico/prática de ensino da disciplina SI. A
disciplina SI deve dar uma ênfase maior nas futuras neces-
sidades do profissional de TIC como gestor de negócios de
uma organização genérica que possui um setor de TIC e ele

precisará estar capacitado a gerenciar, entendendo o negó-
cio da organização e ajudando a organização a cumprir seus
objetivos.

A disciplina SI também deve preparar os alunos para se-
rem gestores de negócios de uma organização de TIC, ou
seja, organizações cuja atividade fim é a TIC. Por fim, a
disciplina deve capacitar os alunos a compreender os proble-
mas da área de TIC de uma organização e buscar soluções de
SI que tragam vantagens competitivas a uma organização,
desenvolvendo e implementando uma solução de TIC.

Como trabalhos futuros, pretende-se realizar uma pes-
quisa com os docentes da Disciplina SI de cursos de Compu-
tação do páıs, para colher opiniões sobre esta metodologia,
a fim de aperfeiçoá-la. Pretende-se também realizar uma
pesquisa com os alunos da disciplina SI, no ińıcio da disci-
plina, com o objetivo de levantar seu perfil, suas expectativas
em relação à disciplina e posśıveis dificuldades em concluir
a disciplina, de forma a mapear a causa do não aproveita-
mento na disciplina por parte de alguns alunos. Para os
alunos que tem SI como disciplina obrigatória e a frequen-
tam pela segunda ou terceira vez, aplicar questionário para
se levantar os motivos de não terem obtido aproveitamento
na disciplina nas oportunidades anteriores. Desta maneira,
espera-se eliminar posśıveis dúvidas em relação ao bias da
pesquisa realizada e conhecer melhor as causas do não apro-
veitamento na disciplina, de forma a tentar mitigá-las.
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em http://www.cnpq.br/documents/
10157/186158/TabelasAreasdoConhecimento.pdf,
consultado em fevereiro de 2015, 2015.

[8] M. P. da Soledade Jr and et al. Experimenting with
design thinking in requirements refinement for a
learning management system. In Anais do IX
Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, pages
182–193, João Pessoa, PB, 2013.

[9] L. A. Digiampietri and et al. Complementando o
aprendizado em programação: Experiências no curso
de sistemas de informação da USP. In Anais do VIII
Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, pages
779–790, São Paulo, SP, 2012.

[10] F. A. Diniz and et al. Um sistema de reconhecimento

XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.
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Tabela 1: Resultados das perguntas referentes ao conteúdo da disciplina SI
Perguntas % Concordo % Indeciso % Discordo
2.1 A disciplina SI é importante para a minha formação profissional. 93,3 6,7 0
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86,6 6,7 6,7
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RESUMO 
O uso de sistemas ERP no processo de ensino/aprendizado para 
estudantes do curso de Administração é uma ferramenta importante 
na aquisição de conhecimento relativo aos processos das empresas 
e à visão integrada destes processos. Diversos autores defendem 
que o ensino de sistemas ERP pode ser favorecido com a aplicação 
da metodologia hands-on, na qual o estudante constrói seu 
conhecimento por meio de ferramentas fornecidas pelo educador. 
O objetivo do presente estudo é relatar uma experiência realizada 
com uma turma de 68 alunos com o uso de sistemas ERP na 
abordagem hands-on como ferramenta auxiliar no processo de 
ensino/aprendizagem em um curso de Administração. A avaliação 
da utilização dessa abordagem se deu por meio de uma metodologia 
que visa comparar a situação do conhecimento dos alunos relativo 
a um processo geral de vendas antes e depois de um exercício 
hands-on. Foi possível observar uma melhora do conhecimento 
sobre o processo estudado, evidenciada num maior entendimento 
de quais são os atores envolvidos e maior coerência e clareza nas 
relações entre estes atores e das atividades por eles realizadas. 

Palavras-chave 
Sistemas ERP, aprendizado hands-on. 

ABSTRACT 
The ERP systems usage for the teaching/learning process to 
business administration students is an important tool in the 
acquisition of knowledge about business process integration view. 
Several authors have stated that the learning of ERP systems could 
be favored by the application of the hands on methodology, on 
which the student build your knowledge through tools provided by 
educator. The objective of this paper is describe an experience with 

a 68 students about the ERP system usage according to hands-on 
approach as a tool to facilitate the teaching/learning process in 
bachelors on business administration course. The analysis of this 
approach was made through a methodology based on comparison 
of a student’s knowledge related to a general sales process before 
and after of hands-on exercise application. It was possible to 
observe an improvement of knowledge about the sales process, 
highlighted through the comprehension of the involved actors as 
well as the relationship between them and the executed tasks. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3 [Computers and Education]: Computer and Information 
Science Education - Information systems education 

General Terms 
Experimentation 

Keywords 
ERP systems, hands-on learning. 

1. INTRODUÇÃO  
As empresas estão inseridas em um ambiente cada vez mais 
competitivo e em constante mudança. O surgimento de novas 
tecnologias tem um papel fundamental no direcionamento dessas 
mudanças, em geral deslocando a vantagem competitiva para 
aqueles que estejam na vanguarda do desenvolvimento. 
Na década de 1970, algumas empresas começaram a utilizar a 
tecnologia computacional para melhor integrar e controlar suas 
operações [13]. Os computadores foram tornando-se cada vez mais 
baratos e seu uso cada vez mais popular. 
Com o desenvolvimento da tecnologia, surgiram pacotes de 
soluções de software mais robustos e que buscavam integrar toda 
a gama de processos e funções de um negócio, objetivando 
oferecer uma visão holística a partir de uma única arquitetura de 
Tecnologia de Informação (TI) e de informação. Esses pacotes de 
sistemas receberam o nome de Enterprise Resource Planning 
systems (ERPs), embora haja alguma controvérsia em relação à 
aplicabilidade do termo [7]. 
Na década de 1990, os sistemas ERP foram o foco da área de TI ao 
redor do mundo, quando foi observado um aumento expressivo na 
utilização desses sistemas [2]. Com o tempo, a complexidade dos 
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processos desenvolvidos pelas empresas em meio a este ambiente 
cada vez mais competitivo fez com que os sistemas ERP deixassem 
de ser uma ferramenta criadora de vantagem competitiva para 
tornarem-se uma necessidade, um requisito para apenas estar a par 
dos outros competidores. 
Com o desenvolvimento, funções facilitadas pelos ERP, como 
coordenação funcional, comunicação efetiva e integração de 
processos tornaram-se essenciais para as operações de negócio 
[13]. Neste contexto de crescente competitividade, uma melhor 
compreensão e transparência nos processos operacionais de 
negócio são essenciais para praticamente qualquer empresa [1].  
Observa-se, portanto, que o ensino de sistemas ERP em cursos de 
Administração pode ter importância para favorecer a compreensão 
do funcionamento dos diferentes processos das empresas, bem 
como suporte para a integração desses processos. 
A inclusão do tema sistemas ERP em cursos superiores na área de 
negócios justifica-se por diversos motivos, tais como: o 
aprendizado de ERP é uma habilidade importante de TI; as 
organizações precisam de pessoas sagazes no uso de ERP em suas 
atividades diárias; recentes fracassos documentados de projetos de 
ERP sugerem que o conhecimento e as habilidades relacionadas 
aos ERP ainda são importantes e necessários. Além disso, o 
conhecimento sobre a utilização de sistemas ERP é requisito para 
algumas vagas de emprego [1]. 
Em relação à estratégia de ensino voltada para a informática, é 
oferecida uma posição favorável à utilização de uma abordagem 
hands-on. De Acordo com [5], a utilização desta metodologia não 
trata de oferecer ao estudante um objeto a ser construído 
simplesmente para que seja construído. Esta construção, de um 
artefato qualquer, deve ser escolhida pelo estudante, de forma que 
a construção será pessoalmente significativa, possibilitando um 
envolvimento afetivo entre o aprendiz e aquilo que se pretende 
produzir. Além disso, deve-se buscar produzir algo que seja 
tangível, que cuja construção seja realizável e compreensível pelo 
estudante. 
Em um contraponto discutido por [13], não foram encontradas 
evidências de que uma intervenção de aprendizado hands-on 
produz resultados estatisticamente significativos no que diz 
respeito ao conhecimento detalhado dos estudantes relativo aos 
processos de negócios das empresas quando esta avaliação foi feita 
por meio de uma metodologia quantitativa e objetiva [13]. Por 
outro lado, há evidências de que a auto avaliação dos alunos 
relativa ao conhecimento próprio sobre os processos de negócio 
das empresas e a interconexão dos mesmos é beneficiada pela 
experiência de utilização de sistemas ERP [10, 13]. 
A utilização da abordagem hands-on como ferramenta auxiliar no 
processo de ensino de sistemas ERP passa pela dificuldade do 
custo elevado das soluções comerciais disponíveis. Dessa forma, 
optou-se por utilizar um sistema ERP open source, uma vez que a 
utilização de um software comercial licenciado necessita de 
parcerias comerciais que muitas vezes não são financeiramente 
viáveis para as Instituições de Ensino. Além disso, não há grande 
diferença no aprendizado relativo aos sistemas ERP e aos 
processos de negócios mais gerais ao utilizar diferentes sistemas, 
uma vez que tais processos estão implementados de acordo com as 
melhores práticas. Sendo assim, a utilização de uma ferramenta 
gratuita e amplamente disponível torna mais fácil a aplicação da 
abordagem hands-on para o ensino de sistemas ERP [1]. 
Dentro desse contexto, este estudo tem por objetivo relatar uma 
experiência com a utilização de sistemas ERP por estudantes de um 
curso de Administração em uma Instituição de Ensino Superior 
Pública, focalizando a compreensão sistêmica de integração dos 
processos da empresa e o detalhamento das etapas e pessoas 
envolvidas nestes processos. A estratégia de ensino adotada foi a 

hands-on. 
Para melhor apresentar o objetivo mencionado anteriormente, este 
artigo é composto, além da introdução, de quatro seções, a saber: 
2. Trabalhos Relacionados, 3. Metodologia e 4. Resultados, além 
da Bibliografia. Na seção de Trabalhos Relacionados estão 
descritas algumas pesquisas estudadas que se relacionam ao tema 
da pesquisa – ensino de sistemas ERP e a utilização da abordagem 
hands-on, além de uma breve apresentação do sistema OpenERP. 
Na Metodologia são caracterizados o tipo da pesquisa, o modelo 
para coleta de dados e o método de análise. Por fim, são 
apresentados os resultados obtidos e as discussões pertinentes ao 
presente estudo. 
 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Esta seção está dividida com base nos principais temas que dão 
embasamento ao trabalho. Inicialmente, será feita uma revisão dos 
estudos realizados a respeito do tema de ensino de sistemas ERP. 
Em seguida, será trabalhado o conceito de aprendizado hands-on. 
Por fim, será feita uma breve apresentação do sistema OpenERP. 
 

2.1. A Importância do Ensino de Sistemas ERP 
Ao longo da última década, foram realizadas diversas tentativas de 
integração do currículo universitário utilizando sistemas ERP. 
Essas experiências levaram ao surgimento de pesquisas com foco 
nas técnicas pedagógicas, assim como no treinamento e 
aprendizado efetivos desse tipo de sistema [13]. 
As características dos sistemas ERP podem aflorar uma pedagogia 
mais efetiva na Educação Superior, principalmente para cursos da 
área de negócios, proporcionando uma compreensão mais 
aprofundada das operações e uma visão mais clara dos aspectos 
interligados da atividade de negócio [6]. 
Tal visão foi corroborada por um estudo que sugeriu que estudantes 
que passaram por um treinamento sobre os módulos de Recursos 
Humanos de um sistema ERP desenvolveram um melhor 
conhecimento sobre as práticas na área em comparação aos alunos 
que não passaram por este treinamento [16]. 
A utilização de sistemas ERP no Ensino Superior também pode 
exercer uma influência positiva no aprendizado de processos de 
negócio quando este aprendizado é medido pela auto avaliação dos 
estudantes [10]. Além disso, foram documentadas melhorias 
significativas na compreensão dos estudantes relativa à integração 
dos processos de negócios ao incluir a configuração de um software 
ERP no currículo [3]. 
Também foi levada em consideração uma investigação conduzida 
dos artigos pedagógicos sobre ERP produzidos no período de 2000 
– 2010 e publicados no JISE (Journal of Information Systems 
Education) [1]. O fato de se tratar de uma revista especializada no 
ensino de sistemas de informação proporcionou uma boa amplitude 
de artigos mesmo limitando a busca a apenas uma revista. Foram 
identificados dois temas centrais para os artigos estudados: o 
primeiro grupo era de artigos focalizados em fornecer orientações 
sobre como integrar o item aos currículos universitários e sobre o 
ensino de ERP. O segundo grupo, por sua vez, era de artigos 
voltados para a importância do ensino dos conceitos dos sistemas 
ERP [1]. 
Em um outro experimento, no qual os estudantes participaram de 
uma competição de simulação de empresas, foram encontradas 
outras indicações de que a utilização de sistemas ERP em situações 
de simulação podem favorecer a compreensão dos estudantes sobre 
os processos das empresas e sua integração. Utilizando um sistema 
ERP real, o mySAP, os estudantes deveriam interpretar os 
relatórios e utilizar os módulos de inteligência de negócios para 
tomar decisões de negócios. Após a participação neste 
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experimento, gradualmente os estudantes perceberam que 
reorganizar de acordo com um processo de negócio as tarefas que 
deveriam realizar permitiria a eles tirar proveito do sistema 
integrado. Além disso, os alunos puderam, ao final do experimento, 
compreender como o sistema integrado poderia auxiliar na 
obtenção de resultados [8]. 
Um conhecimento importante para os graduandos de cursos 
relacionados à área de negócios é a compreensão verdadeira do que 
é um processo de negócio – a unidade básica das operações 
envolvidas nos fluxos de trabalho das empresas, e em todas as 
operações de negócios [4]. Neste contexto, destaca-se a 
importância de aprender os conceitos fundamentais de processos 
de negócios para todos os graduandos de cursos da área de negócios 
[13]. 
Em um experimento realizado com o objetivo de medir o ganho de 
conhecimento relativo aos processos de venda e de compra de 
empresas utilizando o aprendizado hands-on em um sistema ERP, 
os resultados indicaram que, apesar de não ter sido encontrada 
significância estatística para este aumento de conhecimento, a auto 
avaliação dos alunos em relação ao seu conhecimento dos 
processos melhorou significativamente [13]. 
Em relação ao distribuidor do software utilizado no ensino de 
sistemas ERP, a maioria dos artigos relacionados ao ensino de 
sistemas ERP publicados anteriormente utilizava soluções 
comerciais, principalmente o SAP. Esse viés pode dificultar a 
implementação de uma metodologia hands-on, pois necessita de 
parcerias comerciais que muitas vezes não são financeiramente 
viáveis para as Instituições de Ensino. Além disso, o aprendizado 
relativo aos processos de negócios e à integração destes não é 
diferente quando da utilização de diferentes sistemas. Os sistemas 
ERP são desenvolvidos e implementados com base nas melhores 
práticas do mercado, de forma que há grande padronização. Sendo 
assim, o aprendizado em um sistema específico é válido para 
qualquer outro que seja igualmente baseado nas melhores 
práticas[1]. 
Dessa forma, o uso de um software gratuito e open source para o 
ensino de sistemas ERP em cursos de graduação é uma alternativa 
que desonera a utilização de uma abordagem hands-on. 

2.2.  A Metodologia Hands-on 
A metodologia hands-on de aprendizado deriva dos princípios da 
teoria denominada construcionista, que vem sendo elaborada desde 
o final da década de 1960, com a criação da linguagem LOGO por 
Seymour Papert. Esta teoria deriva de uma tradição da psicologia 
construtivista de Jean Piaget, dentre outros teóricos, uma vez que 
atribui aos aprendizes o papel de construtores do próprio 
conhecimento [5]. 
A metodologia de aprendizagem hands-on visa criar a ponte 
necessária para a ligação do conhecimento teórico e o ambiente de 
aprendizado à solução prática de problemas reais, embora os 
limites exatos da teoria sejam deliberadamente fluidos na literatura 
[5]. O educador desempenha um papel chave na medida em que 
fornece a orientação e os instrumentos necessários ao aluno para a 
solução destes problemas e, consequentemente, para a construção 
de conhecimento. Neste contexto, destaca-se a característica da 
metodologia hands-on de oferecer ao estudante as ferramentas 
necessárias para que o conhecimento seja construído por ele 
mesmo.  
O uso de uma metodologia hands-on pode ser benéfica para o 
ensino de sistemas ERP e para a compreensão dos processos de 
negócios. A utilização de uma abordagem de aprendizado hands-
on experimental envolve ativamente os estudantes no processo de 
aprendizagem. Ao desempenhar atividades em um ERP real, os 
estudantes desenvolvem suas habilidades específicas àquele ERP, 
mas também compreendem melhor as funcionalidades de sistemas 

ERP como um todo e adquirem uma visão da integração dos 
processos de negócios [13]. 
Em um estudo voltado para a aproximação entre academia e 
indústria, foi utilizada uma abordagem prática para aprimorar o 
ensino de Engenharia de Software em um curso superior de 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Ao 
substituir os projetos fictícios realizados na disciplina por projetos 
reais de empresas, as autoras destacam, em relação ao 
entendimento dos alunos sobre o processo de desenvolvimento de 
software, que as atividades do processo e o relacionamento entre 
elas tornaram-se mais claros e adequados, além das entradas, saídas 
e orientações em geral [15]. 
Desse modo, é possível perceber que o uso de uma metodologia 
como a hands-on possibilita melhor integração entre teoria e 
prática, tentando preencher a lacuna existente entre a teoria 
ensinada em sala de aula e as necessidades do mercado de trabalho. 
 

2.3. O Sistema OpenERP 
OpenERP é um pacote de software organizado em módulos 
oferecido gratuitamente no formato open source. O modelo de 
negócios adotado pela empresa que oferece o produto gera receita 
por meio da prestação de serviços ao invés da cobrança de licenças 
de uso [1]. 
Sob essa perspectiva, desenvolveu-se uma comunidade de 
desenvolvedores que constantemente melhoram o sistema e 
oferecem diferentes funcionalidades e customizações. A própria 
empresa que oferece o sistema também oferece gratuitamente guias 
e manuais para facilitar a inserção de novos usuários e encorajar o 
crescimento da comunidade de desenvolvedores. 
Dentre as vantagens para uma empresa em utilizar o sistema 
OpenERP, destacam-se: não há cobrança de licenças de uso; a 
forma de licença do sistema permite que ele seja customizado pela 
empresa de forma livre; esse modelo de licença também encoraja a 
formação de uma comunidade de desenvolvedores, com o 
compartilhamento de informações e de soluções [9]. 
Atualmente, o sistema oferece diversos módulos categorizados em 
contabilidade, recursos humanos, localização, produção, projetos, 
compras, vendas, estoque e ferramentas extras [12]. 
 

3. METODOLOGIA 
Esta seção divide-se em três partes. Primeiro, a pesquisa é 
caracterizada. Em seguida, é apresentada a maneira como foi 
realizada a coleta dos dados. Posteriormente, será discutido o 
método de análise que foi utilizado para a avaliação dos dados 
obtidos. 
 

3.1. Tipo de Estudo 
O presente estudo possui caráter exploratório, uma vez que consiste 
numa investigação inicial da utilização de um sistema ERP, 
utilizando a abordagem hands-on, no auxílio do processo de 
ensinagem de sistemas integrados de gestão para estudantes do 
curso de bacharelado em Administração. 
 

3.2. Procedimento para Coleta de Dados 
A fim de contemplar os objetivos deste estudo, foi escolhida como 
população alvo uma turma do 6º semestre do curso de bacharelado 
em Administração da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da USP de Ribeirão Preto (FEA-RP), cursando a 
disciplina RAD1608 – Sistemas Integrados de Informação ao 
momento do estudo. Este grupo totaliza 68 alunos matriculados no 
período diurno. O experimento realizado teve duração de 3 aulas, 
obedecendo o seguinte protocolo. 
Inicialmente, os estudantes receberam uma orientação quanto às 
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notações para elaboração de um diagrama de atividades segundo a 
Unified Modeling Language (UML). A escolha por esse diagrama 
se pautou no fato de que eles já haviam tido contato com a notação 
em outra disciplina cursada anteriormente. O diagrama de 
atividades oferece uma notação padronizada para modelagem de 
processos que permite a fácil visualização dos atores envolvidos no 
processo e das atividades relacionadas. A UML foi desenvolvida 
pelo Object Management Group (OMG) com o objetivo de unificar 
cada passo do desenvolvimento e integração, desde a modelagem 
de processos, passando pela arquitetura e modelagem de 
aplicações, até o desenvolvimento, lançamento, manutenção e 
evolução [11].  
Os estudantes foram então divididos em grupos de quatro a seis 
integrantes, que permaneceram os mesmos durante todo o 
experimento. Cada grupo foi então orientado a modelar o processo 
geral de vendas de uma empresa utilizando as noções obtidas do 
diagrama de atividades. 
No segundo dia do experimento, os estudantes tiveram o primeiro 
contato com o sistema OpenERP. O instrutor fez demonstrações de 
uso do sistema e em seguida os estudantes tiveram algum tempo 
para utilizarem o sistema sozinhos e familiarizarem-se com sua 
interface, sem a preocupação da realização de uma atividade 
específica. O objetivo foi permitir que os estudantes se 
familiarizassem com a interface do sistema. 
No terceiro dia foi realizado o exercício hands-on proposto no 
experimento. Os estudantes, em seus respectivos grupos, 
desempenharam por conta própria todo o processo geral de vendas 
de uma empresa utilizando o sistema OpenERP. 
O sistema já estava pré-configurado com alguns clientes e produtos 
cadastrados. Para a realização do exercício, foram criados três 
perfis diferentes no sistema, além do perfil do administrador do 
sistema, acessado apenas pelos pesquisadores para fins de 
acompanhamento. Os estudantes receberam acesso aos perfis de 
Vendedor, Financeiro e Suprimentos, cada um deles com 
autorizações de acesso diferentes. O exercício foi diferente para 
cada grupo, ora seria vendido um determinado produto, ora algum 
outro, mas o processo foi sempre o mesmo. 
Em linhas gerais, o primeiro passo do processo que foi 
desempenhado pelos alunos era a criação de um novo cliente para 
o qual seria realizada a venda. Uma vez criado o cliente, os 
estudantes criaram um pedido de venda utilizando o perfil 
Vendedor, selecionando o cliente criado e o produto e quantidade 
a serem vendidos. Em seguida, o perfil Suprimentos realizou a 
checagem da disponibilidade do produto e confirmou o pedido. 
Uma vez confirmada o pedido, o perfil Financeiro emitiu a fatura, 
confirmou o pagamento e emitiu a nota fiscal. Após confirmar o 
pagamento, o perfil Suprimentos criou o pedido de entrega e 
confirmou a entrega. Por fim, o perfil Vendedor concluiu a venda. 
A Figura 1 mostra uma modelagem feita pelos pesquisadores 
ilustrando o processo descrito anteriormente 
Após a realização do exercício, os grupos foram novamente 
convidados a modelar o processo geral de vendas de uma empresa, 
obedecendo a notação do diagrama de atividades da UML. 
A primeira modelagem do processo geral de vendas feita pelos 
grupos serviu como a base comparativa para avaliar a evolução do 
conhecimento dos alunos evidenciada na segunda modelagem, feita 
após o desempenho do exercício hands-on no sistema OpenERP. 
 

 
Figura 1 - Modelagem do processo geral de vendas utilizado 

no experimento 
 

3.3. Método de Análise 
Com a finalidade de avaliar a evolução do conhecimento relativo 
ao processo de vendas, as modelagens feitas pelos estudantes após 
o exercício hands-on foram comparadas às modelagens feitas antes 
do início do experimento. 
Apesar de subjetiva, a análise foi pautada em parâmetros pré-
concebidos e considerou não só a estrutura montada como um todo, 
mas também questões mais específicas. A comparação entre as 
modelagens feitas pelos grupos antes e depois do exercício hands-
on foi feita buscando melhoras no que diz respeito à coerência e à 
quantidade dos atores envolvidos e dos processos e atividades 
mostrados. Além disso, buscou-se também identificar melhorias na 
clareza e coerência nos relacionamentos lógicos estabelecidos entre 
os diferentes atores.  
 

4. RESULTADOS 
Foram compostos quinze grupos de quatro a seis integrantes, 
totalizando os 68 estudantes participantes do experimento. Do total 
de participantes, 51,5% são do sexo feminino. 38,2% dos 
participantes nunca tiveram um emprego formal, mas 39,7% já 
havia feito estágio e 5,9% já havia sido empregado informalmente. 
Somente 16,2% dos estudantes já haviam sido empregados 
formalmente. Além disso, 63,2% dos participantes responderam 
nunca ter utilizado um sistema ERP anteriormente. 
Apesar de haver quinze grupos, foram considerados para o estudo, 
entretanto, apenas nove dos quinze grupos. Os diagramas de 
atividades feitos por quatro dos grupos foram descartados por 
problemas na compreensão do exercício - o modelo de diagrama de 
atividades utilizado não foi o UML ou o processo desenhado não 
se tratava de um processo geral de vendas, mas de um processo 
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específico (um dos grupos desenhou o processo de venda de uma 
farmácia de manipulação, por exemplo). Dois dos grupos 
participantes não estiveram presentes em todas as etapas do 
experimento, portanto também tiveram de ser descartados. 
De forma geral, foi possível observar certa melhora nas 
características pertinentes – a quantidade e coerência na escolha 
dos atores e processos/atividades envolvidos e o relacionamento 
estabelecido entre esses atores e processos/atividades. 
 

 
Figura 2 - Diagrama de Atividades modelado pelo Grupo 2 

antes da utilização do sistema ERP. 
 
Nos primeiros diagramas desenhados pelos grupos havia uma 
grande quantidade de atividades que eram irrelevantes ou não 
pertenciam propriamente a um processo geral de vendas. A 
ocorrência de atividades irrelevantes ou confusas reduziu bastante 
após os grupos desempenharem o processo de vendas usando o 
sistema ERP. A Figura 2 apresenta a modelagem de um grupo que 
incluiu em seu primeiro diagrama uma grande quantidade de 
atividades que foram removidas no segundo diagrama - atividades 
como recebimentos e envios redundantes, além de um ciclo de 
cobrança que inclui a possibilidade do não pagamento e emissão de 
nova cobrança ao cliente. 
Na Figura 3 também é possível observar uma maior coerência na 
escolha dos atores envolvidos no processo: enquanto no primeiro 
diagrama (Figura 2), a empresa está representada apenas pelo 
“Vendedor”, no segundo diagrama (Figura 3) aparecem os atores 
“Contador” e “Suprimentos”. Além disso, foram incluídas 
atividades importantes, como a emissão da nota fiscal e a 
verificação da disponibilidade do produto, que não estão presentes 
no primeiro diagrama (Figura 2).  
Aliás, é importante destacar que a inclusão da atividade de emissão 
da nota fiscal na modelagem do segundo diagrama foi observada 
em sete dos nove grupos considerados, sendo que apenas dois 
destes já incluíram a atividade desde a primeira modelagem. Houve 
alguma confusão em relação à posição desta atividade, mas foi 
possível observar que houve uma melhora em comparação à 
situação inicial.  
 

 
Figura 3 – Diagrama de Atividades modelado pelo Grupo 2 

depois da utilização do sistema ERP. 
 
Outra atividade importante que passou a ser incluída por alguns 
grupos foi a checagem de disponibilidade do produto. Seis grupos 
incluíram esta atividade no segundo diagrama, enquanto apenas 
dois destes grupos já incluíram a atividade desde o primeiro 
diagrama. A atividade de emitir a fatura do pedido, desempenhada 
pelos grupos durante o exercício, foi incluída no segundo diagrama 
por quatro dos grupos participantes. 
Deve-se destacar, no entanto, que permaneceu certa confusão no 
subprocesso de faturamento do pedido para alguns dos grupos. A 
Figura 4 ilustra essa situação, em que o grupo inclui a atividade de 
emissão da nota fiscal, no entanto considera a nota fiscal e a fatura 
como o mesmo documento. 
 

 
 

Figura 4 - Diagrama de Atividades modelado pelo Grupo 8 
depois da utilização do sistema ERP. 

 
Em relação à coerência na escolha das atividades/processos pelos 
grupos, foi possível observar uma maior clareza no diagrama 
elaborado ao final do experimento. As Figuras 5 e 6 mostram a 
evolução de um grupo nesse sentido – foram excluídas algumas 
atividades irrelevantes, como o cliente entrar na loja e o vendedor 
abordar o cliente (Figura 5), e foram incluídas atividades 
importantes como a emissão da nota fiscal e a checagem da 
disponibilidade do produto (Figura 6). 
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Figura 5 - Diagrama de Atividades modelado pelo Grupo 6 

antes da utilização do sistema ERP. 
 
Em relação aos atores envolvidos no processo, verificou-se uma 
grande variação nas escolhas feitas pelos grupos na primeira 
modelagem. Constavam diversos atores entre os grupos: “Cliente”, 
“Financeiro/Contador”, “Vendedor/Vendas”, “Caixa”, 
“Estoquista”, “Fornecedor/Produção”, “Entrega/Logística”, 
“Expedição” e “Sistema”. Já nos diagramas elaborados pelos 
grupos ao final do experimento, houve uma grande padronização – 
constavam principalmente o “Cliente”, “Vendedor/Vendas”, 
“Contador/Financeiro” e “Suprimentos”, talvez por influência da 
nomenclatura utilizada pelo sistema ERP. Apareceram também em 
um dos grupos o ator “Sistema” e em outro o “Fornecedor”. Esta 
padronização pode ser entendida como influência direta do 
exercício, uma vez que os atores escolhidos no segundo momento 
eram aqueles claramente envolvidos no processo de vendas 
desempenhado pelos grupos 
 

 
Figura 6 - Diagrama de Atividades modelado pelo Grupo 6 

depois da utilização do sistema ERP. 
 
A escolha dos atores envolvidos no processo geral de vendas 
demonstrou, portanto, certa melhora após a realização do exercício 
hands-on. As Figuras 7 e 8 mostram os dois momentos do grupo 
que exibiu a maior evolução, passando de não identificar nenhum 
dos atores envolvidos (Figura 7) a, no segundo momento, 
identificá-los com mais clareza e coerência (Figura 8). 
 

 
Figura 7 - Diagrama de Atividades modelado pelo Grupo 5 

antes da utilização do sistema do sistema ERP. 
 

 
Figura 8 - Diagrama de Atividades produzido pelo Grupo 5 

depois da utilização do sistema ERP. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente estudo foi realizado em caráter exploratório, buscando 
um contato inicial com as possibilidades de utilizar sistemas ERP 
para auxiliar a compreensão de processos de negócio mais gerais. 
A metodologia hands-on foi utilizada como ferramenta auxiliar no 
processo de ensino de sistemas ERP para o curso de graduação em 
Bacharelado em Administração.  
De acordo com os resultados apresentados na seção 4, foi possível 
observar mais coerência nos atores e nas atividades relacionadas a 
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um processo geral de vendas. Apesar de a avaliação ter sido 
subjetiva, as modelagens sugerem que o uso de sistemas ERP 
podem favorecer a compreensão dos processos de negócio mais 
gerais. Esse entendimento se faz importante para um curso na área 
de negócios, uma vez que constitui para o estudante, um 
aprendizado importante quanto ao funcionamento de uma empresa. 
Apesar de a modelagem algumas vezes refletir o contexto e o fluxo 
exposto pelo sistema utilizado, avalia-se que esta consequência não 
se torne empecilho, principalmente para processos mais comuns 
(vendas, compras, estoque, contabilidade, etc.) e que estejam 
dentro de um contexto das melhores práticas adotadas pelo 
mercado, uma vez que, de maneira geral, os sistemas ERP 
implementam as melhores práticas. Esta constatação corrobora o 
que foi exposto na literatura no caso do experimento relacionado 
ao conhecimento de processos da área de Recursos Humanos [16]. 
Ao tratar de processos gerais, a utilização de um sistema ERP 
favoreceu o conhecimento dos estudantes relativo a esses 
processos. Quanto à utilização de um sistema ERP open source em 
detrimento a um sistema comercial, presume-se que o 
entendimento mais geral do processo pode permitir uma 
diminuição na curva de aprendizado de um sistema para outro. No 
entanto, necessita-se de estudo mais aprofundados para se afirmar. 
Desta forma, considera-se necessária a continuidade do estudo, 
buscando uma metodologia mais objetiva para aferir com maior 
precisão e significância estatística o real efeito desta abordagem no 
conhecimento dos estudantes relativo aos atores e processos das 
empresas e, principalmente, sobre a visão sistêmica de integração 
destes processos e atores. Esta necessidade fica evidenciada na 
medida em que constam na literatura pesquisas de metodologia 
mais objetiva na qual a exposição do estudante à um exercício 
hands-on utilizando um ERP real não produziram resultados 
estatisticamente significativos [13].  
Constam também na literatura evidências de que a auto avaliação 
dos estudantes sobre o conhecimento relativo aos processos de 
negócio das empresas, bem como a integração dos mesmos, torna-
se mais positiva após a realização de um experimento utilizando 
um sistema ERP real e a abordagem hands-on [10, 13]. Partindo 
deste entendimento, pode-se sugerir a adoção de uma metodologia 
que inclua também uma auto avaliação do próprio conhecimento 
por parte dos estudantes. 
Por fim, devem-se destacar ainda as dificuldades encontradas no 
estudo. Alguns dos grupos demonstraram certa dificuldade no uso 
do modelo utilizado para a elaboração do diagrama de atividades. 
Isto se torna evidente na medida em que alguns grupos foram 
excluídos da análise final justamente por não terem montado 
diagramas utilizando corretamente a notação pedida. Pode ser 
proveitoso para a continuidade do estudo que seja gasto um tempo 
maior na elucidação deste modelo aos estudantes.  
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595



XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.
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608



XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.
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RESUMO 
A aplicação de elementos de design de jogos em contextos não 
relacionados a jogos é uma prática cada vez mais presente na 
indústria e na educação. A gamificação no ensino de Sistemas de 
Informação pode ser vista como uma estratégia contemporânea 
relevante e poderosa para atrair a atenção dos alunos. Este 
trabalho propõe a utilização da gamificação em disciplinas de um 
curso de Sistemas de Informação para engajar e motivar os alunos, 
apresentando o design inicial do jogo para as disciplinas 
Algoritmos III e Análise e Projeto de Sistemas I.   

Palavras-chave 
Jogos, Gamificação, Educação, Educação em Sistemas de 
Informação. 

ABSTRACT 
The use of game design elements in contexts unrelated to games is 
increasing in industrial and educational scenarios. The 
gamification applied to teach Information Systems can be seen as 
a relevant and powerful contemporary strategy to attract students' 
attention. The present work proposes the use of gamification in 
the bachelor of Information Systems program in order to engage 
and motivate students. Also, this work presents the initial game 
design for the Algorithms III and System Analysis and Design I 
courses. 

Categories and Subject Descriptors 
H.1.2. User/Machine Systems: Human factors; K.3.2 [Computer 
and Information Science Education]: Information systems 
education; K.8.0 [Personal Computing]: Games. 

General Terms 
Design, Experimentation, Human Factors. 

Keywords 
Games, Gamification, Education, Information systems education. 

1. INTRODUÇÃO 
A gamificação é um tópico que ganha cada vez mais destaque na 
indústria e no cenário acadêmico. O conceito vem do termo 
adaptado do inglês “gamification” que pode ser entendido como o 
“uso de elementos de design de jogos em contextos não 
relacionados a jogos” [1]. Na educação, a gamificação ainda é 
novidade e os principais trabalhos da área estão em sua maioria 
concentrados na década atual [2]. O autor do livro “The 
gamification of learning and instruction”, principal obra no tema, 
define a gamificação para a educação como “a aplicação do 
‘pensamento de jogo’ para solucionar problemas e incentivar a 
aprendizagem utilizando todos os elementos de jogos que sejam 
apropriados” [3, 4].  

Na área da educação em Sistemas de Informação e Computação, 
muitas pesquisas estão concentradas na utilização de jogos sérios, 
e.g. [5-7], e os primeiros passos estão sendo dados no caminho da 
gamificação, e.g. [8-10]. A aplicação da gamificação no ensino de 
disciplinas de cursos de Sistemas de Informação pode ser vista 
como uma das estratégias contemporâneas relevantes e poderosas 
que são citadas em [11] para contribuição na área, tendo em vista 
que grande parte dos alunos de tais cursos presenciaram uma 
evolução digital da sociedade que inclui um mercado de jogos 
cada vez mais presente. 

O objetivo deste trabalho é propor a utilização da gamificação em 
disciplinas de um curso de Sistemas de Informação para engajar e 
motivar os alunos, apresentando o design inicial proposto para as 
disciplinas Algoritmos III e Análise e Projeto de Sistemas I. 

2. GAMIFICAÇÃO E EDUCAÇÃO 
A gamificação pode ser utilizada para promover a aprendizagem, 
reciclando um conteúdo tipicamente apresentado em uma aula 
tradicional presencial ou a distância por meio da inclusão de 
elementos de jogos interconectados que criam uma oportunidade 
de aprendizagem gamificada no formato de um jogo. Kapp [3] 
define alguns elementos de jogos que podem ser empregados no 
design da gamificação para o ensino. Os elementos que são 
utilizados na proposta deste trabalho são descritos brevemente a 
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seguir: 

 Estado ganhador: uma ou mais condições que quando 
alcançadas definem o ganhador do jogo. O estado ganhador 
precisa estar claramente definido para os jogadores. As 
condições são definidas com base em outros elementos do 
jogo. 

 Jogadores: são as pessoas que participam e interagem com o 
jogo. No cenário da aprendizagem, os jogadores são 
geralmente os aprendizes/educandos/alunos, muito embora 
os professores/educadores possam ter papéis de jogadores 
dependendo das abstrações construídas para o jogo. 

 Interação: a interação é fundamental em um jogo. A 
interação pode ocorrer entre jogadores (competindo ou 
colaborando), com os elementos do jogo e com o conteúdo 
do jogo.  

 Desafios: jogos desafiam jogadores a alcançarem objetivos 
gerais e/ou específicos de forma direta e/ou indireta. Um 
jogo se torna entediante quando não há desafio. 

 Feedback: elemento que responde às ações dos jogadores. 
Pode ser positivo ou negativo e estar acompanhado com uma 
recompensa. O feedback deve ser instantâneo, direto e claro. 

 Recompensas: uma sanção positiva recebida por um 
jogador, usualmente quando o mesmo vence um desafio ou 
atinge o estado ganhador. Os tipos mais populares de 
recompensas internas são scores e medalhas, porém podem 
existir recompensas externas aos elementos do jogo. 

 Scores ou pontuações: um score é uma recompensa 
quantitativa que está relacionada à atividades e 
comportamentos executados pelos jogadores. O processo de 
cálculo de um score deve ser definido em regra(s). Um score 
também pode ser decrementado, caso o jogo envolva reforço 
negativo e punições. 

 Scoreboards/leaderboards/ranking ou placares: espaço 
reservado para a publicação dos scores dos jogadores. Os 
scoreboards devem estar vísiveis para os jogadores. Quando 
o placar é organizado de forma a destacar o(s) jogador(res) 
com maior score ele é chamado de leaderboard ou ranking. 

 Badges ou medalhas: uma recompensa qualitativa, 
geralmente representada por um signo gráfico, relacionada à 
atividades e comportamentos executados pelos jogadores, 
desafios ou outros estados do jogo. O processo de aquisição 
de uma medalha pode ser definido em regra ou surpresa de 
acordo com o design do jogo. 

 Regras: conjunto de sentenças que definem o jogo. Elas 
descrevem como a evolução do jogo funciona, o estado 
ganhador, o ambiente do jogo, a aquisição de recompensas, o 
que é justo ou não, etc. 

3. METODOLOGIA 
Este trabalho propõe a utilização da gamificação em disciplinas de 
um curso de Sistemas de Informação com objetivo de engajar e 
motivar os alunos. O primeiro passo para a gamificação é a etapa 
de elaboração do design ou projeto do jogo que, no caso do 
ensino universitário, pode ser desenvolvido em conjunto com a 
etapa de planejamento de ensino da disciplina.  

Assim, as disciplinas Algoritmos III e Análise e Projeto de 
Sistemas I do curso de Sistemas de Informação da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT) foram selecionadas para o 
processo de gamificação. O design do jogo apresentado na Seção 
4 foi elaborado para os planos destas disciplinas do primeiro 
semestre de 2014. Tais disciplinas foram escolhidas pelos 
seguintes motivos: (i) as disciplinas abordam conteúdos referentes 
a diferentes etapas do processo de desenvolvimento de sistemas, 
estimulando o “pensamento de jogo” para essas diferentes etapas; 
(ii) as disciplinas são tradicionalmente avaliadas de formas 
distintas, individualmente e coletivamente (através de grupos), 
proporcionando oportunidades também distintas de design de 
jogo, jogo competitivo e jogo cooperativo; e por fim (iii) as 
disciplinas são cursadas de forma concomitante por alguns dos 
alunos, permitindo que eles possam experimentar e comparar 
ambos os jogos.  

O Gamification Design Framework [12] foi utilizado como base 
metodológica para a produção do design da gamificação das 
disciplinas. Este framework apresenta 6 passos que são descritos 
na Seção 4 para design da gamificação de um contexto. A 
metodologia da aplicação da gamificação nas disciplinas foi 
conduzida de forma participante, em conjunto com os alunos, de 
acordo com os ciclos estabelecidos no passo 5 do framework. O 
design da gamificação proposto neste trabalho prevê que os 
feedbacks recebidos em um ciclo dirijam alterações no design do 
jogo para o próximo ciclo. 

Ambas as disciplinas são obrigatórias no curso e possuem carga 
horária total de 60h, um aluno monitor e são ministradas 
presencialmente. O AVA da UFMT (Moodle na versão 1.9), que 
já é utilizado para a disponibilização de informações, materiais e 
envio de atividades das disciplinas, foi empregado também como 
parte do ambiente de jogo.  

4. PROJETANDO A GAMIFICAÇÃO 
A primeira etapa para realizar a gamificação proposta neste 
trabalho é elaborar o projeto/design da gamificação para as 
disciplinas. Um design bem projetado mantém os elementos 
conectados e fortalece o “pensamento de jogo”. Neste trabalho, os 
6 passos do Gamification Design Framework [12] foram 
utilizados como orientadores para o processo do design dos jogos 
das disciplinas Algoritmos III (ALG3) e Análise e Projeto de 
Sistemas I (APS1), a saber: 

1. Definir os objetivos: a princípio, os objetivos da 
gamificação de ambas as disciplinas são: (i) engajar os 
alunos para aumentarem suas participações nas aulas e (ii) 
motivar os alunos a realizarem as atividades propostas nas 
disciplinas. 

2. Traçar os comportamentos desejados: para alcançar os 
objetivos citados, a gamificação pretende incentivar os 
seguintes comportamentos no alunos: autoconfiança para 
exporem suas ideias nas aulas; proatividade na busca por 
informações; colaboração com os colegas e espaço de aula; 
comprometimento com prazos de atividades e segurança para 
fazerem perguntas pertinentes aos conteúdos.  

3. Descrever os jogadores: os jogadores são os alunos 
matriculados nas disciplinas. Na gamificação proposta não 
existem papéis variados, entretanto os alunos são orientados 
a escolherem um nome de jogador. Em APS1, os jogadores 
devem constituir equipes de 4 jogadores que também devem 
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ser nomeadas. No semestre de condução da gamificação, a 
disciplina ALG3 possuía 28 alunos (2 mulheres e 26 
homens), sendo 92% com idade entre 20 e 29 anos (mínimo 
de 20, máximo de 44). Já a disciplina APS1 possuía 24 
alunos (1 mulher e 23 homens), sendo 71% com idade entre 
20 e 29 anos (mínimo de 19, máximo de 57). Entre estes 
alunos, 7 cursavam ambas as disciplinas. Todos os alunos 
possuíam alguma experiência prévia com jogos e apenas 2 
disseram conhecer o conceito de gamificação. 

4. Criar ciclos de atividades: os ciclos de atividades que 
delimitam a estrutura do jogo para as disciplinas foram 
definidos temporalmente e por conteúdo. As disciplinas 
foram divididas em 15 semanas de 4h (2 aulas de 2h por 
semana). Em cada semana podem ser ministrados até 2 
conteúdos programáticos do plano de ensino da disciplina e 
para cada conteúdo existe uma atividade a ser desenvolvida 
pelos alunos. 

5. Incluir diversão: os alunos jogadores são recompensados 
com scores positivos e medalhas quando apresentam os 
comportamentos desejados traçados. A evolução dos scores e 
as medalhas recebidas podem ser visualizadas ao longo da 
disciplina. A gamificação da disciplina  ALG3  possui uma 
abordagem de jogo competitiva e apresenta um ranking dos 
scores individuais dos jogadores. A natureza competitiva da 
gamificação encoraja muitos a fazerem o seu melhor para 
atingirem o objetivo de ganhar. A gamificação da disciplina  
APS1 possui uma abordagem de jogo cooperativa e apresenta 
um ranking dos scores das equipes de jogadores. A natureza 
cooperativa estimula o trabalho em grupo para a solução de 
problemas. 

6. Implantar os instrumentos apropriados: os ambientes de 
jogo das disciplinas são compostos pelo espaço físico das 
aulas presenciais (laboratório de informática) e AVA das 
disciplinas. A seguir são descritos os  instrumentos utilizados 
para constituir os jogos das disciplinas. 

A fim de cobrir o espaço físico das aulas, uma tabela foi elaborada 
para a atribuição de score para os jogadores. Quando um aluno 
apresenta um dos comportamentos desejados em aula (e.g. realizar 
uma pergunta, responder uma pergunta do professor, contribuir 
com uma informação, ajudar um colega), o mesmo recebe 1 
ponto. A tabela é manipulada pelo aluno monitor e professor. 
Posteriormente, os scores são atualizados no AVA e ficam 
disponíveis para os jogadores. 

O AVA é o principal instrumento utilizado pelos jogos propostos. 
Todas as regras dos jogos foram publicadas de forma clara no 
AVA no início da disciplina. O espaço da Programação no AVA 
foi dividido de acordo com os ciclos estabelecidos (15 semanas). 
Cada semana foi chamada de quest para desafiar o jogador e 
indicava um total de pontos desejados para completá-la: 1 ponto 
para cada atividade entregue no prazo e pelo menos 1 ponto de 
comportamento em sala de aula por aula (tabela). Ao final de cada 
quest, a pontuação semanal obtida pelos jogadores era divulgada. 

O score total de um jogador é composto pelo somatório dos 
pontos conquistados em cada quest. Os scores dos jogadores são 
divulgados no AVA no formato de ranking decrescente, 
destacando os jogadores com maiores pontuações (Figura 1. a). 
Na disciplina APS1, por se tratar de um jogo cooperativo onde as 
atividades são executadas em equipes, o ranking é apresentado 
pelos nomes das equipes e a pontuação da equipe é calculada pela 
média aritmética dos scores dos integrantes da equipe. 

Além das quests e scores, foram produzidas medalhas para os 
jogos (Figura 1. b e c). As medalhas estão divididas em dois tipos: 
medalhas por comportamento (iguais para ambas as disciplinas), 
que são conquistadas ao executar um determinado comportamento 
em uma frequência n (contabilizada através da tabela), e medalhas 
temáticas (relacionadas ao conteúdo específico da disciplina), que 
são conquistadas por realizar com sucesso uma atividade de um 
conteúdo. As medalhas dos jogadores e um ranking de medalhas 
são divulgados e atualizados no AVA. 

O estado ganhador para o jogo de ALG3 é determinado pelo 
jogador com o maior número de pontos (1ª posição no ranking) ao 
final da última quest (15ª semana), e o estado ganhador para o 
jogo de APS1 é determinado pela equipe com o maior número de 
pontos. O total de medalhas é utilizado como critério de 
desempate em ambos os jogos, caso necessário. A recompensa 
estabelecida para os jogadores que alcançam o estado ganhador 
em ambos os jogos é um certificado produzido junto com a 
coordenação de curso de Sistemas de Informação que confirma o 
desempenho de destaque na disciplina.  

No design da gamificação proposta, nenhum dos elementos dos 
jogos influencia na nota dos alunos. Ter uma baixa pontuação no 
jogo não implica diretamente em ter uma baixa nota na disciplina. 
O conceito da nota não foi atrelado à gamificação, pois os jogos 
devem fornecer um ambiente seguro para que os alunos possam 
explorar, pensar e experimentar [3]. 

 

 
Figura 1. Exemplos de elementos do design da gamificação

XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.
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5. RESULTADOS PRELIMINARES 
A presente proposta é um trabalho em andamento. As disciplinas 
ALG3 e APS1 foram planejadas com as gamificações projetadas e 
as aulas ainda estão sendo ministradas utilizando o design 
descrito. Assim, os resultados finais, incluindo dados 
quantitativos, não podem ser analisados e apresentados. 
Entretanto, algumas considerações podem ser traçadas em vias da 
avaliação preliminar qualitativa da abordagem. 

Embora em andamento, os jogos já se mostraram efetivos para o 
aumento da participação dos alunos em sala e um maior 
comprometimento com a realização das atividades, segundo 
percepções do professor das disciplinas. Durante todo o período, 
os resultados das ações dos jogadores foram mantidos em 
constante atualização, prezando pelo feedback rápido e claro para 
os alunos. Neste ponto, foi encontrada uma dificuldade ao utilizar 
o AVA e a tabela como instrumentos para o jogo. Atualizar 
manualmente as informações dos jogos teria sido inviável ao 
professor das disciplinas sozinho, tendo em vista a grande 
quantidade de dados por aula. Com relação a este aspecto, o 
auxílio do aluno monitor foi fundamental.  

Outro ponto positivo observado pelo professor das disciplinas 
foram as reações emocionais e os debates promovidos entre os 
alunos em sala sobre os resultados divulgados dos jogos. A 
gamificação da disciplina APS1 de abordagem cooperativa 
incentivou a união dos alunos durante as atividades, buscando 
manter a pontuação da equipe alta. Já a gamificação da disciplina 
de ALG3 promoveu discussões acaloradas de cunho competitivo 
entre os alunos sobre comparações de scores e medalhas. 

Seguindo a metodologia participante, ao final de cada ciclo as 
opiniões enviadas pelos alunos em forma de mensagem no AVA 
sobre os jogos eram consideradas na execução do próximo ciclo 
dos jogos, acarretando no acréscimo de novas medalhas que não 
haviam sido projetadas no design inicial. Em APS1, uma 
solicitação feita pelos alunos foi a inclusão de uma imagem para a 
representação das equipes. Esta solicitação foi atendida e os  
avatares elaborados para as equipes pelos próprios alunos foram 
incluídos nos resultados apresentados no AVA. O professor da 
disciplina acredita que este fato revela um positivo envolvimento 
ativo dos alunos com o jogo. 

6. CONCLUSÕES 
Este trabalho apresentou uma proposta de gamificação em 
disciplinas de um curso de Sistemas de Informação para engajar e 
motivar os alunos, apresentando o design inicial do jogo para as 
disciplinas Algoritmos III e Análise e Projeto de Sistemas I. Neste 
trabalho preliminar, aspectos específicos de conteúdos e 
avaliações de cada disciplina não foram discutidos, deixando a 
proposta aberta  para ser facilmente adaptada para qualquer 
disciplina de Sistemas de Informação de acordo com a 
contribuição dos conceitos de gamificação e roteiro de design 
descritos. 

Espera-se que após o encerramento das disciplinas, os resultados 
analisados proporcionem orientações para um refinamento do 

design proposto. O design da gamificação, assim como design de 
jogos tradicionais, nunca está pronto, é sempre um protótipo [12]. 

Como trabalhos futuros, é possível citar o desenvolvimento de um 
instrumento apropriado para a gamificação de disciplinas 
presenciais que permita uma atualização dos estados do jogo em 
tempo real para os jogadores.  
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RESUMO 
Este estudo teve como objetivo verificar a existência de 
diferenças significativas de propensão à adoção de tecnologias, 
considerando os usuários e não usuários do sistema nota legal 
existente em Brasília/DF. Para isto, optou-se pelo emprego do 
Technology Adoption Propensity Index (TAP-I). O estudo foi 
realizado a partir de uma abordagem quantitativa, através de 
survey com amostragem por conveniência, obtendo o retorno de 
201 questionários válidos, e ao final, foi utilizado o método não 
paramétrico teste U de Mann-Whitney para a análise comparativa 
entre os grupos encontrados. Ao final do estudo pôde-se concluir 
que existem diferenças estatisticamente significativas entre os 
usuários e os não usuários do programa “Nota Legal”, quando se 
busca verificar a propensão das pessoas à adoção de tecnologias.   

Palavras-chave 

TAP-I, TICs, propensão à adoção de tecnologias.   

ABSTRACT 
This study aims to verify the existence of significant differences 
in propensity to technology adoption, considering users and not 
users of the “Nota legal”. To achieve the goal, among several 
other methodologies, we opted for the employment of the 
Technology Adoption Propensity Index (TAP-I). The study was 
carried out from a quantitative approach, through survey with 
convenience sampling, obtaining the return of 201 valid 
questionnaires, and at the end, we used the nonparametric 
method Mann-Whitney U test for the comparison between  
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groups. At the end of the study it can be concluded that there are 
statistically significant differences between users and non-users 
of the program "Nota Legal", when searched for the technology 
adoption propensity. 

Categories and Subject Descriptors 

 J.1.4 [Administrative Data Processing]: Government 

General Terms 

Management. 

Key Words 
TAP-I, ICT’s, Technology Adoption Propensity.                                                                                       

1. INTRODUÇÃO 
Com o objetivo de ampliar a arrecadação e combater a sonegação 
de impostos no Distrito Federal, foi iniciado, no dia 13 de junho 
de 2008, a partir da Lei Nº 4.159, o programa “Nota Legal”, que 

incentiva a emissão de documentos fiscais, estimulando o 
consumidor de bens e serviços a receber créditos que podem ser 
utilizados como abatimento ao valor do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) ou depósito 
direto em conta bancária.  

No Brasil, mais de vinte Estados possuem  programas de 
incentivo semelhantes, e no Distrito Federal, de 2010 até 2013 
foram distribuídos em créditos R$ 527.877.331,09 (quinhentos e 
vinte e sete milhões, oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e 
trinta e um reais e nove centavos), sendo emitidos 202.959.469 
(duzentos e dois milhões, e novecentos e cinquenta e nove mil, 
quatrocentos e sessenta e novecentos e cinquenta e nove mil, 
quatrocentos e sessenta e nove) documentos fiscais. 

Para participar do programa, basta que o consumidor exija o 
registro do número do CPF no documento fiscal emitido na 
compra, o que resultará no registro do crédito. No que diz 
respeito ao acompanhamento e à utilização dos créditos, é 
necessário, através de um computador, realizar um cadastro no 
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site oficial do Governo do Distrito Federal (GDF) 
(http://www.notalegal.df.gov.br/).  

Diante da necessidade de agilizar o processo de atendimento ao 
público, a opção pelo autosserviço suprime o atendimento 
humano, substituindo-o pela interação do consumidor com um 
artefato tecnológico. Segundo Ratchford e Barnhart (2012) a 
substituição é recomendável, pois confere flexibilidade e 
possibilita o autosserviço ao usuário. Contudo, isto pode gerar 
desconforto quanto à exclusividade tecnológica, ao fato de o uso 
ser obrigatório, ou até mesmo quanto ao nível de familiaridade 
do usuário com a tecnologia disponibilizada. 

Com base no TAP-I, o presente estudo teve por objetivo 
principal verificar, considerando-se usuários e não usuários do 
sistema de autosserviço do programa “Nota Legal” no Distrito 

Federal, a existência de diferenças significativas de propensão à 
adoção de tecnologias. Para alcançá-lo foram definidos os 
objetivos específicos: a) Identificar o perfil sociodemográfico 
dos usuários participantes do estudo; b) Verificar diferenças 
significativas entre usuários e não usuários do sistema de 
autosserviço estudado, quanto ao otimismo, proficiência, 
dependência e vulnerabilidade demonstrados em relação à 
propensão ao uso de tecnologias; c) Verificar diferenças 
significativas entre usuários e não usuários de  Tecnologias da 
Infomação e Comunicação (TICs), quanto ao otimismo, 
proficiência, dependência e vulnerabilidade demonstrados em 
relação à propensão ao uso de tecnologias; d) Verificar 
diferenças significativas entre os grupos sociodemográficos do 
estudo, quanto ao otimismo, proficiência, dependência e 
vulnerabilidade demonstrados em relação à propensão ao uso de 
tecnologias; e) Verificar a frequência do uso de TICs disponíveis 
aos usuários participantes do estudo. 

2. A TECNOLOGIA E O 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
A Revolução Industrial estimulou a substituição do trabalho 
humano por maquinários (p.ex.: o tear mecânico e a máquina a 
vapor). A redução do custo de manufatura e a divisão do trabalho 
foram algumas consequências da implantação das novas 
tecnologias, que acarretaram o aumento da produção [TIGRE 
2006]. 

Figueiredo (2003) explica que, antes de demonstrar a definição 
de tecnologia, deve, primeiramente, dizer o que não é tecnologia, 
já que a confusão acerca do tema é bastante comum, por ser um 
conceito complexo. A tecnologia utilizada para a fabricação dos 
utensílios no século XVIII, por exemplo, precedia o 
conhecimento científico das propriedades físicas e químicas dos 
materiais utilizados. Assim, tecnologia e ciência aplicada não 
podem ser consideradas sinônimas. Bem como a tecnologia 
também não é apenas o maquinário. O computador ou a aeronave 
representam um conjunto de tecnologias, mas não são 
autossuficientes, uma vez que é necessária uma equipe 
tecnicamente preparada para manuseá-los de forma adequada.  

Apesar de a tecnologia sempre estar associada a setores 
sofisticados, como a microeletrônica e a indústria aeroespacial, 
ela não se limita ao aspecto high-tech, podendo variar entre o 
grau mais rudimentar ao rebuscado, dependendo da necessidade 
[FIGUEIREDO 2003].  

A intensificação da globalização estimula o pensamento de que a 
tecnologia está mais acessível para a população. Porém, não se 

deve confundir tecnologia com o montante de informação e 
conhecimento que é direcionado aos indivíduos por meio das 
TICs [FIGUEIREDO 2003]. Elucidada a questão, o autor conclui 
que tecnologia é um quantum de conhecimento (know-how) 
adquirido e acumulado ao longo de experiências, e tem como 
característica a capacidade de ser estocado por uma ou várias 
empresas. A estocagem do conhecimento é denominada 
“capacidade tecnológica” e garante à empresa autonomia para 
realizar atividades tecnológicas. De acordo com o modelo de 
componentes nos quais reside a capacidade tecnologia, esta pode 
ser incorporada nos sistemas técnico-físicos, pelos empregados 
responsáveis por esses sistemas, nos produtos e no tecido 
organizacional da empresa. A área de “sistema técnico-físico” 
fornece o lócus para o estudo do objeto deste trabalho 
[FIGUEIREDO 2003]. 

3. A TECNOLOGIA COMO MEDIADORA 
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
Considerando a rápida difusão de tecnologias no começo dos 
anos 1990, o modelo triangular dos serviços de marketing 
[KOTLER 1994 apud PARASURAMAN 2000] mostrou-se 
defasado, já que não previa o impacto da tecnologia. Percebendo 
esta insuficiência Parasuraman (1996) adicionou a tecnologia 
como a terceira dimensão do modelo, transformando o triângulo 
de Kotler (1994) em uma pirâmide [PARASURAMAN 2000]. A 
terceira dimensão do modelo enfatiza as três novas relações: 
Empresa-tecnologia, tecnologia-empregado e tecnologia-cliente, 
que devem ser gerenciadas corretamente para maximizar os 
resultados. 

Figura 1 - Modelos de Serviço de Marketing - Triangular e 
Piramidal  

  

FONTE: Parasuraman (2000), p.308 

Segundo Bitner (2001) a entrega de produtos e serviços foi 
radicalmente alterada pela introdução de novas tecnologias. A 
partir disto, as empresas passaram a ter alcance mundial, com 
atendimento customizado ao cliente e, além disso, possibilitou a 
criação de empresas genuinamente baseadas na internet. As 
chamadas self-service technologies modificaram o processo de 
compra ou prestação de serviço, mantendo o foco no 
consumidor. Procedimentos como o on-line banking facilitam o 
dia-a-dia das pessoas, permitindo que o cliente realize operações 
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financeiras no momento mais propício, sem precisar se deslocar 
até o endereço geográfico de seu banco [BITNER, 2001]. 

4. ABORDAGENS TEÓRICAS DA 
DIFUSÃO, ACEITAÇÃO E ADOÇÃO DE 
TECNOLOGIA 
Vários modelos teóricos objetivam explicar o comportamento 
das pessoas. Com raízes nas áreas da psicologia, sociologia e 
gestão, as pesquisas já conseguiram explicar mais de 40% das 
variações da intenção de uso de tecnologias por parte dos 
indivíduos [VENKATESH 2003; 2012]. Alguns modelos que se 
destacaram na temática foram comparados por Venkatesh (2003), 
analisando-se semelhanças e diferenças, com o objetivo de 
embasar a proposta de um novo modelo teórico unificado, a 
Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), 
e posteriormente a UTAUT 2 [VENKATESH 2012]. 

A Theory of Reasoned Action (TRA), fundamentada na 
psicologia social, estuda o comportamento humano. A atitude é 
construto que traduz o sentimento positivo ou negativo de um 
indivíduo quanto a um comportamento específico; e a norma 
subjetiva é a percepção do sujeito de que a opinião de outras 
pessoas acerca de seu comportamento é de extrema importância. 
Já o Technology Acceptance Model (TAM) propõe como 
construtos a utilidade percebida, que consiste no grau de crença 
do sujeito de que terá o seu desempenho melhorado; e a 
percepção de facilidade do uso, que é o grau de percepção de 
que o uso de uma nova tecnologia não acarreta novos esforços. 
Ao TAM 2 foi adicionando o construto norma subjetiva, 
adaptado da TRA, para o caso de uso de sistemas obrigatórios.  

Segundo Ajzen (1991), além do objetivo de compreender a 
atitude e aceitação individual, a Theory of Planned Behavior 
(TPB) também foi utilizada para prever intenções e 
comportamentos. A teoria agregou os construtos atitudes quanto 
ao comportamento e normas subjetivas, adaptados da TRA, a 
um terceiro construto - controle percebido do comportamento - 
consistindo nas dificuldades ou facilidades percebidas pelo 
sujeito ao se comportar de determinada forma. 

O Combined TAM and TPB (C-TAM-TPB) é um modelo híbrido 
que combina o TAM e a TPB, utilizando os construtos: atitudes, 
normas subjetivas, controle percebido do comportamento e a 
utilidade percebida. 

A Innovation Diffusion Theory (IDT) foi proposta por Everett 
Rogers nos anos 1960 para estudar a difusão de inovações. 
Moore e Benbasat (1991), posteriormente, adaptaram seus 
construtos para analisar a aceitação individual de tecnologias. Os 
construtos relativos são: a vantagem relativa - o grau em que 
uma inovação é percebida como melhor que a anterior; a 
facilidade do uso - o grau de percepção de que uma inovação é 
fácil ou difícil de ser utilizada; a imagem - o grau em que uma 
inovação é capaz de melhorar a imagem ou status social do 
sujeito; a visibilidade - o grau em que se pode ver as outras 
pessoas utilizando o sistema; a compatibilidade - o grau de 
alinhamento entre o sistema adotado e os valores, necessidades e 
experiências dos usuários; a demonstração de resultados - a 
tangibilidade dos resultados oriundos da inovação; e, por fim, o 
uso voluntário - o grau em que o uso da inovação é percebido 
como voluntário. 

O Model of PC Utilization (MPCU) concorre com a TRA e a 
TPB, pois ao invés de analisar a intenção de uso, prevê o 

comportamento de uso. Seus construtos são: compatibilidade 
com o trabalho; complexidade; consequências de longo prazo; 
influência do uso; fatores sociais; e, por fim, as condições 
facilitadoras. Todos estes construtos já foram definidos em 
parágrafos anteriores. 

A Social Cognitive Theory (SCT) tem como construtos: as 
expectativas da consequência – isto é, as consequências 
pessoais e de desempenho demonstradas no comportamento; a 
autoeficácia percebida, que concerne ao julgamento que as 
pessoas fazem de suas capacidades para executar determinados 
níveis de comportamento [BANDURA 1984]; a afeição, isto é, a 
apreciação de um indivíduo por um comportamento em 
particular; e a ansiedade, que corresponde ao despertar de 
reações emocionais ou de ansiedade ao realizar uma atividade. 

Depois de analisar os diversos modelos e teorias Venkatesh 
(2003) formulou a Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology (UTAUT). Foram utilizados quatro construtos 
considerados influenciadores diretos da aceitação de tecnologias: 
a expectativa de desempenho, que é a crença de que a utilização 
de um sistema melhorará seu desempenho profissional; a 
expectativa de esforço, ou seja, o grau de facilidade associado 
ao uso do sistema; a influência social, isto é, a percepção quanto 
à opinião de outras pessoas, que possuem importância em sua 
visão, no que se refere ao seu comportamento; e as condições 
facilitadoras, consistindo na crença do indivíduo quanto à 
existência de infraestrutura técnica e organizacional que apoia o 
uso do sistema ou tecnologia. Além destes construtos, foram 
propostos quatro moderadores da relação entre os construtos e a 
intenção de uso e a ação (uso real). Os moderadores são: gênero, 
idade, experiência e uso voluntário. 

Nove anos depois, Venkatesh et al. (2012) propuseram uma 
evolução da UTAUT. Na UTAUT 2 o autor retira o “uso 

voluntário” do conjunto de fatores moderadores, justificando que 
o UTAUT 2 deve ser aplicado aos estudos de aceitação de 
tecnologias de uso voluntário. Venkatesh et al. (2012) 
acrescentam, ainda, três construtos aos quatro já existentes: a 
motivação hedônica, ou seja, o prazer ao usar uma tecnologia; o 
valor do preço, que é a relação de custo/benefício ao comprar 
uma nova tecnologia; e o hábito, entendido como a medida em 
que um comportamento é executado automaticamente a partir da 
sua aprendizagem. 

5. A PRONTIDÃO E A PROPENSÃO DO 
USUÁRIO ÀS TECNOLOGIAS, NA 
PERSPECTIVA DO MARKETING  
De acordo com Parasuraman (2000), os resultados dos estudos 
embasados na reação dos indivíduos ao interagir com as 
tecnologias divergem entre sentimentos positivos e negativos. 
Portanto, sua variação acompanha a propensão de cada sujeito de 
aderir a uma nova tecnologia, e é isso que o Technology 
Readiness Index (TRI) se propôs a estudar. O TRI refere-se à 
prontidão de usuários à adoção e uso de novas tecnologias a 
partir de quatro dimensões. Duas delas são contribuintes, como é 
o caso do otimismo, que é uma visão positiva de que a 
tecnologia é capaz de oferecer às pessoas um maior controle e 
flexibilidade sobre a vida; e da inovatividade, ou seja, a 
tendência de ser pioneiro em tecnologias.  

Além das dimensões contribuintes, dois construtos são inibidores 
da prontidão ao uso de tecnologias, quais sejam: o desconforto e 
a insegurança, que se explicam, respectivamente, como a 
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percepção da falta de controle sobre a tecnologia ou o sentimento 
de estar sufocado por ela, e a desconfiança quanto à capacidade 
da tecnologia de funcionar apropriadamente. 

Dando prosseguimento ao estudo da propensão dos sujeitos às 
tecnologias, o Technology Adoption Propensity Index (TAP-I) 
[RATCHFORD e BARNHART 2012], que serviu de lastro 
teórico-metodológico a este estudo, propõe a utilização de 
construtos já demonstrados pelo TRI, acrescidos de outros novos 
para configurar um novo índice. Similarmente ao TRI, o TAP-I 
apresenta dois fatores contribuintes e dois inibidores, com o 
objetivo de propor a pesquisadores, de uma maneira 
parcimoniosa, uma escala que prevê a propensão de 
consumidores a adotarem vasta gama de novos produtos 
tecnológicos. Os fatores facilitadores são: a crença de que a 
tecnologia confere o aumento do controle e flexibilidade na vida, 
chamado de otimismo; e a confiança de que o usuário é 
tecnologicamente capaz de operar o sistema sem ajuda de 
outrem, chamado de proficiência. Os inibidores são: o 
sentimento de ser dependente, ou até escravizado, pela 
tecnologia, chamado de dependência; e a concepção de que o 
uso da tecnologia aumenta as suas chances de se ludibriado por 
cybercriminosos, que consiste na vulnerabilidade. 

Ao contrário do que é apresentado no TRI, que utiliza 
tecnologias específicas para realizar a mensuração da prontidão 
do usuário, o TAP-I aumenta a gama de tecnologias consideradas 
para estudo, flexibilizando o termo “tecnologia” e não limitando 
os estudos a apenas uma era tecnológica, o que torna o índice 
mais completo para o uso por pesquisadores e profissionais de 
marketing. 

Com isto exposto, foram formuladas as seguintes hipóteses: a) 
Existem diferenças significativas para a mediana dos escores de 
percepção entre usuários e não usuários do sistema de 
autosserviço da “Nota Legal”, quanto ao otimismo, proficiência, 
dependência e vulnerabilidade demonstrados em relação à 
propensão ao uso de tecnologias; b) Existem diferenças 
significativas para a mediana dos escores de percepção entre 
usuários e não usuários de  TICs, quanto ao otimismo, 
proficiência, dependência e vulnerabilidade demonstrados em 
relação à propensão ao uso de tecnologias; c) Existem diferenças 
significativas para a mediana dos escores de percepção entre os 
grupos sociodemográficos do estudo, quanto ao otimismo, 
proficiência, dependência e vulnerabilidade demonstrados em 
relação à propensão ao uso de tecnologias. 

6. MÉTODO 
Para este trabalho utilizou-se o índice TAP-I por meio de 
pesquisa descritiva, quantitativa e de campo, uma vez que foi 
aplicado um questionário (survey). O instrumento é uma 
tradução e adaptação do que Ratchford e Barnhart (2012) 
propuseram no trabalho original sobre o TAP-I.    

Quanto ao universo, as informações obtidas do site oficial do 
programa “Nota Legal” mostram que este já foi utilizado por 
850.110 (oitocentos e cinquenta mil e cento e dez) consumidores, 
habitantes do Distrito Federal, cadastrados até 28/05/2014. O 
questionário foi divulgado para aproximadamente 2.000 pessoas, 
em um processo amostral não probabilístico, por acessibilidade e 
conveniência, retornando 201 questionários válidos.     

A coleta de dados foi realizada entre os dias 25 de setembro e 10 
de outubro de 2014 por meio da aplicação de questionário 
fechado, autopreenchível e individual, confeccionado no site 

Google Docs (http://www.docs.google.com). O link de acesso ao 
questionário foi disponibilizado on-line via mailing e também 
em redes sociais, como Facebook. Assim, para participar o 
respondente precisava ter acesso a um computador. No primeiro 
bloco de perguntas do questionário, o respondente foi informado 
que a sua participação seria voluntária e que todas as 
informações requeridas seriam tratadas de modo agrupado e 
confidencial no tocante à sua identidade. Os respondentes 
também tinham acesso a uma breve descrição dos objetivos da 
pesquisa, contida na primeira página. Frisa-se que na primeira 
pergunta o sujeito era questionado quanto à utilização do 
autosserviço do sistema “Nota Legal”. Para a aplicação do 
questionário, foi utilizada a tradução e adaptação ao que foi 
proposto por Ratchford e Barnhart (2012). Um professor e 
tradutor da língua inglesa acompanhou esta etapa, com o intuito 
de garantir que fosse mantido o sentido fiel de cada pergunta ou 
assertiva após a tradução do inglês para o português. 

O instrumento continha quatro blocos de questões. No primeiro 
bloco, foi verificada a propensão à adoção de tecnologias, de 
acordo com os quatro fatores do TAP-I. O respondente, neste 
ponto, avaliou quatorze assertivas descritas em uma escala tipo 
Likert de 1 a 7, sendo a opção 1 correspondente à afirmativa 
“Discordo totalmente”, e a opção 7, “Concordo totalmente”. 
Segundo Dalmoro e Vieira (2013) a escala tipo Likert de 7 
pontos apresenta ganho de consistência interna e confiabilidade 
como vantagens, além de permitir melhor discriminação. 

O Quadro 1 demonstra as assertivas do primeiro bloco do 
questionário. 

Quadro 1 - Distribuição de assertivas por construto 

OTIMISMO 
1) As tecnologias (TICs) me proporcionam mais controle sobre 
minhas rotinas diárias.  
2)As tecnologias (TICs) me ajudam a realizar mudanças 
necessárias em minhas rotinas diárias.  
3)As tecnologias (TICs) me permitem fazer mais facilmente 
minhas rotinas diárias.  

4)Novas tecnologias (TICs) tornam a minha vida mais fácil. 

PROFICIÊNCIA 
5)Eu posso lidar com produtos e serviços de alta tecnologia sem a 
ajuda dos outros. 
6)Sinto que tenho menos problemas em operacionalizar 
tecnologias do que as outras pessoas. 
7)Outras pessoas me pedem conselhos a respeito de novas 
tecnologias. 

8)Gosto de descobrir como se usa novas tecnologias. 

DEPENDÊNCIA  
9)Acredito que as tecnologias controlam mais a minha vida do 
que eu controlo elas. 

10) Eu sinto que sou excessivamente dependente das tecnologias. 
11)Acredito que quanto mais eu uso tecnologias, mais 
dependente delas eu me torno. 

VULNERABILIDADE 
12) Sinto que devo ter cuidado ao usar tecnologias, porque há 
pessoas de má índole que podem tentar usá-la para me atingir. 
13)Sinto que novas tecnologias facilitam a invasão de 
privacidade. 
14) Acredito que empresas de alta tecnologia nos convencem que 
precisamos de coisas que na verdade não precisamos. 
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No segundo bloco, foi considerada a variedade de tecnologias 
que o respondente utilizou pelo menos uma vez. Este teve que 
responder “sim” ou “não” caso já tivesse realizado cada uma das 

19 atividades listadas, por exemplo, “Reservou passagens/hotéis 

online” ou “Assinou TV a cabo ou pacotes telefônicos online”. 

Originalmente o questionário propõe 20 itens, mas o item que 
questiona sobre o “banco sem loja física” não existe ou ainda não 
está disponível para a população do Distrito Federal, por isso, 
decidiu-se suprimir este item do questionário. 

Já o terceiro bloco de questões verificou a frequência com que o 
sujeito realizava atividades que envolviam tecnologias. Por 
exemplo, para o item “Ligação por vídeo com o Skype”, o 

indivíduo teve que assinalar de 1 (“nunca usei”) a 5 (“uso mais 

de uma vez ao mês”), considerando a frequência com que utiliza 
o software Skype. Originalmente o questionário propõe 7 itens, 
mas as questões que abordam as tecnologias do “roomba” (robô 

aspirador) e do “self check-out” nas lojas, não existem ou ainda 
não estão disponíveis para a população do Distrito Federal. 
Portanto, optou-se por retirá-las do questionário. Por fim, o 
último bloco solicitou dados sociodemográficos: idade, gênero, 
escolaridade e renda. 

Quanto ao procedimento de análise dos dados, inicialmente foi 
identificado o perfil sociodemográfico dos participantes e sua 
distribuição entre grupos por gênero, idade, renda e escolaridade. 
Esperava-se que a distribuição dos dados da amostra fosse 
normal, com vistas ao uso de estatística inferencial por meio do 
teste T de Student. Como não se verificou a normalidade da 
distribuição durante a análise gráfica de histograma, utilizou-se o 
teste não paramétrico U de Mann-Whitney.  

 O teste U de Mann-Whitney não é paramétrico e pode ser usado 
para substituir o teste T de Student em caso de não ocorrência de 
normalidade da distribuição, assim, foi possível realizar 
comparações de amostras provenientes de uma mesma população 
(SHIER, 2004).  Ao final, com o objetivo de identificar quais as 
tecnologias mais e menos utilizadas, calculou-se a frequência de 
uso das TICs por parte dos sujeitos participantes. 

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O primeiro objetivo específico visava identificar o perfil 
sociodemográfico dos participantes do estudo. Entre os sujeitos, 
148 participavam do programa “Nota Legal” e 53 não 

participavam. Quanto ao gênero, 100 eram do sexo feminino e 
101 do masculino. Aproximadamente, 1% possuía entre 16 e 18 
anos, 54% entre 19 a 24 anos, 31% de 25 a 35 anos, 5% entre 26 
e 45 anos e 9% com mais de 45 anos. Quanto ao grau de 
escolaridade, o ensino fundamental completo e o ensino médio 
completo corresponderam, cada um, a 1% da população. No 
nível superior de ensino, 44% possuem ensino superior 
incompleto, 26% o ensino superior completo, 13% mestrado e/ou 
doutorado e 15% representam pós-graduados. Quanto à renda, 
aproximadamente, 17% declararam que recebem até 2 salários 
mínimos (SM), como também, 17% alegaram que recebem entre 
10 e 20 SM. Dentro do espaço amostral, 26% responderam que 
recebem entre 2 e 4 SM, enquanto 20% e 9% declaram que 
recebem entre 4 e 10 SM e mais de 20 SM, respectivamente. Por 
fim, 10% não quiseram responder e 1% optou por outros. 

7.1 O otimismo em relação às TICs 
Segundo Delorme (2006), quando uma amostra é maior que 20 
unidades (ou indivíduos), os valores de U encontrados a partir do 
teste Mann-Whitney apresentam uma aproximação à distribuição 

normal (distribuição de Gauss). Utilizando-se o teste U de Mann-
Whitney e um nível confiança de 99% (p≤0,01), pode-se afirmar 
que todo e qualquer valor, fora do intervalo -3 e 3 apresenta 
diferença estatisticamente significativa entre os grupos que estão 
sendo comparados. Desta forma, considerando o construto 
otimismo e o seu resultado do teste U de Mann-Whitney igual a 
48,6055 (p≤0,01) para a pergunta “Participa do programa Nota 
legal?”, pode-se concluir que existe uma diferença 
estatisticamente significativa entre o grupo dos que participam e 
o dos que não participam do programa, quanto ao seu otimismo à 
propensão à adoção das tecnologias ao seu otimismo à 
propensão à adoção das tecnologias.  

7.2 A proficiência em relação às TICs 
O segundo objetivo específico visava verificar a proficiência 
demonstrada em relação à propensão às tecnologias. Observou-se 
por meio do índice 48,32 (p≤0,01) relativo à estatística do teste 

U de Mann-Whitney, que existe diferença estatisticamente 
significativa entre o grupo que respondeu “sim” e o que 

respondeu “não” para a pergunta filtro (utiliza/não utiliza o 
sistema Nota Legal?), quanto à sua proficiência em relação à 
propensão à adoção de tecnologias. 

7.3 A dependência em relação às TICs 
Para analisar a dependência, também proposta no segundo 
objetivo específico, utilizou-se o construto dependência e a 
estatística U de Mann-Whitney, chegando-se ao índice 48,47 
(p≤0,01), o que se demonstra diferença estatisticamente 
significativa entre participantes e não participantes do programa, 
quanto à sua dependência das tecnologias. 

7.4 A vulnerabilidade em relação às TICs 
Visando responder o segundo objetivo específico do estudo, 
utilizou-se o construto vulnerabilidade, obtendo-se o índice 
49,59 (p≤0,01) no teste U de Mann-Whitney. Logo, concluiu-se 
que pessoas que participam do programa “Nota Legal” e as que 

não participam apresentam diferença estatisticamente 
significativa quanto à sua vulnerabilidade no uso de tecnologias. 

7.5 A relação entre os construtos do TAP-I e 
o uso de TICs 
A tabela 1, reproduzida a seguir, elenca os valores-índices do 
teste U em relação aos construtos, porém, relacionando isto com 
o uso de tecnologias à disposição do respondente. 

A partir dos valores-índices apresentados na tabela 1, é possível 
alcançar o terceiro objetivo específico - “verificar diferenças 

significativas entre usuários e não usuários de TICs, quanto ao 
otimismo, proficiência, dependência e vulnerabilidade 
demonstrados em relação à propensão às tecnologias” - e 
respectiva hipótese H2 do estudo – “Existem diferenças 
significativas para a mediana dos escores de percepção entre 
usuários e não usuários de  TICs, quanto ao otimismo, 
proficiência, dependência e vulnerabilidade demonstrados em 
relação à propensão ao uso de tecnologias”. Portanto, é possível 
afirmar que, em todas as 19 questões sobre o uso de tecnologias 
ao alcance dos sujeitos, existe diferença estatisticamente 
significativa (a um p≤0,01) entre o grupo que respondeu “não” e 

o que respondeu “sim”, visto que a um p≤0,01, todos os 
resultados do teste U de Mann-Whitney ficaram de fora do 
intervalo -3 e 3, conforme já explicado anteriormente. 
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Tabela 1 – Teste U de Mann-Whitney visando à verificação da 
relação entre os construtos do TAP-I e o uso de tecnologias. 

PERGUNTA OTIM PROF DEPEND VULN 

1) Reservou 
passagens/hotéis 
online. 

93,15 92,68 92,94 94,81 

2) Comprou online 
acima de R$200. 

84,66 84,22 84,47 86,19 

3) Checou 
informações online na 
sua conta bancária. 

76,18 75,78 76,00 77,57 

4) Transferiu 
dinheiro entre contas 
bancárias online. 

49,95 49,66 49,82 50,96 

5) Contratou um 
cartão de crédito 
online. 

68,39 68,03 68,23 69,67 

6) Assinou qualquer 
tipo de seguro online. 

54,41 54,10 54,27 55,48 

7) Assinou TV a cabo 
ou pacotes telefônicos 
online. 

54,41 54,10 54,27 55,48 

8) Contratou 
qualquer serviço para 
a casa, como 
eletricista ou 
assistência técnica 
online. 

65,88 65,52 65,72 67,11 

9) Pagou uma conta 
online. 

60,63 60,29 60,48 61,79 

10) Possui um kindle 
ou aparelho eletrônico 
semelhante. 

42,26 42,01 42,15 43,17 

11) Possui acesso a 
um e-book para ler no 
computador. 

40,19 39,94 40,08 41,06 

12) Possui arquivos 
de áudio, como 
músicas ou livros com 
áudio online 

69,77 69,39 69,60 71,06 

13) Possui o aluguel 
de mídia, como filmes 
ou programas de TV 

40,19 39,94 40,08 41,06 

14) Possui celular com 
câmera digital. 

212,88 211,85 212,42 216,47 

15) Possui um 
“smartphone” com 

acesso à internet. 
115,04 114,47 114,79 117,04 

16) Possui um Ipad ou 
aparelho eletrônico 
similar. 

41,47 41,22 41,36 42,36 

17) Preencheu a 
declaração anual de 
renda da receita 
federal online. 

40,33 40,07 40,21 41,20 

18) Utilizou um banco 
online que não possui 
uma loja física. 

60,63 60,29 60,48 61,79 

19) O seu carro possui 
ativação por voz para 
o uso do celular, 

53,16 52,86 53,03 54,21 

controle do som ou 
sistema de controle do 
conforto? 
Variáveis: OTIM – Otimismo 
PROF – Proficiência 
DEPEND – Dependência 
VULN - Vulnerabilidade 

7.6 A relação entre os construtos do TAP-I e 
o perfil sociodemográfico dos sujeitos 
O quarto objetivo visava verificar diferenças significativas entre 
diferentes grupos sociodemográficos, quanto ao otimismo, 
proficiência, dependência e vulnerabilidade demonstrados em 
relação à propensão às tecnologias, considerando-se a Hipótese 
H3 que propunha: Existem diferenças significativas para a 
mediana dos escores de percepção entre os grupos 
sociodemográficos do estudo, quanto ao otimismo, proficiência, 
dependência e vulnerabilidade demonstrados em relação à 
propensão ao uso de tecnologias. A distribuição 
sociodemográfica dos participantes e os construtos do TAP-I 
permitiram o cálculo dos valores de U de Mann-Whitney a um 
p≤0,01, conforme se pode verificar na Tabela 2. 

Nota-se que em todas as situações, existe diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos. Por exemplo, 
homens e mulheres são diferentes no que tange o otimismo, 
proficiência, dependência e vulnerabilidade, visto que os 
valores de U estão fora do intervalo -3 e 3 a um p≤0,01. O 
mesmo ocorre entre os níveis de escolaridade. As pessoas que 
assinalaram “ensino médio completo” e as que marcaram “ensino 

superior completo” apresentam diferença estatisticamente 
significativa quanto aos construtos, uma vez que, o valor do U de 
Mann-Whitney não pertence ao intervalo de -3 e 3 a um p≤0,01. 
Já o Ensino Fundamental Incompleto e o Ensino Médio 
Completo apresentaram os valores 0, pois não obtivemos 
respondentes que escolheram essas categorias.   

Tabela 2 – Teste U de Mann-Whitney para verificação da 
relação entre os construtos do TAP-I e o perfil 

sociodemográfico dos sujeitos 

GRUPOS OTIM PROF DEPEND VULN 

Gênero 40,09 39,84 40,96 39,98 

IDADE 

16 < x < 18 212,88 211,85 212,42 216,47 

19 < x < 24 40,27 40,02 40,16 41,15 

25 < x < 35 45,35 45,08 45,23 46,29 

36 < x < 45 115,04 114,47 114,79 117,04 

x > 45 84,66 84,22 84,47 86,19 

ESCOLARIDADE 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

0 0 0 0 

Ensino 
Fundamental 

Completo 
370,26 368,49 369,47 376,45 

Ensino Médio 
Incompleto 

0 0 0 0 
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Ensino Médio 
Completo 

370,26 368,49 369,47 376,45 

Ensino Superior 
Incompleto 

40,52 40,27 40,41 41,40 

Ensino Superior 
Completo 

48,60 48,32 48,47 49,59 

Pós-Graduação 64,72 64,37 64,56 65,94 

Mestrado e/ou 
Doutorado 

68,39 68,03 68,23 69,67 

RENDA 

x < 2 SM 60,63 60,29 60,48 61,79 

2 < x < 4 SM 48,60 48,32 48,47 49,59 

4 < x < 10 SM 55,77 55,46 55,63 56,86 

10 < x < 20 SM 60,63 60,29 60,48 61,79 

x > 20 SM 84,66 84,22 84,47 86,19 

Não quero 
responder 

80,10 79,68 79,91 81,55 

 Nota: Utilizando o teste U de Mann-Whitney a p≤0,01. 
 

7.7 Frequência de uso de TICs 
Para atender ao objetivo específico “verificar a frequência de uso 
de TICs disponíveis aos usuários participantes do estudo”, o 

penúltimo bloco de opções do questionário captou a frequência 
de uso de TICs à disposição dos respondentes, como é o caso do 
global positioning system (GPS) e de aparelhos que realizam 
ligações por Internet Protocol (IP), entre outros. 

Concernente ao uso de GPS, conforme mostra a Tabela 3, quase 
50% responderam 4 e 5, isto é, alta frequência de uso do GPS, e 
os outros 50% selecionaram 1, 2 e 3, ou seja, uma baixa 
frequência no uso de GPS. Já a segunda pergunta questionava se 
o sujeito já tinha depositado mais de R$ 200 em um caixa 
eletrônico bancário. Aproximadamente, 67% indicaram 1, 2 e 3 
(frequência de uso mais baixa), enquanto, 33% responderam 4 e 
5 (frequência de uso mais alta).  

Em seguida buscou-se saber se o sujeito já havia realizado 
ligações por vídeo com o software Skype. Dentre os 
respondentes, 51% escolheram 1, 2 e 3 (frequência de uso mais 
baixa), enquanto, 49% informaram frequências entre 4 e 5 
(frequência de uso mais alta). 

Quanto à frequência de uso de ligação de voz pelo IP, 70% das 
respostas apresentavam baixa frequência de uso (opções 1, 2 e 3) 
e 30% de respostas apresentavam alta frequência de uso (opções 
4 e 5 da escala, conforme explicitada na Tabela 3).   

Por fim, tem-se a última questão sobre a utilização do serviço de 
backup online, em que, 29% apostaram 1, 2 e 3 (frequência de 
uso mais baixa), enquanto 49% optaram por 4 e 5 (frequência de 
uso mais alta).  

Tabela 3 – Frequência de uso das TICs 

PERGUNTA 
1  

 Nunca 
usei 

2 3 4 

5  
 Uso 
mais 

de uma 
vez por 

mês 

Usa sistema 8 41 52 40 60 

GPS? 3,98% 20,40% 25,87% 19,90% 29,85% 

Deposita mais 
de R$ 200  

em um caixa 
eletrônico? 

23 66 44 32 36 

11,44% 32,84% 21,89% 15,92% 17,91% 

Ligação por 
vídeo, como o 

Skype? 

16 45 55 32 53 

7,96% 22,39% 27,36% 15,92% 26,37% 

Ligação por voz 
pelo IP, pelo  

computador ou 
por aplicativos? 

52 42 46 26 35 

25,87% 20,90% 22,89% 12,94% 17,41% 

Serviço de 
backup do  

computador 
online? 

48 21 51 34 47 

23,88% 10,45% 25,37% 16,92% 23,38% 

 

Algumas tecnologias podem não estar ainda amplamente  
difundidas nacionalmente, como é o caso, p.ex.: da ligação de 
voz por IP. Mais de 20%, dos entrevistados, nunca utilizaram 
esta tecnologia. 

Também se verifica, no cruzamento da idade predominante dos 
respondentes com a frequência de uso das tecnologias ao seu 
dispor, que mais de 50% dos participantes têm entre 19 e 24 
anos. Talvez algumas tecnologias não sejam muito úteis se 
comparadas a outras, em função da idade. Esta situação merece 
aprofundamento em estudos futuros, no sentido de examinar se 
a baixa utilização de caixas eletrônicos para a realização de 
depósitos se deve ao fato de estarmos tratando de uma maioria 
de jovens de até os 24 anos, que ainda estão na faculdade e 
nem sempre são assalariados.  

8. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E 
CONCLUSÃO 
A partir do que foi proposto no objetivo geral da pesquisa, 
conclui-se que existem diferenças estatisticamente significativas 
para a mediana dos escores de percepção (a um p<0,01) entre os 
usuários e não usuários do programa “Nota Legal”, quanto ao 

seu otimismo, proficiência, dependência e vulnerabilidade 
manifestada em relação à propensão ao uso de tecnologias, o que 
corrobora a utilidade do emprego do índice TAP-I de Ratchford e 
Barnhart (2012) em estudos futuros. Isso sinaliza para a rejeição 
da hipótese nula de igualdade entre os grupos. O TAP-I é 
relativamente recente (proposto em 2012) e há, ainda, escassez 
de trabalhos que empreguem esta abordagem, no Brasil e no 
mundo. O estudo também reforça o que revela Venkatesh et al. 
(2012), dado que se pode afirmar que existem diferenças 
significativas (p<0,01) de percepções entre os gêneros 
(masculino e feminino) e entre as diferentes idades dos sujeitos, 
quando se estuda a propensão, prontidão, atitude ou aceitação de 
tecnologias.  

O objetivo do estudo consistiu na verificação da existência de 
diferenças significativas para a mediana dos escores de percepção 
em relação à propensão à adoção de tecnologias, balizando-se na 
análise de usuários e não usuários do programa “Nota Legal”, no 
Distrito Federal brasileiro. Mas também identificou a frequência 
de uso de algumas TICs que estão à disposição dos usuários e a 
caracterização sociodemográfica desses sujeitos. Como afirmado 
anteriormente, usuários e não usuários do programa “Nota 
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Legal” são diferentes entre si, quanto às suas percepções sobre a 
adoção/uso de tecnologias diversas, relacionadas com TICs.   

Algumas reflexões sobre desafios e contribuições teórico-
metodológicos do trabalho poderão ser aqui brevemente 
destacadas. O caráter não probabilístico, o tamanho da amostra 
(n=201), a ausência de normalidade da distribuição – o que levou 
ao emprego de método não paramétrico - são limitações do 
estudo. Contudo, a aplicação original do TAP-I considerou 
amostra maior e, mesmo assim, foi empregada estatística não 
paramétrica (Qui-quadrado, conforme RATCHFORD e 
BARNHART 2012). Portanto, para estudos futuros, propõe-se 
verificar se o não alcance da distribuição normal se dá em função 
da escala – ordinal - utilizada no trabalho. 

Ainda assim, o estudo apresenta relação com os achados de 
Venkatesh et al. (2003; 2012), pois a conclusão de que existem 
diferenças estatisticamente significativas para a mediana dos 
escores de percepção entre grupos, considerando-se gênero e 
idade, é amparada pela UTAUT, que admite gênero e idade como 
moderadores da aceitação de tecnologias. Essas duas variáveis, 
portanto, podem alterar o nível de aceitação da tecnologia por 
parte de um sujeito.   

O estudo colabora, ainda, com o avanço da utilização do índice 
TAP, visto que foi aplicado apenas uma vez no Brasil em um 
estudo qualitativo (FARIAS et al., 2014). 
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Estudo sobre o engajamento de usuários de uma mídia 
social disponibilizada pelo governo  

Alternative Title: Study about users’ engagement of a 
governmental social media 

RESUMO 
O uso de mídias sociais está se difundindo, a partir do momento 
em que estas possibilitam o compartilhamento de informações e 
a criação de comunidades virtuais e de mecanismos de interação. 
Perante estas características, organizações públicas têm utilizado 
mídias sociais para mobilizar, informar e chamar seu público-
alvo à participação social. Contudo ainda é uma preocupação se 
esta ferramenta é capaz de promover o engajamento desse 
público. Neste sentido, este estudo tem o objetivo de analisar 
como as funcionalidades de uma mídia social, disponibilizada 
pelo próprio governo, influenciaram o engajamento dos usuários. 
Para tanto, foi realizado um estudo netnográfico em que foram 
observadas e analisadas as interações de uma comunidade 
inserida em uma plataforma disponibilizada pelo governo federal 
brasileiro. Por fim verificou-se que nem todos os recursos foram 
bem explorados pelos usuários, e ainda que os usuários tenham 
passado pelo processo de engajamento, sua experiência de uso 
não foi tão satisfatória para que mantivessem sua frequência de 
acessos. 

Palavras-Chave 
Mídia social; Governo; Engajamento do usuário; Netnografia. 

ABSTRACT 
The social media use has been diffusing since they are enabling 
information sharing and the creation of virtual communities and 
interaction mechanisms. Due to its characteristics, public 
agencies have used social media for mobilizing, inform and call 
their public to take part of social participation. However, if this 
kind of tool is capable to promote engagement in the public, is 
still a matter to be worried of. Thus, this study aims to analyze 
how a governmental social media's functionalities influence the 

engagement of users. Then a netnography study was 
accomplished. In this study we observed and analyzed 
interactions from a community in a social media platform that 
was released by the Brazilian federal government. Finally, we 
verified that some of its resources were not well explored by 
users. Even if they got through the process of engagement, their 
use experience was not so satisfactory to make them keep their 
access frequency.  

Categories and Subject Descriptors 
H.1.2 [Information Systems]: User/Machine Systems – human 
factors, human information processing, software psychology; 
K.4.0 [Computers and Society]: General. 

General Terms 
Human Factors, Measurement, Verification. 

Keywords 
Social media; Government; User’s engagement; Netnography. 

1. INTRODUÇÃO 
As organizações públicas, de maneira geral, vêm adotando 
mídias sociais para atingir o público-alvo de seus serviços. Tais 
organizações utilizam os diversos tipos de mídias sociais como 
canais de relacionamento, a fim de aumentar a transparência de 
informações, suportar atividades colaborativas internas e 
externas, e como uma forma de inovação na promoção da 
participação e do engajamento civil [1]. 

A respeito de um desses propósitos, o estudo descrito em [2] 
evidencia o papel das mídias sociais no engajamento de pessoas 
no processo democrático, visto o crescente número de acessos a 
estas mídias. Este processo refere-se à participação civil (política 
e social) do cidadão junto aos projetos de programas ou políticas 
públicas de instituições governamentais. 

O estudo em [2] evidencia que a confiança em mídias sociais está 
positivamente relacionada com a participação do cidadão. Desse 
modo, é possível entender que essa relação se deve ao potencial 
estímulo ao envolvimento comunitário que as mídias sociais 
possuem. 
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Neste sentido, com base no que é sugerido em [3] e levantado por 
[4], este estudo tem o objetivo de analisar como as 
funcionalidades de uma mídia social, disponibilizada pelo 
próprio governo, influenciaram o engajamento de seus usuários. 
O engajamento, neste contexto, se refere ao envolvimento dos 
usuários com as discussões promovidas na plataforma em 
questão, e não somente com a vontade de permanecer utilizando-
a. Procurou-se obter lições sobre a forma de aplicação destas 
funcionalidades, verificando o que pode ter sido mais ou menos 
adequado, no contexto em que se estava inserido. 

Para realizar a análise proposta, foi necessário escolher uma 
mídia social, oferecida pelo governo, e um de seus grupos, para 
compor o caso para este estudo. Assim, foi selecionada a mídia 
social Participa.br [18], pertencente ao governo federal 
brasileiro, que foi lançada em 2013. Em relação ao grupo, optou-
se pela comunidade Participação Social [19], por ser um dos 
grupos que mais recebeu contribuições em suas discussões. 
Ressalta-se que esta plataforma foi oferecida com o intuito de 
permitir que a população brasileira pudesse propor debates e 
participar de espaços que promovessem a construção de políticas 
públicas [20]. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
Para compor a base teórica necessária à análise proposta nesta 
pesquisa, foram trazidos dois principais conceitos: a estruturação 
funcional de uma mídia social e o engajamento do usuário de um 
sistema de informação. Ambos são descritos nas subseções 
seguintes. 

2.1 Blocos Funcionais de Mídias Sociais 
Visando a melhoria do entendimento da estrutura funcional de 
uma mídia social, o estudo realizado em [4] apresentou um 
framework com sete blocos funcionais construtores desta 
ferramenta. Utilizados juntos e/ou separados, estes blocos têm o 
intuito de ajudar gestores de organizações a compreenderem as 
funcionalidades componentes de uma mídia social e o seu 
público. Além disso, a entenderem o que é necessário para este 
público se engaje a partir do uso dessa ferramenta. A Figura 1 
ilustra o diagrama dos sete blocos funcionais. 

 

Figura 1. Os sete blocos funcionais [4]. 

Assim, cada um dos blocos funcionais pode ser descrito [4]: 

 Identidade: um conjunto de recursos para a construção de 
um perfil para o usuário, no qual são divulgadas 

informações pessoais, que tenham sido previamente 
cadastradas. 

 Conversação: conjunto de recursos para comunicação entre 
os usuários seja no formato de envio de mensagens, quanto 
de postagem de conteúdos. A conversação pode se dar entre 
múltiplos usuários ou apenas com um. 

 Grupos: um conjunto de recursos que possibilitem a criação 
de grupos (ou comunidades) pelos usuários. Também se 
refere a recursos que permitem que os usuários se 
incluam/excluam nestes grupos. 

 Reputação: conjunto de recursos que permitam que os 
usuários identifiquem a atribuam reputação a conteúdos 
compartilhados ou, até mesmo, a outros usuários. 

 Relacionamentos: conjunto de recursos de inclusão de 
amigos a sua rede de contatos, sejam estes externos à 
plataforma (na forma de convites para se cadastrarem) ou já 
internos. 

 Presença: um conjunto de recursos que possibilitam que o 
usuário possa mencionar onde está. Também se refere a 
recursos que permitem que outros usuários percebam 
quando outros estão acessando a plataforma naquele 
momento. 

 Compartilhamento: conjunto de recursos para viabilizar 
publicação de diversos tipos de conteúdo em alguns locais, 
pelos usuários. Um dos exemplos de local para 
compartilhamento é o mural do perfil pessoal. 

Durante a realização desta pesquisa, os recursos da plataforma 
selecionada foram identificados de acordo com cada um destes 
blocos funcionais. 

2.2 Processo de Engajamento do Usuário 
No intuito de avaliar se um usuário esteve ou não engajado, 
enquanto utilizava uma mídia social, é necessário que antes se 
compreenda como o engajamento ocorre nesta relação. Nesse 
sentido, o estudo [6] levantou diversas teorias que poderiam estar 
associadas ao engajamento de indivíduos. 

A partir da escolha e compatibilização de atributos dessas 
teorias, foi desenvolvido um framework que descreve as fases do 
engajamento do usuário. Assim, foi compreendido que tais fases 
são consecutivas dentro de um processo que se inicia com o 
ponto de engajamento, passa pelo período de engajamento e se 
encerra no desengajamento. O retorno ao envolvimento pode 
acontecer no reengajamento ou ainda pode-se chegar, 
simplesmente, ao não engajamento [6]. 

O não engajamento pode ocorrer pelo fato do usuário não 
apreciar a experiência de interação com um sistema de 
informação em detrimento da experiência social [6]. Pode-se 
afirmar que há duas principais barreiras para o não 
desenvolvimento do engajamento: o conteúdo disponibilizado não 
atrai a atenção, curiosidade ou interesse de seu público-alvo; ou 
pouca usabilidade na ferramenta [6]. 

Cada uma das fases, por sua vez, contém atributos que as 
influenciam. Na primeira, ponto de engajamento, estes são: 
estética; inovação/novidade; interesse; motivação; e objetivo 
experimental ou específico – note-se que se tratam dos mesmos 
atributos para a fase de reengajamento. Na segunda, referente ao 
período de engajamento, são: estética e apelo sensorial; atenção; 
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624



consciência; controle; interatividade; inovação/novidade; desafio; 
feedback; interesse; e efeito positivo. Por fim, na fase de 
desengajamento, são: usabilidade; desafio; efeito positivo; efeito 
negativo; tempo percebido; e interrupções [6]. Os atributos 
dessas fases podem ser descritos da seguinte forma [6]: 

 Atenção: concentração mental estimulada pela tarefa que 
ela está executando. Esta pode ser empregada para navegar 
na plataforma, postar comentários e/ou compartilhar 
conteúdo etc. 

 Consciência: conhecimento da situação vivenciada, 
interesse ou preocupação fundamentada em uma situação 
em particular ou objetivo. 

 Controle: domínio sobre as atividades que estiver 
realizando. 

 Desafio: quantidade/intensidade de esforço empregado 
pelos usuários para realizarem as atividades 
disponibilizadas no sistema. 

 Efeito negativo: impressões ruins a partir da execução das 
atividades no sistema. 

 Efeito positivo: boas impressões a partir da execução das 
atividades no sistema. 

 Estética [e apelo sensorial]: funcionalidades e recursos da 
plataforma são agradáveis ao olhar, pois possuem beleza. O 
apelo sensorial refere-se à vontade de participar das 
atividades devido às sensações causadas pela a interface do 
sistema. 

 Feedback: informação comunicada aos usuários a partir das 
ações realizadas ou de resultados obtidos. Pode se referir à 
informação emitida por administradores do sistema. 

 Inovação/Novidade: é a tendência de buscar elementos 
novos, interessantes ou incomuns no ambiente. Mudanças 
inesperadas também se aplicam a este atributo. 

 Interatividade: capacidade oferecida aos usuários da 
plataforma em se comunicarem e trocarem conteúdos de 
maneira dinâmica. 

 Interesse: importância ou valor pessoal atribuído às 
atividades disponíveis no sistema. 

 Interrupções: provocados por fatores externos como alerta 
programado, um telefonema ou uma presença física no 
mesmo ambiente que o usuário. 

 Motivação: razões para uso do sistema, que podem partir da 
influência de outras pessoas, de divulgações, de curiosidade 
ou de vontade. 

 Objetivo (experiencial ou específico): satisfação de um 
propósito específico, ou satisfação da experimentação dos 
mecanismos da plataforma. 

 Tempo percebido: percepção de que o tempo empenhado 
nas atividades foi excessivo, assim que se toma consciência 
de que ele passou muito mais do que se esperava. 

 Usabilidade: facilidade em reconhecer as funcionalidades 
disponibilizadas no sistema e em utilizá-las. 

Cada um desses atributos foi categorizado em linhas de 
experiência, tomando por base o trabalho de [7]. Estas linhas são: 
Composicional, que se refere à experiência com os dados e 
conteúdos oferecidos relacionando o processo de engajamento 
como um todo; Espaço Temporal que está relacionada ao tempo 
percebido sobre a interação com o sistema, com estados internos 
do usuário e com o ambiente externo; Emocional que se refere à 
experiência afetiva, ao se interagir com o sistema, e com a 
motivação em continuar utilizando-o; e Sensorial, que se refere à 
experiência promovida a partir de elementos audiovisuais e 
estéticos [6] [7]. 

3. MÉTODO DE PESQUISA 
Este estudo tem um enfoque qualitativo, cujo objetivo é traduzir 
e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social [8]. Pode-
se considerar que se trata de uma pesquisa exploratória, pois seu 
intuito é analisar um fenômeno de maneira a buscar perspectivas 
e percepções a partir de dados empíricos, ainda não analisados 
da maneira proposta [9]. 

Foi escolhida a netnografia como estratégia de pesquisa [10] que 
foi aplicada a um único caso. Esta pode ser considerada a 
abordagem ideal para estudo de mídias sociais, se o estudo busca 
considerar as relações entre as afirmações inseridas nestas 
ferramentas em diversos contextos e aplicações [11]. 

A netnografia advém da etnografia e de seus conceitos de 
imersão na comunidade em que se estuda, considerando as 
relações entre os participantes e seus objetivos, para a realização 
de induções [8] [11]. Reforça-se que o pesquisador, neste tipo de 
estratégia, torna-se também um instrumento de pesquisa e, 
assim, deixa a sua visão pessoal sobre as reflexões obtidas. 

Desse modo, foram consideradas as fases da netnografia, na 
realização deste estudo: planejamento, entrada (entreè), coleta de 
dados, análise e interpretação, ética e apresentação dos 
resultados. A Figura 2 ilustra as fases desta estratégia de 
pesquisa. 

A fase do planejamento se refere à organização prévia dos passos 
a serem seguidos ao longo do estudo, incluindo como os dados 
devem ser coletados e analisados [10]. Neste sentido, foi feito um 
protocolo como uma forma de guia à realização da pesquisa de 
campo. 

A fase de entrada (entreè) se refere à forma como o pesquisador 
se insere na comunidade escolhida [10]. Neste caso, foi criado 
um perfil na plataforma que foi atrelado ao grupo de interesse. 
Como foi assumida uma postura maior de observação, não foi 
necessário intervir nas discussões e atividades. 

A fase de coleta de dados foi realizada em 2014 entre os meses 
de maio e dezembro, mesmo período em que foram realizadas as 
observações. Basicamente foram coletadas as postagens feitas, 
pelos usuários participantes da comunidade, em três discussões. 
Assim, obteve-se 174 comentários para a análise, que se refere 
ao total de interações encontradas. Esta fase também 
compreendeu a coleta de dados para triangulação. 

Para a triangulação dos dados, foram realizadas entrevistas com 
doze participantes das discussões da comunidade selecionada, e 
consultas a documentos institucionais e notícias. Ambos foram 
realizados no mesmo período em que a comunidade era 
observada e os comentários coletados. As entrevistas, 
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especificamente, foram realizadas nos meses de agosto e 
setembro de 2014. 

 
Figura 2. Fases da netnografia [11]. 

Na fase de análise e intepretação dos dados foi realizada a 
categorização dos comentários coletados, de modo a facilitar o 
entendimento sobre seus conteúdos e a intensidade das 
discussões. O objetivo era verificar de que maneira as pessoas 
estavam engajadas, considerando os dias e horários das 
postagens, além da forma como se expressavam através de suas 
colocações. As entrevistas e documentos foram utilizados nesta 
fase de modo a complementar as percepções obtidas nas 
interações e como uma forma de confirmação ou refutação 
destas, dando maior confiabilidade às interpretações. 

A fase da ética, na verdade, tem relação com as demais fases por 
se tratar da maneira como a observação da comunidade será 
realizada, com o intuito de evitar o uso indevido de informações 
captadas durante a pesquisa [10]. Assim, tomou-se a precaução 
de solicitar autorização aos administradores da plataforma 
selecionada, para acompanhamento e coleta de dados postados 
pelos usuários. Também foi verificada a política de uso de 
divulgação dos dados. Em ambos os casos houve abertura para a 
execução deste estudo. 

Finalmente, a fase de apresentação dos resultados se refere à 
divulgação do que foi obtido na pesquisa [10]. Desse modo, os 
resultados foram disponibilizados aos administradores do portal 
que poderiam divulga-los da maneira mais adequada para a 
comunidade estudada. 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Das três discussões analisadas, que foram realizadas na 
comunidade Participação Social, duas ocorreram entre os meses 
de setembro e dezembro de 2013, enquanto a terceira ocorrera 
em junho de 2014. As duas primeiras foram consultas dos textos 
que dariam origem ao Decreto 8.243 de 23 de maio de 2014 [12] 
e ao termo de adesão ao Compromisso Nacional pela 

Participação Social [13]. A terceira discussão acompanhou a 
realização de uma videoconferência, cuja pauta era a repercussão 
da Política Nacional pela Participação Social que era criada pelo 
decreto citado. 

Outra característica importante nesta e em outras comunidades 
do Participa.br, é que os usuários podem participar de quaisquer 
atividades desses grupos, sem a necessidade de se tornarem 
membros. No entanto, um dos objetivos desta plataforma é 
formar estas comunidades que, por sua vez, poderiam se manter 
e se desenvolver neste ambiente. 

A análise sobre os resultados é apresentada pelas fases do 
processo de engajamento do usuário. Em cada uma delas se 
remete aos recursos da plataforma de acordo com os blocos 
funcionais de mídias sociais. Reforça-se que as funcionalidades 
são aplicáveis a toda a plataforma, mas as percepções sobre as 
fases são dos usuários-participantes de apenas uma comunidade. 

4.1 Ponto de Engajamento & Reengajamento 
Em relação ao ponto de engajamento pelo contato com a 
plataforma, um potencial usuário possui três principais formas de 
conhecer o que ela dispõe em conteúdos e atividades: por meio 
da navegação aberta ao público, diretamente pelo site do portal; 
pela navegação privada, após a realização do acesso autenticado 
do usuário; e conhecendo os conteúdos pelas mídias sociais 
externas – nas quais o portal possui perfil. Assim, podem ser 
destacados os blocos funcionais Identidade, Reputação e 
Compartilhamento; pois o usuário passaria a ter acesso 
primeiramente, aos recursos pertinentes a estes blocos. 

Os recursos de criação de perfil e configuração, referentes ao 
bloco de Identidade seriam os primeiros recursos que um usuário 
poderia utilizar, caso solicitasse acesso a toda a plataforma. Os 
recursos do bloco de Reputação estariam mais ligados à 
atribuição de importância a determinados conteúdos e usuários. 
Estes indicadores já poderiam ser visualizados pelas publicações 
nas mídias sociais externas, que podem ser vistas como 
informações em destaque. Já o bloco Compartilhamento teria 
relação com os recursos que possibilitaram que as informações 
publicadas na navegação aberta da plataforma, estivessem 
disponíveis. 

O atributo estética não pode ser avaliado pela observação das 
interações, no sentido de perceber o quanto ele pode ter 
influenciado no engajamento do usuário. Para melhor medi-lo 
seria necessário que parte dos usuários fosse estimulada a 
comparar interfaces de mídias sociais, em que uma delas possua 
características semelhantes à da plataforma. Note-se que, de 
qualquer modo, a aparência do portal é limpa, ainda que a cor de 
maior destaque seja o amarelo. Interfaces de mídias sociais 
populares, como o Facebook, Twitter e Linked In [14], exploram 
mais a cor azul ou cinza. De qualquer modo, a aparência estética 
da plataforma pode ter sido um atrativo para alguns dos novos 
usuários, ainda que não necessariamente como o seu principal 
motivador. Nesse sentido, nenhum dos entrevistados ponderou 
algum tipo de problema ou ressaltou algum ponto relacionado a 
este atributo. 

O atributo inovação/novidade pode ter sido mais considerado 
pelos novos usuários da plataforma, por se tratar de uma das 
primeiras ferramentas em mídia social oferecidas pelo governo 
federal brasileiro – ainda que não citado pelos entrevistados. Daí 
parte-se para o atributo interesse, que pode ter sido despertado 
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pela curiosidade em explorar esta novidade. Como alguns dos 
eventos promovidos na plataforma que a fizeram mais conhecida 
[17], o interesse em participar pode ter surgido a partir da 
percepção de que as discussões promovidas dentro desse 
ambiente poderiam ser instituídas em ações ou regulamentações 
oficiais. Além disso, os usuários podem ter se interessado pelos 
temas das comunidades assim que fizeram seus acessos, ou pela 
interatividade da plataforma.  

Ressalta-se que a motivação pode ter sido influenciada pelos 
outros atributos citados anteriormente, inclusive pelo fato dos 
usuários se interessarem por políticas e gestão pública – como foi 
percebido em seus perfis. Neste sentido também se remete ao 
atributo objetivo específico ou experiencial. Quase todos os 
entrevistados afirmaram que seu principal objetivo em acessar a 
plataforma foi o de participar das discussões de uma ou mais 
comunidades com temáticas que lhes despertassem a atenção. 
Um possível objetivo experiencial seria o de utilizar uma 
plataforma de mídia social livre. Além disso, de verificar se suas 
contribuições eram, de fato, reconhecidas pelas organizações 
públicas envolvidas nas discussões. 

4.2 Período de Engajamento 
O período de engajamento, no caso estudado, refere-se ao 
momento em que o usuário está envolvido nas discussões 
propostas na comunidade, ou está acessando a plataforma com 
frequência. Nesta fase os recursos de todos os blocos funcionais 
possuem seu papel para manter o usuário engajado. 

Entre os recursos de perfil do bloco de Identidade está a menção 
de categorias de interesse. Estas auxiliam os usuários a 
reconhecer pares, possibilitando o desenvolvimento de sua rede 
de contatos e de novas comunidades. Note-se que a possibilidade 
de fazer novos contatos depende dos recursos do bloco de 
Relacionamento. Os recursos referentes ao bloco Grupos servem 
tanto para a criação dessas comunidades, quanto para permitir 
que os usuários se tornem membros de outras. 

Os recursos de Compartilhamento provêm meios para que 
usuários e administradores de comunidades postem textos, 
figuras, vídeos ou outros conteúdos informativos. Estes são 
acompanhados por outros usuários, cujo interesse em participar 
pode aumentar. Os recursos de Reputação, neste caso, servem 
para classificar tais conteúdos, de modo a identificar os mais 
interessantes ou polêmicos. Ainda assim, viu-se que não foram 
inseridos tantos recursos para este bloco, até porque é difícil 
instituir medidas para reputação [5]. 

Também não foram disponibilizados tantos recursos referentes ao 
bloco de Presença. É possível que um usuário mencione a sua 
localização, mas não há formas de reconhecer que este está 
acessando a plataforma naquele momento. Quando se vê que um 
usuário está online, podem ser disponibilizados recursos que 
permitem a troca de mensagens instantâneas. Assim, no sentido 
de recursos em Conversação, a plataforma oferece, sobretudo, a 
postagem de comentários em trechos de texto (quando em 
deliberação) ou em conteúdos de maneira geral. Note-se que este 
recurso foi um dos mais importantes no engajamento dos 
usuários dessa comunidade, pois foi por meio dele que fizeram 
suas contribuições nas discussões, e se mantiveram envolvidos. 

A fim de verificar como se deu a atenção dos usuários, coletou-se 
o horário e dia em que estiveram postando comentários nas 
discussões da comunidade. Verificou-se que boa parte deles 

postou um ou dois comentários no mesmo dia e em horários 
próximos, enquanto uma parcela menor de usuários permaneceu 
mais tempo e postou mais de três comentários. Assim pode-se 
dizer que, mesmo sendo apenas alguns, houve usuários que 
estiveram concentrados no período em que postavam suas 
contribuições. Pelas informações nas interações, a atenção se 
voltara à discussão em si. 

Em relação ao atributo consciência, viu-se que boa parte dos 
usuários sabia o que estava colocando, ainda que não utilizasse 
argumentos para sustenta-las. Contudo, nem todas as discussões 
se estenderam a partir das interações. Verificou-se também que 
havia muitos erros de digitação nos comentários, o que pode 
demonstrar certa pressa do usuário em expressar suas opiniões. 

Alguns dos recursos disponibilizados nas discussões acabaram 
prejudicando a sensação de controle do usuário sobre os recursos, 
sobretudo de Conversação e Compartilhamento. Um desses 
recursos era o contador de comentários, usado em cada um dos 
trechos dos textos em deliberação, que acabava diminuindo ou 
aumentando a quantidade real de comentários inseridos. 

Pelos comentários dos usuários e pelo depoimento dos 
entrevistados, a comunidade não trouxe desafios aos 
participantes das discussões. Não foram evidenciadas 
dificuldades que pudessem desestimular ou até estimulá-los a 
permanecerem envolvidos. 

Assim, não foi possível avaliar o efeito positivo causado nos 
usuários-participantes, isso porque o atributo feedback exerce 
influência sobre ele. Quando os entrevistados foram questionados 
sobre este atributo, alguns demostraram contentamento com a 
ferramenta em si e com os debates, enquanto outros acreditam 
que ainda deveriam ser feitas diversas melhorias para que a 
plataforma atendesse melhor suas expectativas. 

Em relação ao atributo feedback, viu-se que foram levantadas 
diversas questões entre os usuários que remetiam a entendimento 
de conceitos ou na forma de cobrança por atitudes. No entanto, 
poucas dessas questões foram respondidas, seja por outros 
usuários quanto por moderadores. 

Após a publicação oficial do Decreto 8.243 de 23 de maio de 
2014, por exemplo, não foi realizada outra comunicação com os 
membros da comunidade. Verificou-se que seu texto estava 
diferente daquele que foi deliberado, mas de um modo em que 
não foi possível reconhecer como as contribuições dos usuários 
foram agregadas a ele – as informações dos artigos estavam 
diferentes entre as versões. 

Os atributos inovação/novidade e interesse se mantiveram 
semelhantes ao que foi observado na fase de ponto de 
engajamento & reengajamento. Assumiu-se que o interesse em 
continuar, pode ter se originado da curiosidade em saber o que 
iria acontecer depois, após as contribuições com as consultas e 
com o acompanhamento da videoconferência. 

Não foram encontradas evidências da influência do atributo 
estética [e apelo sensorial], pois os comentários não faziam 
qualquer menção à imagem da plataforma ou dos recursos que 
utilizam nas discussões. A respeito da parte específica do apelo 
sensorial, que remete ao engajamento pelo estímulo de outros 
sentidos humanos; não foram percebidos recursos ou indicadores 
que o fizessem. 

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

627



O atributo interatividade, por sua vez, pode ter desempenhado 
um papel importante para estimular o engajamento. Isso, pois a 
maior parte dos debates entre usuários ocorreu em dias distintos 
ainda que em dias próximos. Presumiu-se que, com as 
notificações sobre postagens de respostas, pode ter sido possível 
estimular que os usuários retornassem à plataforma para verificar 
o que tinha sido colocado sobre seus comentários – mesmo que 
não tenham postado réplicas. O recurso de inclusão de 
comentário em trechos específicos do texto e a inclusão de 
respostas, para os demais usuários, podem ter estimulado a 
continuidade da participação nas discussões. 

4.3 Desengajamento 
De maneira geral foi possível perceber, pela observação das 
atividades, que ocorrera um desinteresse em fazer parte da 
comunidade. Isso, pois a maioria dos usuários que participaram 
das discussões não se tornaram membros da comunidade 
Participação Social. Verificou-se que dentre essas pessoas, há 
aqueles que perfil pessoal não está mais disponível para 
visualização, dando a entender que esse foi excluído por seu 
dono – provavelmente após o término das discussões. 

Ainda que esta fase também esteja relacionada com os recursos 
de todos os blocos funcionais mencionados, pois esses podem 
apresentar erros de funcionamento ou problemas de 
entendimento pelo usuário; o desengajamento se mostrou mais 
atrelado ao comportamento observado na comunidade do que na 
utilização de suas funcionalidades. Vê-se pelo atributo desafio, 
por exemplo, que não foram apresentadas atividades complexas 
ou recursos de difícil uso, a ponto desestimular seus usuários. 

O efeito positivo provocado nos participantes pode não ter sido 
suficiente para tornar o engajamento um estado quase que 
permanente. Apesar das trocas terem ocorrido entre os usuários, 
muitas das indagações ficaram abertas e nem todos os 
participantes tiveram vontade de prosseguir a discussão no 
momento em que pontos de vista diferentes eram colocados. A 
mediação não esteve tão presente e, mais do que isso, houve um 
intervalo entre o término das contribuições até a publicação dos 
textos deliberados, sem novas comunicações; o que pode ter 
causado uma impressão de descompromisso da parte das 
organizações públicas envolvidas. Ressalta-se, por exemplo, que 
apenas duas pessoas, que participaram das duas primeiras 
discussões, retornaram para participar da terceira. Esta falta de 
comunicação pode ter sido a causa de efeito negativo sobre 
alguns dos usuários. 

Ruídos e interrupções externas, que poderiam atrapalhar a 
concentração dos usuários, não demonstraram ter influenciado o 
desengajamento. Verificou-se que a maioria dos usuários tinha 
uma faixa horária padrão para participar das discussões.  
Provavelmente se tratava de um horário livre no qual poderiam 
participar das atividades da comunidade sem interrupções. 

O atributo tempo perdido se refere à consciência de que se gastou 
muito mais tempo do que o esperado em alguma atividade. Nesse 
sentido, apenas um dos participantes pode ter perdido esta noção, 
enquanto fazia suas contribuições, pois ele iniciou as postagens 
de comentário por volta das 23hs e quando acabou eram quase 
2hs do dia seguinte. Este usuário se tornou um dos membros da 
comunidade e participou das duas primeiras discussões. Ainda 
assim, esse atributo não se mostrou tão relevante nessa fase, a 
partir da análise das interações. 

A respeito do atributo usabilidade não foi possível avaliar, 
apenas por meio das interações, se as pessoas tiveram alguma 
dificuldade em utilizar os recursos da plataforma, de maneira a 
desistirem de continuar a participar das discussões. Viu-se que 
em alguns comentários, por exemplo, havia reclamações de 
alguns recursos, principalmente da impossibilidade de inserir um 
novo comentário direcionado a um dos trechos do texto. Neste 
caso, parecia que o recurso em si que estava com problema e não 
que os usuários o estivessem usando incorretamente. 

Verificou-se que não se explorou tanto os indicadores “curti” 

(concordância/aprovação) e “não curti” (discordância/ 
reprovação), presentes em todos os conteúdos postados. É 
provável que tenham entendido a sua função, mas não viram a 
necessidade ou a importância em explorá-lo como referência 
sobre um comentário. 

5. CONCLUSÃO 
A maior parte dos comentários entre os participantes, nas 
discussões, expunha uma opinião de concordância/discordância 
sobre um determinado trecho do texto em consulta ou sobre 
alguma fala dos membros representantes da videoconferência, 
com e sem argumentação. Isso mostrou que os participantes 
estiveram mais envolvidos na exposição e negociação de 
conceitos. Esse comportamento pode evidenciar uma menor 
intensidade de engajamento, sob o ponto de vista do debate 
desenvolvido, considerando a finalidade de desenvolvimento de 
novos conhecimentos [16]. 

Foi possível verificar de que maneira os participantes passaram 
pelo processo de engajamento, ainda que, na maioria dos casos, o 
período de engajamento tenha se restrito ao dia em que inseriram 
suas contribuições. O atributo feedback foi limitado aos e para os 
participantes, deixando muitas questões em aberto. Contudo a 
experiência, apesar de positiva no geral, não os cativou o 
suficiente para que se mantivessem engajados por mais tempo. 

As funcionalidades dos blocos que compõem a plataforma são 
passíveis de melhoria, mas de maneira geral oferecem recursos 
interessantes para a utilização dos usuários. Entretanto, parte 
desses recursos não foi bem explorado, como foi o caso da 
construção da identidade pessoal, porque as pessoas pouco 
desenvolveram seus perfis. O conjunto de funcionalidades 
considerado como o mais importante referiu-se aos recursos que 
possibilitavam o debate entre os participantes nas consultas. 

O debate, então, pode ter sido um dos estimuladores ao 
engajamento do usuário, sobretudo quando eram postadas 
respostas. Contudo, a menor extensão das conversas e a pouca 
incidência de usuários retornando para replicar o que tivessem 
comentado sobre de suas contribuições, deixa evidente que os 
participantes não costumavam voltar à plataforma pelo estímulo 
que estas conversas provocavam. 

Isso também é sugerido pelo estudo [18] que avalia que a nova 
audiência nas mídias sociais está mais receptiva e ansiosa por 
participar. Contudo, se a abordagem continua sendo como a 
forma tradicional, proporcionando as mesmas experiências do 
“mundo real”, esta audiência pode não se engajar. Desse modo, o 
debate sobre o conceito de engajamento promovido por mídias 
sociais não pode ser limitado ao uso de ferramentas que 
possibilitam o compartilhamento de informações.  Este deve ser 
abordado em um contexto de transformação social e cultural [17]. 
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O recurso de compartilhamento de informações, disponível na 
página pessoal do usuário – chamado mural; acabou por não ser 
utilizado pela maioria dos membros e pelos participantes da 
comunidade. Em contrapartida, não era possível determinar a 
presença de um usuário, que estivesse acessando a plataforma. 
De qualquer modo não foram oferecidos recursos de troca de 
mensagens, como um chat; neste ambiente. 

Durante a primeira e a segunda discussão, um dos usuários 
pediu/sugeriu aos administradores um recurso de votação, para 
que fosse possível atribuir valor a determinados comentários. A 
quantidade de votos serviria para indicar o quão importante ou 
polêmico era o assunto abordado naquele ponto, merecendo uma 
maior atenção no momento em que as informações fossem 
agregadas ao texto oficial. Ainda que sem o recurso, sugeriu-se 
incluir estes votos no texto do comentário. Neste momento não se 
pensou em utilizar os indicadores “curti” e “não curti”, que não 

se mostraram menos importantes durante os debates. 

O retorno desses usuários, ou o seu reengajamento, foi a fase que 
ficou menos perceptível, diante da verificação de que parte dos 
usuários não retornou para participar da terceira discussão e nem 
se tornou membro da comunidade. Desse modo, pode-se 
presumir que os usuários se sentiram motivados a estar na 
consulta e que durante a sua ocorrência, estiveram concentrados. 
No entanto, após o término da primeira e da segunda discussão, 
não tiveram mais fortes motivos para retornar, sob seus pontos de 
vista. 

Viu-se que a mídia social tem o seu papel na promoção do 
engajamento de seus usuários, ao oferecer condições para 
captação das contribuições, mecanismos de divulgação das 
informações, recursos para a criação de comunidades, 
oportunidades de desenvolvimento de redes de contatos, além de 
abarcar algumas dinâmicas capazes de engajar seus usuários. 
Contudo, estas capacidades perdem o seu sentido, quando não 
são incorporadas rotinas de monitoramento/acompanhamento, 
estabelecidas regras e regulamentos para uso dos dados, bem 
como o estímulo às informações e processos de agregação 
transparentes. 

Na tentativa de contribuir para uma melhor experiência de uso 
do usuário, poderiam ser consideradas algumas sugestões sobre 
as funcionalidades da plataforma. Estas foram levantadas na 
observação das interações e também informadas pelos 
entrevistados. Assim, têm-se para: 

Blocos Conversação e Compartilhamento 

 Bloqueio da edição de comentários pelos usuários que os 
postaram, após o término do prazo da consulta; 

 Bloqueio da inserção de comentários, após o término do 
prazo consulta; 

 Monitoramento dos questionamentos dos usuários, quando 
voltados aos conteúdos, mesmo após dias de sua publicação; 

 Revisão da inserção de um novo comentário, pois este 
falhou na primeira discussão; 

 Revisão dos contadores de comentários por trecho de texto, 
pois alguns estavam contando a mais ou a menos. 

Blocos Reputação e Grupo 

 Disponibilização de indicadores de importância (ou recursos 
de votação) nos trechos de texto disponíveis para 
deliberação e nos comentários postados; 

 Disponibilização de um recurso de avaliação que pudesse 
ser usado para identificação de membros influentes nas 
comunidades; 

 Disponibilização de um recurso em que um usuário pudesse 
ter seu papel identificado dentro das comunidades em que 
fizesse parte; 

 Possibilidade de inserção de passos informativos para deixar 
mais transparente as atividades da comunidade, desde seu 
início, até a sua concretização em política ou ações. 

Blocos Identidade, Relacionamento e Presença 

 Maior regulamentação da política de uso dos dados 
inseridos na plataforma, sobretudo para os dados pessoais; 

 Disponibilização de um recurso para importação de dados 
pessoais de contas externas, como de outras mídias sociais, 
para automatizar o preenchimento do perfil da plataforma; 

 Integração da plataforma com outras mídias sociais 
externas. De modo que o conteúdo postado no mural de um 
usuário, na plataforma, possa ser repostado 
automaticamente em sua conta de Facebook, por exemplo; 

 Fornecimento de indicadores que informem se os usuários 
estão online ou off-line no momento, se fossem 
disponibilizados chats internos. 

Por fim, ressalta-se que há interesse na expansão e melhoria da 
plataforma. Mas a falta da promoção de engajamento em seus 
usuários pode prejudicar este processo. Deve-se lembrar de que 
este engajamento possui duas perspectivas: a experiência de uso 
do usuário, perante o sistema com o qual interage, e as 
oportunidades de envolvimento oferecidas nas atividades 
propostas pelas organizações ou entidades públicas nas 
comunidades. Deve existir um equilíbrio entre estas 
perspectivas, para que os usuários se sintam motivados a 
participar. 
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RESUMO 
As ferramentas de comunicação e colaboração através da Internet 
são amplamente utilizadas por usuários que, através delas, 
expressam suas opiniões e descrevem seus pontos de vista sobre 
os mais diversos assuntos.  Entretanto estas ferramentas não foram 
projetadas para apoiar a identificação precisa dos assuntos 
tratados e tampouco para permitir o relacionamento de elementos 
que compõe uma interação, resultando em uma grande 
disponibilidade de informações mas também uma dificuldade na 
identificação dos elementos de destaque dessas informações, bem 
como dos seus relacionamentos e suas fontes.  Quando integrada 
com a iniciativa de bases de dados abertos e ligados, a Argument 
Web apresenta um potencial de ampliar a qualidade das discussões 
colaborativas na Web, bem como a sua análise. Neste trabalho é 
apresentado um modelo para a instanciação deste tipo de 
aplicações. O diferencial que o modelo apresenta está relacionado 
com a integração de fontes externas em formatos de bases de 
dados ligados e com aspectos de visualização de dados. Uma 
avaliação deste modelo em um estudo de caso com uso de bases 
de dados abertas e ligadas no âmbito da administração pública é 
apresentada, indicando boas perspectivas.  

Palavras-Chave 
Argument Web, Bases de dados abertas e ligadas governamentais, 
Visualização. 

ABSTRACT 
Online communication and collaboration tools are widely 
employed by users in order to express their opinions on a vast 
amount of subjects. These tools were not designed to accurately 
identify topics, nor to point out relationships between topic 
elements related to a given discussion. As it turns out, there is a 
staggering amount of user-contributed information generally 

available, and conversely, a huge challenge related to accurately 
pointing out featured topics and their intertwining relationships 
and sources. The main purpose of Argument Web is to define a 
rich, full-featured annotation model capable of storing 
relationships between topics and their sources. Given the 
availability of rich, interlinked data about a number of related 
subjects, Argument Web can potentially increase the quality of 
online discussions and the analysis of its components. However, 
there is still a reduced number of real-world applications based on 
these concepts. Even in well-known projects, there's still a lack of 
exploration efforts related to the use of open and linked data. This 
paper presents an application model based on Argument 
Interchange Format (AIF) and state-of-the-art semantic Web 
technology. Its main contribution lies in the integration of external 
source information, linked data formats and data visualization 
aspects. The solution is then evaluated through a case-study 
related to the use of open and linked data on the field of public 
administration..   

Categories and Subject Descriptors 
Inovação aberta - Dados abertos governamentais - Modelos e 
processos de participação social - Mídias sociais no governo. 

General Terms 
Argument Web, Web Semântica.. 

Keywords 
Argument Web, Linking Open Data, . 

1. INTRODUÇÃO 
A utilização das ferramentas de comunicação e colaboração 
através da Internet pode ser considerada como um fato cada vez 
mais integrado aos hábitos dos seus usuários. Algumas 
ferramentas, tais como os fóruns de discussão, as redes sociais, os 
ambientes para blogs e as listas de e-mail, entre outras, são 
amplamente utilizadas por usuários que, através delas, expressam 
suas opiniões e descrevem seus pontos de vista sobre os mais 
diversos assuntos [1]. O conceito de Web 2.0 está associado com 
este tipo de ferramenta que possibilita um maior interação e 
protagonismo dos usuários, tendo sido popularizado pela empresa 
americana O'Reilly Media1, com o intuito de destacar a 
                                                                 
1 O’REILLY, 2005 
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disponibilidade de um nível de serviços diferenciado na Web e 
atendendo aos seus usuários com diversas ferramentas que 
estimularam o aumento na geração de conteúdo de forma 
espontânea e descentralizada.  

Uma das utilizações bastante conhecidas das ferramentas da 
Web 2.0 é o debate sobre assuntos diversos. Uma das ferramentas 
muito utilizadas para este fim são as redes sociais, como por 
exemplo a maior rede social do mundo atualmente, o Facebook2. 
Nela é possível verificar a ocorrência de mensagens sobre um 
determinado assunto, mas não é possível tornar esta mensagem 
um assunto com possibilidade de originar debates e gerar 
conclusões efetivas, pois normalmente as mensagens são apenas 
uma manifestação de opinião. Como exemplo de sua utilização 
para assuntos diversos, pode ser citado que no final de 2013 a rede 
social Facebook lançou sua retrospectiva[2] mostrando os 
assuntos mais comentados no ano, sendo que no caso do Brasil os 
assuntos mais populares foram: Manifestações populares, 
Carnaval, Neymar, Rock in Rio, Papa Francisco, Mensalão, Copa 
das Confederações, Maracanã, Vem pra rua e Boate Kiss. 
Observa-se uma diversidade de assuntos, inclusive com três deles 
relacionados à política brasileira, que no caso são: Manifestações, 
Mensalão e Vem pra rua. 

O avanço da Web 2.0 levou ao aumento e diversificação do 
conteúdo publicado na Web. Entretanto as suas ferramentas não 
foram projetadas para apoiar a identificação precisa dos assuntos 
tratados. Tampouco estas ferramentas foram desenvolvidas para 
permitir o relacionamento de elementos que constituem uma 
interação para debater um determinado assunto. Por exemplo, em 
um debate realizado em um fórum de discussões, a identificação 
dos elementos a favor ou contra uma determinada tomada de 
posição somente pode ser realizada pela leitura e interpretação por 
um usuário, sendo que o mesmo se aplica para o caso das 
validações dos argumentos colocados.  

Este contexto descreve a existência de um grande número de 
meios possibilitando que as pessoas se expressem e gerem 
conteúdo. Os argumentos utilizados podem ser explorados com o 
objetivo se obter informações importantes nas mais diversas áreas. 
Entretanto o formato textual utilizado não permite a sua utilização 
por ferramentas automáticas de forma efetiva. Além disso o 
grande volume de dados e sua diversidade podem ser obstáculos 
para o uso humano. Sendo assim pesquisadores vêm buscando 
alternativas para estabelecer bases para a World Wide Argument 
Web (WWAW), que consiste em uma infraestrutura que permita a 
anotação das mensagens textuais contendo elementos de debates e 
discussões, de acordo com suas funções no diálogo e com a 
possibilidade de identificação precisa de suas fontes [3]. 

Segundo[4], a grande utilização de ferramentas digitais de 
mediação e colaboração ampliou muito a capacidade de realização 
de debates sobre os mais diversos assuntos. Entretanto diversos 
fatores contribuem para que os resultados obtidos em muitas 
situações sejam insatisfatórios, resultando em debates com poucos 
argumentos validados e de qualidade, além de uma grande 
quantidade de mensagens que tende a dificultar a realização de 
sínteses. Entre os fatores relacionados com esta situação estão a 
grande quantidade de pessoas que podem enviar mensagens, o 
contexto de uma grande disponibilidade de informações não 
validadas e mesmo sem origem, a dificuldade de identificação e 
relacionamento dos argumentos específicos citados e referidos em 
diferentes mensagens. A disponibilização crescente dos dados 

                                                                 
2 www.facebook.com 

abertos governamentais pode se tornar uma fonte confiável de 
dados para ser a referencia das postagens e dar credibilidade aos 
argumentos. 

O termo dados ligados (Linked Data), refere-se a um 
conjunto de melhores práticas para a publicação e interligação de 
dados estruturados na WEB. Essas melhores práticas foram 
introduzidas por Tim Berners-Lee em sua nota para a arquitetura 
Web para dados ligados e tornaram-se conhecidos como os 
princípios para dados ligados[7]. O propósito central da Argument 
Web está relacionado com a definição de uma infraestrutura para 
anotar os argumentos de forma precisa e possibilitar que estes 
sejam relacionados com suas diversas fontes. Além disso, podem 
ser desenvolvidas ferramentas para a manipulação e visualização 
destes dados. Estes estudos, por sua vez, têm estimulado 
iniciativas nos mais diversos campos de pesquisa, tais como 
filosofia, comunicação [10], linguística e inteligência artificial 
[12] e também de áreas comerciais como e-business [12] e e-
government [13]. 

O desenvolvimento da Argument Web está relacionado com a 
estruturação da Web Semântica [14], que é uma iniciativa para o 
desenvolvimento das bases para descrições de conteúdos 
disponibilizados na Web de modo a facilitar o seu uso automático. 
Uma das características observadas atualmente como resultado do 
desenvolvimento da Web Semântica são as bases de dados 
Abertos e Ligados, que se constituem de conjuntos de dados 
anotados segundo padrões que permitem a utilização automática 
destes dados em contextos de processamento automático [7]. 

Os principais desafios para a implantação da Argument Web 
estão relacionados com o estabelecimento de uma base conceitual 
e de um formalismo para a descrição de elementos de debates. 
Esta necessidade vem sendo atendida pelo surgimento do padrão 
denominado Argument Interchange Format (AIF) [3], que 
descreve as fundações para a descrição dos elementos e de seu 
relacionamento. Além disso, outro desafio está associado com o 
desenvolvimento de aplicações que possibilitem a interação 
amigável com os usuários para a anotação de suas mensagens de 
acordo com este formalismo. Outros fatores importantes estão 
relacionados com a utilização dos dados anotados por mecanismos 
de processamento automático que possibilitem a verificação de 
sua consistência, a sua visualização e o seu resumo, entre outros 
aspectos. Além disso, a integração de dados disponibilizados a 
partir dos formatos da Web Semântica, como no caso das 
iniciativas de dados abertos ligados também é bastante importante 
para ampliar as possibilidades dos sistemas voltados para 
Argument Web [5].  Por fim, as metodologias para a avaliação dos 
sistemas de Argument Web também carecem de realização de 
pesquisas, devido à sua natureza diferenciada de outros sistemas 
de interação e colaboração. 

Este trabalho apresenta um modelo que possibilita o 
encaminhamento de algumas destas demandas, fomentando a 
implementação de aplicações de Argument Web. O modelo busca 
atender às necessidades de um ciclo que inicia com a interação 
dos usuários para a descrição e anotação das mensagens; segue 
com operações de visualização dos resultados gerados; permite a 
integração de fontes para corroboração dos argumentos a partir de 
bases de dados ligados disponíveis na internet; por fim, descreve 
os dados gerados no formato AIF para possibilitar a sua 
manipulação de forma automatizada. 

O diferencial que o modelo apresenta está relacionado com a 
integração de fontes externas em formatos de bases de dados 
abertos e/ou ligados, o que possibilita que os usuários dos 
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sistemas descritos com este modelo possam se valer de recursos 
existentes na Internet para associar às suas mensagens, desta 
forma apoiando a validações de seus argumentos.  

A expressão governo aberto refere-se a projetos e ações que 
visam à promoção da transparência, à luta contra a corrupção, ao 
incremento da participação social e ao desenvolvimento de novas 
tecnologias, de modo a tornar os governos mais abertos, efetivos e 
responsáveis3. Em destaque encontra-se Estados Unidos da 
America que teve seu início em 05/2009 e na sequencia Reino 
Unido em 09/2009, Nova Zelândia em 11/2009. O Brasil assinou  
a Declaração de Governo Aberto em 11/2011[9], quando ocorre o 
lançamento da parceria do Governo Aberto ou OGP4. Os países 
signatários da Declaração de Governo Aberto reconhecem a 
exigência por governos mais transparentes, bem como as 
demandas sociais por maior participação popular nos temas 
públicos. Podendo assim, utilizar destas informações para 
desenvolvimento de ferramentas, modelos e processos de 
participação social dos governos, buscando maior interação com 
seu público e eleitores. 

Acredita-se que este tipo de iniciativa de integração dos 
recursos de bases de dados abertas e ligadas governamentais, 
juntamente com aplicações de Argument Web é positivo 
considerando o contexto atual em que existem diversas formas 
para que os usuários da Internet realizem manifestações, porém 
com dificuldade de validação ou evidenciação da validade das 
conclusões e argumentos apresentados. Esta abordagem também 
atua no sentido de promover a concretização das ideias de 
inteligência coletiva, tal como descritas por Pierre Levy[15]. Dada 
a grande quantidade de postagens sobre os mais diversos assuntos 
e problemas, é necessária a utilização de um conjunto de 
ferramentas capaz de poder apoiar este momento vivido pela 
sociedade, facilitando a gestão dessas informações a ponto de 
disponibilizar uma estrutura em que a população seja capaz de 
efetuar suas conclusões críticas e fidedignas sobre os debates 
existentes. 

O restante do texto está organizado como segue. Na seção 2 
são apresentados elementos de trabalhos relacionados que 
subsidiaram as escolhas do modelo proposto, que é descrito na 
seção 3. A seção 4 apresenta detalhes do estudo de caso e 
avaliação preliminar. A seção 5 apresenta as conclusões do artigo. 

 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Nesta seção são descritos e analisados brevemente trabalhos 
relacionados com a proposta apresentada. 

O trabalho de [3] cita que nos últimos anos, um número 
expressivo linguagens de marcação de argumentos vem sendo 
usado no desenvolvimento de ferramentas de visualização e 
discussão de argumentos. Um exemplo é a Assurance and Safety 
Case Enviroment (ASCE), cuja ferramenta foi desenvolvida para 
efetuar a gestão de casos de garantia, segurança e documentações 
de projetos complexos. Esta ferramenta é baseada em uma 
ontologia sobre segurança com base em reivindicações,  
argumentos e provas. Outra citação do autor é a análise realizada 
nos estudos de argumentação humana, que levou ao 
desenvolvimento de outras linguagens de marcação de 

                                                                 
3 http://governoaberto.cgu.gov.br 

4 Open Government Partnership 

argumentos especializados. Segundo o autor, dois sistemas de 
maior expressão neste sentido são ClaiMaker [17] e AML [18].  

Estas diversas tentativas de desenvolver uma linguagem de 
marcação de argumentos compartilhados tem duas grandes 
limitações. O primeiro problema é que essas linguagens são 
utilizadas em ferramentas específicas. O segundo problema está 
na marcação, que compreende que o usuário terá que estruturar 
seus argumentos através de diagrama de sentenças em linguagem 
natural. Assim, estas linguagens de marcação não são projetadas 
para processar instruções lógicas formais, como aqueles utilizados 
em sistemas multi agentes. 

Para resolver essas questões um grupo de pesquisadores em  
argumento e computação reuniram-se para um workshop  onde o 
objetivo foi esboçar um formato de  argumentação intercambiável 
"Argumentation Interchange Format (AIF)" que consolida sempre 
que possível com os trabalhos já existentes de linguagem de 
marcação e frameworks de sistemas multi-agentes. Os principais 
objetivos da AIF  foram: a) facilitar o desenvolvimento de 
sistemas multi-agentes (fechados ou abertos), que seja capazes de 
usar raciocínio baseado em  argumentação e interação utilizando 
um formalismo compartilhado; b) facilitar o intercâmbio de dados 
entre as ferramentas para manipulação e visualização de 
argumentos. 

No decorrer deste trabalho o autor demonstra uma visão 
geral do modelo proposto pelo AIF, sua aplicação e as conclusões. 
A figura 1 representa este modelo, e pode-se observar que existem 
dois tipos de elementos “node” no cerne da AIF, o node de 
informação (ou I-node) que mantém as informações ou dados, e o 
node de plano (ou S-node) que representa a transição de inferência 
associado com uma declaração argumentativa. Os nodes S-node 
tem a função de capturar as aplicações do esquema, ou seja, os 
padrões de raciocínio. Este sistema pode ter padrões 
independentes de domínio de raciocínio, semelhante ao uso das 
regras de inferência em lógica dedutiva, mas que podem ser 
ampliadas para  lógicas não dedutivas. Na figura 1 é possível 
observar alguns desses padrões, como por exemplo regras de 
aplicação de inferência (RA-NODE), conflitos de aplicação(CA-
NODE), preferências de aplicação (PA-NODE), e assim podem-se 

criar outros tantos quanto necessários. Finalmente, as 
propriedades e as relações entre classes e instâncias (incluindo 
arestas (EDGE) do grafo(GRAPH)) serão capturados através de 
predicados sobre os conjuntos. 
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Figura 1: Modelo conceitual e relacional para uma 
ontologia de argumentos 

O trabalho descreve a realização de alguns testes com 
modelos abstratos e posteriormente o autor conclui que no modelo 
de testes, apesar de abstrato, requer diferentes características de 
áreas cientificas (argumentação teórica, sistemas multiagentes, 
lógica não clássica). Neste contexto ele observa que a proposta do 
modelo abstrato surgiu de um trabalho conjunto entre 
pesquisadores das diversas áreas cientificas tentando abranger 
todas as áreas, porém, é ressaltado que este modelo pode não 
capturar todos os tipos de argumentação de interesse, sendo assim, 
algumas questões significativas surgiram durantes as discussões 
que são: 

 Utilizar o formalismo AIF com ferramentas de importa-
ção-exportação que possa ser utilizado em comunicação entre 
agentes. Enquanto os conceitos fundamentais podem ser os mes-
mos, continua a ser uma questão em aberto saber se um formato 
realmente pode cobrir adequadamente ambos os casos.  

 Dada a riqueza potencial da ontologia os conceitos de 
comunicação continuam a ser uma questão em aberto como as 
Agent Communication Languages (ACL), podem ser utilizadas, 
sendo que outra preocupação é quanto ao seu reuso.  

 Como deve ser a organização da comunidade de usuá-
rios ao redor da AIF,  de acordo sobre conceitos fundamentais e as 
extensões?  

No trabalho de [16] o autor ressalta a proposta demonstrada 
no artigo "Towards an Argument Interchange Format"  e propõe 
construir sobre os pontos fortes e as potencialidades da Web 
Semântica, uma ontologia utilizando a linguagem de ontologias da 
Web Semântica e o RDF Schema. O autor apresenta um projeto 
piloto no qual ele denomina ArgDF. Neste projeto os usuários 
podem criar seus argumentos de diferentes "Argumentation 
schemes" e podem também fazer consultas usando a "Semantic 
Web Query Language". 

ArgDF também oferece funcionalidades flexíveis para 
criação de novos "Argumentation schemes" a partir da interface do 
usuário.  Sendo assim, o ArgDF é uma plataforma aberta não 
somente para representação de argumentos, mas também para unir 
"interlinks" e uma rede de argumentos dinâmicos na Web 
Semântica. Esta iniciativa é para uma ferramenta de domínio 
público que tem a intenção de propagar um rico conjunto de 
aplicativos sofisticados para criação, links, navegação, busca e 
evolução da Argument Web. 

Este artigo estuda a modelagem computacional da 
argumentação em três linhas. Primeiro, são apresentadas as 
anotações, navegações e manipulações da "Semantic Web-based". 
Em segundo é demonstrado a primeira representação altamente 
escalável e fortemente estruturada a capacidade da representação 
dos argumentos para a Web. Finalizando o trabalho, o autor 
contribui para a proposta "Argument Interchange Format (AIF) 
ontology"[3], estendendo-a para capturar os esquemas de 
argumentos de Walton [18] e fornecendo uma completa 
implementação do padrão AIF. O autor cita que se for bem 
sucedido este será o maior sistema de apoio a argumetação já 
construído, pois sua construção não é centralizada mas distribuída 
através de contribuintes e desenvolvedores de softwares. O autor 
conclui que o papel da AIF e sua implementação se tornará cada 
vez mais importante conforme os números de argumentações na 
Web crescem em sofisticação, número e popularidade. 

O uso de ferramentas de publicação conhecidas como BLOGS 
tornou-se comum na comunidade on-line, como sendo a adoção 
de uma plataforma aberta para compartilhar e discutir informações 
e opiniões [6]. Atualmente existem quase 60 milhões de blogs no 
Tumblr e Blogspot/Blogger classifica consistentemente como um 
dos sites mais visitados na Web. Muitas das ferramentas existentes 
para a interface com a Argument Web são voltadas para o público 
especializado (usuários acadêmicos interessados no discurso e 
análise de argumento). O mesmo é verdadeiro para um grande 
número de ferramentas discutidas em [20].  

O ArguBlogging possui como objetivo abrir a Argument Web 
aos internautas regulares com uma visão crítica: os blogueiros. 
Uma característica que o autor informa é que sua ferramenta não 
requer instalação e faz uso do bookmarklet. Com os recursos de 
bookmarklet os usuários podem emitir suas opiniões de 
determinado texto em alguma página apenas destacando algum 
termo e após isso clicando no bookmarklet do ArguBlogging. 
Assim o ArguBlogging é processado na página dispondo de 
opções para respostas.  

As pessoas podem ir navegando por sites da Web e assim que 
visualizar um termo, uma notícia, ou qualquer informação sobre a 
qual queiram emitir sua opinião, basta o usuário destacar o termo 
e clicar no bookmarklet do ArguBlogging para a ferramenta ser 
processada e abrir a caixa de diálogo com as opções para indicar 
que concorda ou discorda, mais a caixa de texto para emissão da 
opinião, selecionar qual o blogger em que deseja salvar sua 
opinião e clicar no botão de enviar.  O autor conclui que ao 
fornecer um bookmarklet com uma interface simples e fácil de 
usar, dados estruturados e semanticamente ricos podem ser 
coletados dos usuários de uma forma discreta. Desta forma, o 
autor pretende incentivar o crescimento direto da Argument Web e 
da Web Semântica. As avaliações preliminares sugerem que esta 
abordagem para coleta de metadados é atraente e o feedback dos 
usuários é particularmente apropriado para estendê-lo para 
aplicações da Argument Web para Twitter e Facebook. 

O autor comenta que o ArguBlogging foi construído como 
um alicerce para blogs semânticos [21]. Assim, a argumentação 
de conexão e ontologias para as mídias sociais, que já foi 
explorado em [22], pode ser feita facilmente. A conexão entre 
blogs e dados vinculados é semanticamente rica e abre novas 
possibilidades de pesquisa em áreas como a mineração de opinião 
e análise de sentimento, por exemplo.  

Atualmente, a ferramenta ArguBlogging permite apenas o 
discurso argumentativo muito simples: dada uma reclamação, 
pode-se concordar ou discordar. A pesquisa atual está trabalhando 
em processamento generalizado de sistemas de diálogo formais 
[23], que fornecem regras para o diálogo coerente. Em [5], o autor 
propõe um quadro genérico para capturar esses sistemas de 
diálogo, o que é explicitamente compatível com a ontologia AIF. 
Sendo assim, este modelo permite uma maior variedade de 
movimentos argumentativos. Por outro lado, isso torna 
ArguBlogging não apenas um sistema para descrever ou capturar 
discurso argumentativo on-line, mas também para melhorar tal 
discurso. As regras de um sistema de diálogo, por exemplo, 
podem explicitamente proibir ataques contra a pessoa, deixando 
que o debate foque no que realmente está em jogo. Assim o  
ArguBlogging deve ajudar a promover o objetivo normativo da 
Argument Web, que é trazer um novo tipo de racionalidade crítica 
para a Web. 

Portanto, pode-se verificar que atualmente o número de 
trabalhos utilizando o suporte para a Argument Web ainda é 
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pequeno, sendo que os trabalhos existentes não se preocupam com 
a integração mais ampla de bases de dados abertas e ligadas. Por 
outro lado, considera-se que pode ser uma vantagem relevante a 
utilização destes sistemas em conjunto com os dados 
disponibilizados pelas iniciativas de governo eletrônico e de dados 
abertos conhecidas. Também nota-se a carência por aplicações e 
modelos para a criação de aplicações que utilizem os preceitos da 
Argument Web, além do aproveitamento das bases de dados 
abertas e ligadas governamentais. 

3. MODELO PROPOSTO 
O objetivo do modelo proposto é apoiar a ampliação do uso de 
bases de dados ligadas e abertas, além das iniciativas de governo 
eletrônico, proporcionando a construção de aplicações de 
Argument Web para proporcionar o debate entre usuários e manter 
este debate aberto com argumentos justificáveis e que, se possível, 
contenham relações com alguma base de dados aberta e ligada, 
causando um impacto maior na credibilidade dos argumentos 
publicados. A seguir são descritos os principais elementos desta 
arquitetura. 

3.1 Arquitetura geral  
O modelo conta com um sistema de seleção de assuntos para  
proporcionar uma base de filtro para busca de dados ligados. De 
acordo com o assunto dos debates e os itens relacionados, o 
modelo deverá ter condições de buscar informações na Web sobre 
o que o usuário estiver argumentando para dar credibilidade a sua 
postagem. A busca na Web ocorrerá através de uma base de dados 
que será indicada previamente de acordo com os assuntos 
tratados.  

Na figura 2 é possível ter uma visão da arquitetura 
desenvolvida, com os principais componentes. Os componentes 
de cadastro e controle de acesso serão responsáveis por gerir os 
dados dos usuários bem como suas permissões para acessos ao 
banco de dados interno e o banco de dados AIF. O componente de 
reputação possui como objetivo manter dados sobre a reputação 
dos usuários cadastrados no sistema e o seu histórico de 
interações. 

 

Figura 2. Arquitetura geral 

Já o componente de controle do debate é responsável por 
gerir o debate, em atividades como criar o debate, enviar as 
mensagens e respostas, exibir a classificação das respostas e 
efetuar a relação com as fontes de dados ligadas. No componente 
de visualização será possível obter uma visão gráfica do debate. 
Um exemplo é a visualização em linha de tempo, indicando o 
rumo que o debate tomou em terminado período. Outra 
visualização que será possível é o formato de aglomeração, onde 

as mensagens com a mesma classificação tendem a ficar mais 
próximas. 

O componente de integração com bases de dados será o 
responsável por efetuar a manutenção das fontes externas do 
sistema. Algumas possíveis fontes de dados externas são aquelas 
já disponibilizadas com o formato de bases de dados abertas e 
ligadas, cujo conteúdo pode ser utilizado para popular o 
armazenamento em bases triple-store. Já as ferramentas de coleta 
e organização de dados (por exemplo, a ferramenta Pipes do 
Yahoo, ou a ferramenta Deri) também podem ser utilizadas, a 
partir de configurações de formatos específicos. 

3.2 Principais etapas do processo 
Entre as principais estão o cadastro do usuário, as postagens e a 
manutenção do banco de dados abertos e/ou ligados. Tanto o 
cadastro quanto a postagem seguem o padrão utilizado pelos 
sistemas de debates, sendo importante  destacar  a manutenção do 
banco dados aberto e/ou ligados, como é possível analisar na 
figura 3. 

 

Figura 3. Modelo abstrato de consulta e cadastro das bases de 
dados ligados 

A pesquisa por dados ligados deverá ocorrer por diversos 
meios. Na figura 3 a camada sistema entende-se como o usuário 
pesquisando ou até mesmo o administrador do sistema fazendo o 
cadastro. Logo tem-se que o processo deve ser semelhante, onde o 
sistema irá fazer uma pesquisa em alguma base pré-cadastrada na 
camada da base de dados. A camada de tecnologia deverá ter o 
processo automatizado, já preparado para receber diversas formas 
de consultas, porém cada uma destas formas terá uma 
programação específica pois se tratam de diversas tecnologias. A 
camada de middleware representa a interface que tanto o 
administrador quanto os usuários terão acesso, logo entende-se 
que tanto para efetuar uma consulta, quando para efetuar o 
cadastro de uma base de dados ligados, o sistema deverá ter o 
mesmo comportamento, nesta camada que será tratada a pesquisa 
e cadastro para que o modelo tenha maior eficiência na sugestão 
de fontes de bases ligadas bem como maior facilidade de 
cadastramento de informações. 
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3.3 Arquitetura de informação e Protótipos 
de telas 
O modelo prevê 5 telas essenciais: a primeira tela é onde tudo 
inicia, um formato padrão de sistemas de debates, onde o usuário 
efetua seu cadastro e/ou navega pelo sistema com o objetivo 
apenas de ler as postagens dos debates. A segunda tela importante 
é a formação do debate, onde o usuário irá escolher o assunto, o 
nível do assunto, podendo ser este assunto desde muito genérico 
até muito especifico. A terceira tela importante é onde ele 
visualiza o debate, ou se tiver permissão poderá criar um novo 
debate conforme o assunto selecionado. A quarta tela importante 
do sistema é a janela modal, onde o usuário irá postar a sua 
argumentação sobre o assunto em questão, como pode-se observar 
na figura 4.  

 

 

Figura 4. Janela modal  

A janela modal é acionada sempre que um usuário desejar 
argumentar sobre alguma postagem, a partir de botões com a 
seguintes classificações: concordo/discordo parcialmente, 
concordo/discordo plenamente. Na figura 4 pode-se observar dois 
campos, uma a resposta onde o usuário irá efetuar sua 
argumentação, outro com o campo Fontes Ligadas, que irá conter 
as fontes que tem relação com o assunto escolhido e também 
tenham alguma relação com o que o usuário argumentou. Este 
processo será realizado através da camada middleware, segundo o 
modelo descrito. 

A quinta tela importante contêm as possíveis visualizações 
do debate. Neste momento o usuário poderá visualizar como o 
debate transcorreu ao longo do tempo, tendo uma visão por 
aglomerações, temporal e grau de importância. O modelo da 
figura 5 proporciona uma visão temporal das postagens. Assim o 
usuário poderá ter uma visão sobre as postagens em uma 
determinada data e o rumo que elas foram tomando conforme o 
período, inclusive poderá ver o que as fontes de dados ligados 
indicavam em um determinado período que levou o usuário a 
efetuar a postagem.  

 

Figura 5. Visualização de postagem por linha de tempo 

Conforme a característica observada na figura 6, este 
também possibilita identificar as postagens conforme sua 
classificação e seus atributos. Também será disponibilizada uma 
visão macro das postagens. Esta visão proporciona a noção do 
grau de importância por assunto de acordo com o período. O grau 
de importância será avaliado de acordo com a quantidade total de 
postagens mais a quantidade total de fontes utilizadas mais a 
quantidade total de apontamentos realizados. Estes apontamentos 
são as marcações de concordo, discordo e outras sem qualquer 
argumentação. Sendo assim, quanto maior a interação dos 
usuários em determinado assunto, mais importante o assunto 
torna-se.  

 

Figura 6. Visualização dos assuntos por ordem de grandeza 

4. Estudo de caso proposto e avaliação 
Para permiti-lo a avaliação do desenvolvimento deste trabalho e 
aprofundamento sobre a WWAW, foi realizada uma 
implementação de um sistema de discussão com foco em temas 
políticos, como por exemplo, saúde, educação, transporte entre 
outros, sempre relacionados com um político e a sua 
cidade/município ou estado.  

Neste sistema as pessoas podem manifestar suas opiniões 
sobre seu tema de preferência gerando debates sobre algum 
assunto em alguma localidade, relacionando com o(s) político(s) 
em exercícios de acordo com o ano selecionado. Cada postagem 
realizada pode ser relacionada com outras mensagens formando 
uma rede de informações com um único objetivo, que seria o de 
gerar debates e conclusões sobre a situação atual do assunto em 
questão. Os assuntos foram restritos ao âmbito político 
governamental brasileiro levando em conta da Lei 12.527, de 18 
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de novembro de 2011, que define e orienta sobre a transparência e 
acesso a dados abertos do governo, de modo a potencializar a 
utilização das informações atualmente disponíveis, bem como 
estudar melhorias nas aplicações desta área, buscando uma melhor 
utilização futura, com base na expectativa de aumento da 
quantidade de informações governamentais abertas e ligadas.  

Já sobre os assuntos que serão debatidos também serão 
delimitados aos temas como saúde, segurança, transporte, 
corrupção, inflação, educação e outros.  Para cada um dos grandes 
assuntos o usuário poderá sugerir outros subtemas para debater, 
ou seja, aprofundar o debate especificando o assunto.  Em todo e 
qualquer assunto o subtema deverá estar ligado a um ou mais 
político de acordo com a esfera política. Este relacionamento é 
importante na visão avaliação do sistema, em especial por 
proporcionar o uso de bases de dados ligadas contendo estas 
informações. 

Segue uma breve descrição dos dados disponibilizados sobre 
candidatos e políticos. A estrutura definida neste estudo de caso é 
semelhante à estrutura fornecida pelo TSE5. A população desta 
estrutura será realizada de duas formas: 1ª importando os dados do 
site do tribunal, utilizando-se da lei de acesso a informação, como 
parte da arquitetura dos dados ligados abertos. É importante 
destacar neste momento, que na importação depende da estrutura 
de dados para determinado tipo de eleição. Por exemplo, eleições 
para governador e para prefeituras contêm dados diferentes. O 
TSE cria um identificador para o candidato e isto em um 
determinado momento pode passar despercebido levando a 
acreditar que este identificador irá se repetir nas demais eleições, 
quando isso não é verdadeiro. A estrutura de dados que é 
fornecida pelo TSE não vem normalizada na 3ª forma normal, 
logo, foi previsto um módulo no sistema para fazer essa validação 
para que a importação dos dados seja mais eficiente e rápida 
dentro da estrutura proposta como pode ser visualizado na figura 
7, o processo de transmissão dos dados do TSE para o banco de 
dados do modelo. 

 

Figura 7. Transmissão dos dados do TSE 

Na figura 8 é possível visualizar uma das telas 
implementadas do sistema, com dois debate ocorrendo. 

 
Figura 8. Tela Debate 

                                                                 
5 TSE - Tribunal Superior Eleitoral 

Pode-se ressalvar na figura 8, na barra verde os menus são 
relacionados com opções sobre os dados do âmbito político, e 
nestes menus são listadas as opções ligadas aos dados abertos, 
retirados da base do Tribunal Superior Eleitoral. Outro destaque 
que podemos observar nesta figura é o debate ocorrendo, e as 
opções que os usuários tem para interagir, que são, 
concordo/discordo plenamente, concordo/discordo parcialmente e 
denunciar, o elemento "Ler", ao clicar, irá mostrar todas as 
postagens filho sobre o debate.  

Para a utilização do estudo de caso proposto como elemento 
da avaliação do modelo foram previstas e parcialmente realizadas 
as seguintes componentes metodológicas: 

a) Testes funcionais: o protótipo implementado neste 
estudo de caso deve passar por testes funcionais para identificar o 
correto funcionamento do sistema para todos os seus 
componentes. Isso inclui desde os componentes voltados para a 
manutenção de sua infraestrutura, tal como o cadastro de usuários, 
assuntos e os controles de acesso, bem como as opções de edição 
e publicação de mensagens e sua anotação, até o uso de bases de 
dados ligados e a visualização dos resultados das mensagens e 
debates. 

b) Avaliação de usabilidade do sistema, a partir de ensaios 
de interação com grupos reduzidos de usuários, a serem definidos 
por conveniência. Nestes testes de interação serão identificados os 
impactos da estrutura proposta, tal como percebidos pelos 
usuários nas interações de uso do sistema. Estes elementos serão 
importantes para eventuais ajustes do sistema prevendo o seu uso 
na etapa de testes em larga escala. 

c) Utilização em larga escala, convidando um número 
maior de usuários para a utilização livre do protótipo, de modo a 
possibilitar a observação dos resultados de seu uso e coletar, 
através de questionários específicos, a impressão e sugestões dos 
usuários. 

Atualmente o sistema foi avaliado parcialmente com base 
nos itens “a“ e “b“, como forma de identificar e corrigir 

necessidades relevantes. As etapas de avaliação de usabilidade e 
de disponibilização do sistema para uso em larga escala estão 
previstas para execução em breve. 

5. Conclusões 
Este documento apresenta uma proposta que busca contribuir com 
a área da Argument Web. No decorrer deste trabalho, observou-se 
a importância dos sistemas atuais para debate como fóruns e 
blogs, entre outras. Bem como observaram-se as suas limitações 
para que a população ativa possa expor seus argumentos, e o 
debate fluir com coerência e em alto nível. Neste sentido foram 
estudados os trabalhos relacionados e o que está sendo proposto 
para solucionar este problema, onde pode-se destacar a ontologia 
AIF e o sistema ArguBlogging.  Ao estudar os trabalhos 
relacionados foi identificado que a área Argument Web é uma área 
nova com grandes possibilidades de fomentar aspectos de 
inovação em participação social e na utilização de bases de dados 
ligadas e abertas governamentais. Com este estudo não foi 
identificado um sistema que seja realmente capaz de suprir o 
problema apontado para os debates, sendo assim, conclui-se que 
há a necessidade um modelo para atender esta demanda, o que 
motivou este trabalho desenvolvendo um modelo de estrutura de 
debates com fontes ligadas e visualizações dos debates. 

Destacam-se como contribuições do trabalho o estudo da 
área e a sua divulgação, a definição de um modelo que pode gerar 
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resultados práticos relevantes no âmbito do uso mais produtivo 
das ferramentas de geração de conteúdo e colaboração na Web, 
bem como a experimentação no uso pioneiro de bases de dados 
ligadas e opções diferenciadas de visualização integradas ao 
contexto da Argument Web.  

Um protótipo para o uso deste modelo com base no contexto 
da discussão de temas ligados à política pública brasileira foi 
desenvolvido e está sendo progressivamente testado e avaliado 
dentro do escopo de avaliação funcional, testes de usabilidade e 
avaliações do uso em larga escala. No momento os testes 
funcionais, que são de grande relevância para continuação deste 
trabalho, foram parcialmente realizados, juntamente com os testes 
de usabilidade e como conclusão observou-se que esta etapa 
encontra-se em fase final de desenvolvimento, sendo identificados 
aspectos positivos até o momento.  

A sequência e continuidade deste trabalho, com o intuito de 
obter resultados satisfatórios, envolvem a continuidade 
desenvolvimento e aperfeiçoamento do modelo proposto em 
conjunto com o estudo de caso, a realização de novas baterias dos 
testes previstos e por fim realizar as avaliações críticas e eventuais 
correções cujas necessidades sejam identificadas. 
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ABSTRACT
The Brazilian government has asked for information systems
to support government activities such as health care. Aim-
ing to support the collection of health data in the context
of the Health in The Family Program (Programa Saúde na
Famı́lia) promoted by the Single Health System of Mato

Grosso do Sul (Sistema Único de Saúde do Estado de Mato
Grosso do Sul – SUS-MS), it was developed the mobile ap-
plication SIGS-S Mobile Saúde. The purpose of the mo-
bile application is to provide the collection of health data
in places where there is no internet connection using mo-
bile devices such as tablets, providing the collected data to
a web system called SIGS-S Web Saúde via internet data
transfer. A software process, named ProFap, was used to
support the mobile application development. As a result,
the mobile application was developed and its documentation
was prepared to help future software maintenance and the
deployment of SIGS-S Mobile Saúde in the context of health
care by SUS-MS. The application was developed and vali-
dated with participation of stakeholders consisting of health
users and Brazilian government managers.

Categories and Subject Descriptors
H.4.m [INFORMATION SYSTEMS APPLICATIONS]:
Miscellaneous; K.6.1 [MANAGEMENT OF COMPUT-
ING AND INFORMATION SYSTEMS]: Project and
People Management - Systems analysis and design; K.6.3
[MANAGEMENT OF COMPUTING AND INFOR-
MATION SYSTEMS]: Software Management - Software
Development, Software Process
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1. INTRODUCTION
The Brazilian government has asked for information sys-

tems in order to support government activities from differ-
ent areas, such as health care. e-SUS – Primary Care 1 [1],

used by the Single Health System (Sistema Único de Saúde
– SUS) on a national scale, is an example of information
system whose goal is to provide health care management.

Other government information system for health care man-
agement is SIGS-S Web Saúde [9], a web system that crosses
social and health data to provide management reports for
support decision-making to both areas. It was conceived to
be used by Single Health System of Mato Grosso do Sul (Sis-

tema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul –
SUS-MS).

Aiming to support the collection of health data to be sent
to SIGS-S Web Saúde, it was proposed the mobile applica-
tion SIGS-S Mobile Saúde. Its purpose is to provide data
collection remotely, in places where there is no internet con-
nection – therefore, there is no access to the web system
– through the use of mobile devices. This application was
also conceived to send the collected data from SIGS-S Mo-
bile Saúde to SIGS-S Web Saúde via internet.

SIGS-S Mobile Saúde was developed in the context of a
research project of the Laboratory of Software Engineering
(Laboratório de Engenharia de Software – LEDES) at the
Federal University of Mato Grosso do Sul (UFMS) [4]. The
application is part of a set of applications to support social
and health data management called SIGS-S.

The development of SIGS-S Mobile Saúde was supported
by the ProFap software process [5], and it was accompa-
nied and validated by health users and Brazilian government
managers.

As a result, it was developed the mobile application SIGS-
S Mobile Saúde and prepared its documentation to support
future maintenance and the application deployment in the
context of the Health in The Family Program of SUS-MS.

1cited in this paper only by e-SUS.
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The remainder of this paper is organized as follows. In
Section 2, the SIGS-S project is described. In Section 3,
the ProFap process is presented. In Section 4, related works
are discussed. In Section 5, we present details about the
development of the SIGS-S Mobile Saúde. Finally, in Section
6, the conclusions and future work are presented.

2. THE SIGS-S PROJECT
The Information System on Social and Health Manage-

ment (Sistema de Informação em Gestão Social e da Saúde
– SIGS-S) is a research project developed in LEDES by a
development team that consisted of undergraduate students
in Computer Science and Systems Analysis, teachers from
UFMS and health professionals from SUS-MS [4].

The project consists of a web system called SIGS-S Web [9],
for social and health data management, and a mobile appli-
cation called SIGS-S Mobile Saúde [7], for support the col-
lection of health data to be sent to SIGS-S Web via internet.

The SIGS-S project was completed in December 2014. It
will be sent, in the first half of 2015, to the Information Tech-
nology sector of SUS-MS in order to be analyzed and per-
haps deployed in the Health in The Family Program scope.

2.1 SIGS-S Web
SIGS-S Web is a web system that integrates social and

health subsystems to provide management reports by cross-
ing data from both subsystems [9]. To meet this goal, SIGS-
S Web was implemented in modules. Each module repre-
sents an specific feature of the web system, and there are
access permissions for each module in order to make them
private or shared between subsystems. The two SIGS-S Web
subsystems have different goals but are unified by a single
user interface. The subsystems are:

• SIGS-S Web Social: this is a web system to support
social data collection for management of social pro-
grams offered by the Brazilian government; and

• SIGS-S Web Saúde: this is a web system to support
health data collection, based in e-SUS forms, for gen-
eration of management reports to SUS-MS. An advan-
tage when compared to e-SUS, SIGS-S Web Saúde pro-
vides integration with SIGS-S Mobile Saúde, presented
in this paper.

The web system was implemented using open source or
freeware tools, such as: Bizagi Modeler for BPMN diagrams,
brModelo for logical models, PostgreSQL 9.1 with pgAd-
minIII, XML 2.0, HTML 5.0 and PHP 5.4 [9].

SIGS-S Web is based on the Titan Framework [6], that
is framework for web systems development implemented in
PHP and XML. This framework belongs to the e-government
domain and uses the Model-View-Controller (MVC) pat-
tern [8].

2.2 SIGS-S Mobile Saúde
SIGS-S Mobile Saúde [7] was conceived to support the re-

mote collection of health data to be sent to SIGS-S Web
Saúde. Its purpose is to provide a way of health profes-
sionals to fill forms remotely, in places where there is no
internet connection, through mobile devices with the appli-
cation installed. After the collection, the collected data can
be exported to SIGS-S Web via internet, through web ser-
vices.

The mobile application was conceived to provide the fol-
lowing features:

• Metadata and professional data import: metadata
from SIGS-S Web Saúde are imported to SIGS-S mo-
bile Saúde to be used for completing health forms;

• Health forms: the purpose is to provide the same
health forms available in SIGS-S Web Saúde, to be
filled and stored on the mobile device; and

• Forms export: the purpose is that the filled forms can
be exported, via internet, from SIGS-S Mobile Saúde
to SIGS-S Web Saúde. The communication between
platforms is provided by web services.

The main feature of SIGS-S Mobile Saúde is the form fill-
ing to support the collecting of data to be sent to SIGS-S
Web Saúde. This feature consists of a similar implementa-
tion of the health forms provided by the web application,
in order to make the usage easier. Consequently, the imple-
mentation of the mobile application forms is based on the
forms available by e-SUS web system.

The ten health forms provided by SIGS-S Web Saúde were
implemented in SIGS-S Mobile Saúde, which are [7]:

• Individual Care: form for individual care, includ-
ing data related to health conditions, ordered and at-
tended examination;

• Odontologic Individual Care: form for odontologic
individual care, including types of medical consulta-
tion and dental procedures;

• Collective Activity: form for collective activity reg-
ister. This form consists of two sub-forms: Collective
Activity, for register of collective activities with par-
ticipation of assisted people, and Collective Activ-

ity/Meeting, only for meeting among health profes-
sionals;

• Household Registration: for household registration,
including data about housing conditions and each re-
sponsible for families inhabitants of the home;

• Individual Registration: for individual registration.
This form consists of two sub-forms: Individual Reg-

istration, for registration of domiciled individual only,
and Individual Registration/Homeless: for regis-
tration of homeless people only;

• Procedures: form for procedure and small surgeries
registration. This form consists of two sub-forms: Pro-
cedures, for procedure and small surgeries registration
only, and Procedures/Consolidated Procedures, for
consolidated procedure (generic medical procedure) reg-
istration; and

• Home Visit: form for home visit registration, for ac-
companying of assisted people.

The main innovation factors of SIGS-S Mobile Saúde are:

• The mobile application provides integration between
social and health data;
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• It is integrated with a web system that meets the lat-
est needs of the health primary care of the Brazilian
government;

• It aimed to meet a demand of primary care office for
mobility in health care by providing the main features
required for remote health data collection; and

• It was developed with regular monitoring of primary
care staff, who provided suggestions for features and
functionality commonly required by the primary care
team. This factor directed the application develop-
ment to the real needs of future users.

3. PROFAP
ProFap [5] consists of a collaborative software mainte-

nance process that is integrated with some support tools,
such as the system for project management and reporting
bugs Redmine2; and the software versioning and revision
control system Subversion (SVN)3. It is used for software
maintenance and also for software development in various
project developed in LEDES. ProFap was also used in the
development of SIGS-S Mobile Saúde. The stages of ProFap,
and their flow, are illustrated in Figure 1.

The request of maintenance and the report of bugs are
made via Redmine in stage Request Maintenance. Requests
related to corrective maintenance are assigned to developers,
and requests related to new modules or functionality to be
implemented are submitted to analysis by committee con-
sisting of stakeholders.

Next, the viability and need of a request is evaluated
in stage Approve Maintenance Request. Here, a request
can be approved or discarded. In stage Design Solution is
where an approved request is assigned to a developer, and
where developers with related tasks discuss ways of design-
ing solutions for their tasks, with accompanying of team
leaders.

In stage Implement Solution and Conduct Unit Tests

the solution is implemented with support of the SVN ver-
sioning. This is also where the functional and unit tests are
conducted by the developer in local environment. This stage
is parallel to the stage Design Solution.

The stage Conduct Integration and Acceptance Tests

is where the test environment is updated with support of
SVN and Redmine. This is also where the integration tests
are conducted in test environment. During the acceptance
tests, the developer is able to request support from other
developers, but the acceptance tests are always made by the
client. Lastly, in stage Finally Maintenance Task the re-
quest is closed, via Redmine. This is also where the produc-
tion environment is updated with the new implementation
using SVN.

4. RELATED WORK
The Brazilian government has invested in some mobile ap-

plications to support health care, such as disease treatments
and treatment request. Through a not systematic research
made in this scope, a few amount of mobile applications
were found.

2http://www.redmine.org/
3https://subversion.apache.org/

As an example, there is the UNA-SUS Dengue [12], re-
leased by the Open University of SUS (Universidade Aberta
do SUS – UNA-SUS) in December 2012. This application
was developed by an UNA-SUS team of the Federal Univer-
sity of Health Sciences of Porto Alegre (Universidade Fed-
eral de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA), and
it was designed to aid in the diagnosis and treatment of
dengue.

Other example of government mobile application for health
support is the e-SUS SAMU [11]. This is an application re-
leased by the Ministry of Health in January 2014 to provide
service requests for the Emergency Mobile Service (Serviço
de Atendimento Movél de Urgência - SAMU) via mobile de-
vices.

Another example of mobile application whose goal is to
support data health, specifically in the context of health
care, is the GeoHealth, an application developed by the
West Region Project (Projeto Região Oeste) of the School
of Medicine of the University of São Paulo (FMUSP) [10].
GeoHealth consists of a mobile application to support data
collection to the primary health care. The collected data is
sent to the Information System of Primary Care (Sistema
de Informação da Atenção Básica – SIAB), that is a system
being replaced by e-SUS.

At last, the e-SUS Home Care (e-SUS Atenção Domicil-
iar – e-SUS AD) is a mobile application for health data
collection [2]. e-SUS AD provides citizen registration and
health care records. It is also integrated to a desktop appli-
cation called Citizen Electronic Medical Record (Prontuário
Eletrônico do Cidadão – PEC), for data exchange. However,
the application is oriented to home care only.

Considering that the data collection is an important step
to the management of health care, because it is where health
professionals interacts with the assisted people, the proposal
of an application that facilitates the process is something
quite interesting. However, there is still no mobile applica-
tion to support the collection of health data to be sent to
the current information system used by SUS, the e-SUS –
Primary Care.

In particular, there is still no application oriented to sup-
port the collection of data for the health primary care of the
Brazilian government following the parameters of the Na-
tional Plan for Primary Care (Plano Nacional de Atenção
Básica – PNAB) [3].

5. DEVELOPMENT OF SIGS-S MOBILE
SAÚDE

This section presents the development of SIGS-S Mobile
Saúde, including the main design decisions, the adopted
technologies, the use of ProFap in the development of the
mobile application, its architecture and graphic user inter-
face.

5.1 Design of SIGS-S Mobile Saúde
The mobile application was implemented to be used as

follows [7]:

1. In the first use of SIGS-S Mobile Saúde, an user regis-
ters a mobile device in SIGS-S Web Saúde to be able
to install the mobile application;

2. The user installs the mobile applications SIGS-S Mo-
bile Saúde and Barcode Scanner (a freeware applica-
tion for QR code reading) on the registered device;
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Figure 1: Stages of ProFap [5].

3. The user performs the first access to the mobile ap-
plication SIGS-S Mobile Saúde. When the application
starts, it is automatically redirected to Barcode Scan-
ner for device registration using QR code. Then, the
mobile device is associated to SIGS-S Web Saúde and
authorized to use the mobile application;

4. The user performs authentication in SIGS-S Mobile
Saúde as illustrated in Figure 2. Therefore, it is nec-
essary that the user is properly registered in the web
system. This is the start point for accesses after the
device registration;

5. After authenticated, the user can access SIGS-S Mo-
bile Saúde and its resources. In a first moment, the
user must to request data (metadata and health pro-
fessional data) import to complete forms. The import
procedure is detailed in Figure 3;

6. The user is able to fill the health forms that are avail-
able by the application;

7. After the forms filling, the user must to export the
collected data, from SIGS-S Mobile Saúde to SIGS-S
Web, via internet connection. After the export, the
exported data is deleted of the mobile database. The
export procedure is illustrated in Figure 4.

Basically, during the user authentication procedure, the
user informs login and password that are verified in the mo-
bile database. If the user credentials matches with any user
locally saved, then the user is authenticated. Else, the appli-
cation needs internet connection to search for the informed
user via web service. In this case, if the user is found in
the web database, then the user data is retrieved from the
web database and sent to the mobile database, via web ser-
vice, in a JSON formatted file, and the user is authenticated.
Otherwise, the user authentication is not confirmed.

During the import data procedure, the mobile applica-
tion generates a JSON formatted file with parameters to

support the data search. This file is sent to the web ser-
vice, that retrieves the data of interest from SIGS-S Web
Saúde database and record the data in a JSON formatted
file. Then, the recorded file is sent, via web service, to SIGS-
S Mobile Saúde that validates the retrieved data and per-
forms data persistence.

During the export data procedure, the health forms per-
sisted in the mobile database are recorded in a JSON for-
matted file that is sent to the web service. The web service
validates the format of the received file and persists the data
in the web database. Then, the web service sends a success
or error message to the mobile application.

The minimum requirements defined for an satisfactory use
of SIGS-S Mobile Saúde in mobile devices, aiming to avoid
problem of execution and slowness, are [7]: Android operat-
ing system in the version 3.0 or greater, display size greater
than or equal to seven inches, 500 MB storage, 1 GB RAM
and wireless connectivity.

The technologies chosen to develop SIGS-S Mobile Saúde
are listed in Table 1.

5.2 Use of ProFap in the Development of SIGS-
S Mobile Saúde

SIGS-S Mobile Saúde was developed with support of Pro-
Fap [7].

The meetings of the development team with the stake-
holders were made in the stage Request Maintenance, in
order to discuss the features that should be implemented in
the application. Some meetings were in person, other were
conducted via email.

The weekly meetings of the development team were con-
ducted according to the stage Approve Maintenance Re-

quest, in order to discuss the viability of each application
feature proposed in the stage Request Maintenance.

The implementation of the application features were made
in the stage Implement Solution and Conduct Unit Tests

by the development team. The team also conducted unit
tests in this stage. In parallel, according to the stage Design
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Figure 2: User Authentication Steps [7].

Figure 3: Import Data Steps [7].

Figure 4: Export Data Steps [7].
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Table 1: Technologies used to develop SIGS-S Mo-
bile Saúde [7].
Purpose Tool
Software Library for Mobile
Databases

SQLite

Mockup Tool Fluid UI
Standard Format for Data Transmis-
sion

JSON

Integrated Development Environ-
ment for Android Development

Eclipse ADT

Application Programming Interface
for Android Platform

Levels 14 to 19

Graphic User Interface for Database
Management Systems

pgAdminIII

Markup Language XML 2.0
Programming Language for Android
Applications

Java

Package for Object-Relational Map-
ping and Mobile Data Persistence

OrmLite

Graphical Client for Subversion SVN Workbench
Programming Language for Web Ser-
vice Implementation

PHP 5.4

Solution, the development team discussed the best ways to
implement each assigned task. All the design decisions were
properly documented and included in the technical manual
of SIGS-S Mobile Saúde.

The integration tests were conducted according to the
stage Conduct Integration and Acceptance Tests, by the
development team. Furthermore, the acceptance tests were
conducted by the team together with stakeholders. In ad-
dition, meetings were held in order to present and validate
the implementation results with the stakeholders.

At last, the implemented source code was versioned via
SVN according to the stage Finally Maintenance Task.

In addition to the documents related to meeting, the de-
velopment team developed the following artifacts [7]:

• Requirements Document: this document describes the
main features of the mobile application, including func-
tional and non-functional features such as data secu-
rity and the minimum requirements;

• BPMN diagrams: it was developed a set of BPMN dia-
grams to illustrate the flow of key features of the appli-
cation, such as user authentication, data import and
data export:

• Technical manual: is describes the design decisions in
order to support future software maintenance;

• User manual: this document was developed to sup-
port the application deployment in the context of the
Health in The Family Program; and

• Other documents: during the development of SIGS-S
Mobile Saúde, it was developed a set of documents to
help in the development process, such as spreadsheets
and text files describing design decisions, development
parameters, adopted patterns and assigned tasks.

5.3 SIGS-S Mobile Saúde Development Steps
The steps of development of SIGS-S Mobile Saúde were:

• User interface implementation: this step consisted
of the user interface implementation aiming to design
the visual layer of the application based on e-SUS forms;

• Database implementation: this step consisted of the
database implementation (database classes and data
persistence). The tables were prioritized as follows:
first the metadata tables, after the other tables;

• Data import implementation: this step consisted of
the implementation of data import scripts (to trans-
fer data from SIGS-S Web to SIGS-S Mobile Saúde).
Furthermore, it was implemented features to support
data import in the mobile application;

• Professional data import implementation: in this
step, it was considered the implementation of profes-
sional data import feature and other features to sup-
port the data import;

• Export data implementation: this step consisted of
the export feature implementation, in addition to web
services to provide the exportation from SIGS-S Mo-
bile Saúde to SIGS-S Web.

As mentioned above, the development did not consisted
only of the SIGS-S Mobile Saúde implementation, but also
of the web service implementation. The web services were
conceived to provide communication between the mobile ap-
plication and SIGS-S Web Saúde, in order to enable data
import and export [7].

The web service scripts were implemented in PHP lan-
guage and the JSON format was adopted in the data trans-
fer. The software architecture style used in the development
of the web services was the Representational State Transfer
(REST). Furthermore, no security solution has been imple-
mented beyond that provided by the HTTP protocol adopted
to data transfer.

5.4 Architecture of SIGS-S Mobile Saúde
The architecture of SIGS-S Mobile Saúde is illustrated in

Figure 5 and was based in Android application patterns.
Basically, the architecture of the mobile application con-

sists of the following layers:

• User interface layer: it is responsible for user in-
teraction with the application;

• Controller layer: it is responsible for interface con-
trol as the user interacts with the application;

• Business layer: it consists of the entities that can be
persisted on the database;

• Persistence layer: it is responsible for the database
persistence implemented with support of OrmLite;

• Infrastructure layer: it consists of the web service
scripts that provide communication between SIGS-S
Web Saúde and SIGS-S Mobile Saúde. It consists also
of the mobile database.

5.5 User Interface of SIGS-S Mobile Saúde
The user interface of SIGS-S Mobile Saúde, illustrated in

Figure 6, was designed to be similar to the interface of SIGS-
S Web Saúde, in order to help the user in adapting to the
use of the mobile application. Furthermore, it was developed
following the visual patterns of the forms available by e-SUS,
to make easier the usage learning of the application.
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Figure 5: Architecture of SIGS-S Mobile Saúde.

6. CONCLUSIONS
The main contributions of this work is the development of

SIGS-S Mobile Saúde, a mobile application to support SIGS-
S Web Saúde providing remote data collection in places
where there is no internet connection. Stakeholders (health
users and Brazilian government managers) participated dur-
ing development and validation of the application.

The development of SIGS-S Mobile Saúde has been facil-
itated by ProFap, which encourages the user participation
during software development and the usage of CASE tools,
that sped up the development team work.

Among the difficulties and challenges faced during devel-
opment, are: delays in the development of SIGS-S Web
Saúde, that delayed the development of the mobile appli-
cation mainly due to design decisions that should be taken
together with the web development team; the learning new
technologies as the Android platform; and the use of ProFap

and support tools in the development of mobile applications.
This study has some limitations: the mobile application

was not implemented with all the features of SIGS-S Web,
such as user management; it was not considered, in both
applications, other usage scenarios than the most common;
and the application has not been evaluated with real users.

Some suggestions for further work are: the conduction of
acceptance tests with health user; the deployment of the
mobile application in the context of Health in The Family
Program by SUS-MS; and increase SIGS-S Mobile Saúde to
cover other usage scenarios than the most common, aiming
to meet other recurrent situations of the health care.
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Figure 6: User interface of SIGS-S Mobile Saúde.
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[11] Portal Brasil. Saúde lança aplicativo que integra
SAMU 192 ao Facebook. 2014. Available at:
http://www.brasil.gov.br/saude/2014/01/saude-

lanca-aplicativo-que-integra-samu-192-ao-

facebook. (in portuguese).

[12] UNA-SUS. Aplicativo para celular auxilia no
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RESUMO 
Governos atuais fazem uso da internet para estarem próximos com 
seus governados. Deste modo, sítios governamentais necessitam 
estar aptos a serem usados por todos os que desejarem. O presente 
artigo expõe uma análise de três conhecidos métodos de inspeção 
de usabilidade (Percurso Cognitivo, Avaliação Heurística, g-
Quality) e expõe suas diferenças e similaridades. Este artigo faz 
uma comparação entre eles, além de sugerir melhores usos dos 
mesmos. 

Palavras-Chave 
Usabilidade, Inspeção, Governo eletrônico, Percurso Cognitivo, 
Avaliação Heurística, g-Quality. 

ABSTRACT 
Governments make use of internet to be closer with their 
governed nowadays. Therefore, government sites must be able to 
be used by anyone who wanted to. The present paper exposes an 
analysis of three known usability inspection methods (Cognitive 
Walkthrough, Heuristics Evaluation, g-Quality) and exposes 
theirs differences and similarities. This paper makes a comparison 
between them willing to suggest a better usage of them also. 

Categories and Subject Descriptors 
J.1 [Computer Applications]: Administrative data processing – 
government 

General Terms 
Documentation, Design, Reliability, Human Factors. 

Keywords 
Usability, Inspection, e-Government, Cognitive Walkthrough, 
Heuristics Evaluation, g-Quality. 
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1. INTRODUÇÃO 
Entre os pilares da democracia representativa estão a 
transparência das ações governamentais, o grau de conhecimento 
e o poder de questionar do cidadão. Para tal, deve-se utilizar de 
meios mais rápidos, dinâmicos e abrangentes de acesso e 
disseminação de informações. A internet é o meio que possui 
essas qualidades e os governos veem reconhecendo isso por meio 
de sua utilização. Conhecida como governo eletrônico (ou e-
government, eGov ou e-Gov), esse setor faz uso de tecnologias da 
informação e comunicação com a finalidade de melhorar a 
interação entre cidadãos e governo, além de encorajar a 
participação daqueles no processo de tomadas de decisões [11]. 

Com o aumento do acesso à internet e o aumento da utilização de 
dispositivos conectados a ela [4], cria-se a necessidade de que os 
sistemas WEB sejam melhores desenvolvidos para que os 
usuários atinjam o objetivo que esperam alcançar ao acessar o 
sistema; obtém-se assim, no domínio governamental, um governo 
eletrônico bem sucedido. Na área de Interação Humano-
Computador foram desenvolvidos métodos de avaliação e 
inspeção de interfaces, alguns específicos para o ambiente web e 
para o governo eletrônico. O presente artigo trata especificamente 
dos métodos de inspeção, nos quais os testes são realizados por 
especialistas ao invés de usuários reais do sistema, e sua aplicação 
em domínio governamental. 

Como métodos selecionados no presente estudo estão a Avaliação 
Heurística [11], g-Quality [6] e Percurso Cognitivo [10], cujos 
métodos possuem limitações ou características peculiares que 
diferem um dos outros, de modo que alguns apontamentos feitos 
por um método pode diferir dos apontados por outro; e a 
aplicação única de um dos métodos de inspeção citados pode 
deixar lacunas na percepção dos reais problemas presentes nos 
sítios, o que influenciaria negativamente as formulações de 
redesenho dos mesmos. 

Dessa forma se almejou comparar os métodos de inspeção 
aplicados em três sítios governamentais e, com os dados obtidos, 
encontrar divergências e similaridades entre eles. Além disso, 
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buscou-se identificar quais métodos são mais adequados para 
evidenciar determinadas questões de projeto (interface, 
usabilidade, funcionalidades, segurança etc.) de sítios 
governamentais. Os sítios escolhidos foram Portal dos Dados 
Abertos, Portal da Transparência e Portal da Legislação. 

Este artigo está estruturado como segue. Após esta introdução, 
referenciais teóricos da área e alguns trabalhos relacionados são 
relatados. Na seção 3, são descritos os resultados obtidos com as 
inspeções realizadas. Na seção 4, uma análise comparativa entre 
métodos é apresentada. Por fim, seguem as conclusões e 
referências bibliográficas. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
Os métodos de inspeção permitem ao avaliador planejar soluções 
aos problemas que possivelmente virão a acontecer e que poderão 
prejudicar a experiência de uso. Deste modo, tentam prever 
problemas de usabilidade que usuários poderão ter ao interagir 
com o sistema. Muitos métodos de inspeção direcionam-se para a 
inspeção das especificações da interface do usuário que ainda não 
foram necessariamente implementados, significando que a 
inspeção pode ser realizada antecipadamente no ciclo de vida da 
engenharia de usabilidade [13]. Segundo a Cartilha de 
Usabilidade [5], “a usabilidade pode ser definida como o estudo 

ou a aplicação de técnicas que proporcionem a facilidade de uso 
de um dado objeto, no caso, um sítio. A usabilidade busca 
assegurar que qualquer pessoa consiga usar o sítio e que este 
funcione da forma esperada pela pessoa”. E ainda, “para a 

usabilidade, o ponto de partida do desenvolvimento é o usuário. 
Usuário é o termo técnico utilizado em usabilidade para referir-se 
a cada pessoa que utiliza o objeto em questão por meio de uma 
interface. No caso temos o cidadão como usuário e o objeto são as 
páginas, informações e serviços disponibilizadas eletronicamente 
pelo governo federal” [5]. Esse documento define ainda a 
interface como “o meio pelo qual a pessoa intervém, dialoga, 
modifica o objeto da interação (no caso, um sítio). Se a interface é 
fácil de aprender, simples, direta e amigável, a pessoa estará 
inclinada a fazer uso da mesma”. 

Estes métodos são característicos por não envolverem diretamente 
usuários – métodos indiretos, em que os avaliadores simulam o 
comportamento dos usuários [7]. Ou seja, tratam de problemas 
potenciais e não reais; permitem a comparação de designs e 
permite ser aplicado mesmo na fase conceitual de 
desenvolvimento da interface, o que implica menor custo nos 
ajustes [13].  

Tais métodos indiretos de avaliação (também conhecidos como 
métodos de inspeção) necessitam ser avaliados por profissionais 
capacitados, nos quais os avaliadores examinam a interface 
simulando o papel de usuários. Logo, é necessário que o avaliador 
deva não apenas entender de usabilidade de interfaces, mas 
também do domínio da aplicação e do usuário [6]. 

Entre os diversos métodos de inspeção de interfaces, as utilizadas 
no presente artigo são a Avaliação Heurística, o g-Quality e o 
Percurso Cognitivo, descritos brevemente a seguir: A Avaliação 
Heurística é um método de inspeção que permite ao avaliador 
inspecionar soluções para possíveis problemas de design que 
poderão afetar o uso do sistema. Este método de avaliação é 
caraterizado por reunir, numa lista, regras (heurísticas) que o 
avaliador deverá averiguar na interface em análise [12]. Ao todo, 
são 10 as heurísticas compiladas por Nielsen. Não há a 

necessidade de usuários para realizar os testes - sendo estes feitos 
pelos avaliadores.  

A Avaliação Heurística de Nielsen foi questionada na avaliação 
do domínio de sítios governamentais. Então, foi proposto o 
método g-Quality, utilizado para diagnosticar problemas de 
usabilidade, comunicabilidade, acessibilidade, interoperabilidade, 
segurança e privacidade, veracidade da informação, agilidade do 
serviço e transparência [6] em sítios governamentais. O método g-
Quality visa incluir critérios, relativos ao domínio de governo 
eletrônico, como os supracitados, aos critérios de usabilidade 
definidos por Nielsen. 

O percurso cognitivo por sua vez é um método em que um 
avaliador percorre caminhos por uma determinada interface, 
buscando se colocar no lugar do usuário e verificar se há algum 
problema potencial para o mesmo a fim de tentar prever onde 
haverá dificuldades de interação [10]. Esse método não se baseia 
só em princípios de design e usabilidade, mas nos efeitos que a 
interface terá sobre o usuário, no sentido de suas habilidades e 
expectativas. O percurso cognitivo assemelha-se a uma análise de 
tarefas (com a diferença de que esta usa como métrica o número 
absoluto de sub-tarefas, enquanto o percurso cognitivo considera 
também a complexidade de cada uma dessas últimas). O percurso 
cognitivo tem foco no aprendizado do sistema interativo [10]. 

2.1 Trabalhos Relacionados 
Entender o porquê da necessidade de se preocupar com a 
qualidade de sítios governamentais foi uma etapa importante da 
nossa pesquisa. Para isso, recorremos à trabalhos já realizados 
com esse objetivo.  

Sem dúvidas o engajamento popular nas decisões públicas é 
essencial numa democracia representativa, e este engajamento só 
é possível através de um fluxo contínuo de informações do 
governo para com os cidadãos e vice-e-versa. Apenas o uso de 
ferramentas eletrônicas não garante que este objetivo seja 
alcançado; necessita-se então de metodologias abrangentes para 
assegurar a construção de um sítio que encorajará o uso do mesmo 
e, em um nível mais avançado, a participação nos processos de 
decisão. Como foi descrito por Jardim [9] “Muitos portais 

refletem os organogramas governamentais sem inserirem o 
cidadão como sujeito do processo informacional que envolve 
Estado e Sociedade. Esses portais não expressam, portanto, a 
perspectiva do cidadão, mas a do Estado. Ainda que para 
determinada situações os portais sejam estruturados por temas, a 
classificação adotada mostra-se mais próxima da lógica do Estado 
do que da sociedade”. É fundamental que os sítios 

governamentais sejam focados nos cidadãos que irão utilizá-los. 
Por conseguinte, haver bons métodos de avaliação e inspeção de 
sítios governamentais e entender a melhor maneira de utilizá-los é 
de grande necessidade. 

Para dadas necessidades, verificamos a existência de outros 
trabalhos que visam testar e melhorar a utilização de métodos 
avaliativos de usabilidade em sítios governamentais. Sivaji [13] 
sugere a inclusão de cinco novas heurísticas (uma abordagem 
semelhante ao do g-Quality) e modificação a algumas já existentes 
às regras de Nielsen. As heurísticas inclusas foram: Navegação – 
o sistema de navegação deve ser estruturado numa maneira que 
permita ao usuário ter suporte para uma objetivo específico o mais 
rápido possível; Privacidade – o sistema deve auxiliar o usuário a 
proteger informações pessoais ou privadas; Compatibilidade – o 
modo que o sistema aparenta e trabalha deve ser compatível com 
as convenções e expectativas do usuário; Clareza – o modo que o 
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sistema funciona e é estruturado deve ser claro ao usuário; 
Funcionalidade – o sistema deve estar apropriado às necessidades 
e condições dos usuários enquanto estes estiverem em suas 
tarefas. Por conseguinte, as aplica em um estudo de caso para 
testar a eficiência dos mesmos em sítios governamentais. A 
conclusão de seu trabalho foi a confirmação da eficiência da 
avaliação heurística como método de inspeção e que é importante 
a integração das heurísticas tradicionais com heurísticas próprias 
do domínio do sítio em análise (no caso foi o domínio 
governamental, mas o mesmo se aplica à outros como e-commerce 
ou e-health).  

Outro trabalho realizado e de interesse ao presente tema é o 
realizado por Granizo [7]. Aquele consiste em uma aplicação do 
método g-Quality em três sítios governamentais com a finalidade 
de se “obter um conjunto de problemas de usabilidade recorrentes 
que futuramente [...] poderá guiar o estabelecimento de padrões 
específicos de usabilidade [...] em contextos governamentais” [7]. 
A metodologia utilizada no trabalho consistiu de quatro etapas: 
seleção dos casos de estudo, avaliação de usabilidade (método g-
Quality), identificação de problemas recorrentes e análise e 
comparação dos resultados – uma metodologia similar à utilizada 
no presente artigo. Uma das conclusões que o trabalhou chegou, 
foi a de o método g-Quality ser um método eficaz na avaliação de 
sítios governamentais. 

O trabalho realizado por Berntzen e Olsen [1] visou comparar três 
estudos internacionais de benchmarking (cada um realizado por 
Accenture, Brown University e The United Nations Departamento 
of Economic and Social Affairs) aplicados em sítios 
governamentais. O escopo do trabalho se deu em comparar as três 
análises internacionais de sítios governamentais e identificar suas 
qualidades e seus defeitos. Na sessão de comparação e discussão, 
os avaliadores começam discutindo acerca da “reprodutibilidade” 

ou seja, um conceito fundamental do método científico de que um 
teste deve ser perfeitamente reproduzido. Algo interessante que 
eles deixam claro é que os pré-requisitos para reprodutibilidade é 
a documentação apropriada da metodologia (pensamos que isso é 
algo importante ao se avaliar um método). Uma observação que os 
autores fazem aos métodos avaliados é o fato deles utilizarem 
checklists. A crítica é o fato de que “uma análise baseada em 

checklist de possíveis serviços não leva em consideração a 
relevância de cada serviço em relação às considerações locais, 
então uma decomposição detalhada dos resultados deverá ser 
dada” [1]. E que “observadores podem não ser capazes de 

descobrir serviços ‘escondidos’. Um exemplo é quando o governo 

envia um e-mail contendo um nome de usuário e senha para seu 
cidadão para ter acesso a uma aplicação com algum tipo 
autenticação” [1]. 

Outros autores como Guimarães et al [8] avaliaram sítios 
governamentais baseados em diretrizes e cartilhas definidas por 
órgãos do governo e de órgãos internacionais de padronização, 
como a ISO1 em seu ISO 9241-151:2008. 

O diferencial do presente estudo em relação a outros trabalhos que 
investigam o uso de métodos para inspeção de usabilidade, no 
domínio governamental, está no uso de mais de uma técnica para 
o mesmo sítio, de forma a traçar uma análise comparativa entre os 
resultados desses. Nesse esforço, ainda, recomendações para 
melhor uso desses métodos neste domínio são realizadas.  

                                                                 
1 Disponível em: www.iso.org 

3. INSPEÇÃO 
Nessa sessão serão explicitados os resultados obtidos com as 
inspeções realizadas nos sítios governamentais selecionados. 

3.1 Sobre a aplicação 
As aplicações das inspeções foram realizadas de duas maneiras. 
No g-Quality e na avaliação heurística, utilizou-se de tabelas e 
formulários que foram preenchidos ao longo do processo de 
inspeção. Já no método de percurso cognitivo utilizou-se de 
perguntas pré-definidas e padronizadas selecionadas de acordo 
com o domínio do sítio, conforme rege o método. A aplicação dos 
três métodos ocorreu com base na avaliação da interface de três 
sítios pré-definidos:  

 Portal Brasileiro de Dados Abertos: o Portal Brasileiro 
de Dados Abertos é a ferramenta disponibilizada pelo 
governo para que todos possam encontrar e utilizar os 
dados e as informações públicas. O portal preza pela 
simplicidade e organização para que você possa 
encontrar facilmente os dados e informações que 
precisa. O portal também tem o objetivo de promover a 
interlocução entre atores da sociedade e com o governo 
para pensar a melhor utilização dos dados em prol de 
uma sociedade melhor2; 

 Portal da Legislação: O Portal da Legislação é a 
ferramenta disponibilizada pelo governo para que todos 
possam encontrar informações públicas referentes a 
legislação, como, leis, atos constitucionais, ementas, 
estatutos, decretos, e outros dados da área. Esse portal 
também possui visual simplista e possui como um 
diferencial o fato de reunir todos os serviços 
diretamente na página principal3;  

 Portal da Transparência: O Portal da Transparência do 
Governo Federal é uma iniciativa da Controladoria-
Geral da União (CGU), lançada em novembro de 2004, 
para assegurar a boa e correta aplicação dos recursos 
públicos. O objetivo é aumentar a transparência da 
gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe 
como o dinheiro público está sendo utilizado e ajude a 
fiscalizar4. 

Dois avaliadores foram encarregados de percorrerem o caminho 
necessário para atingir o final de determinadas ações no método 
do percurso cognitivo, e outros dois para realizar as inspeções 
heurísticas de Nielsen e o g-Quality. As inspeções heurísticas e o 
percurso cognitivo foram realizados em todas as páginas públicas 
dos sítios. 

Ao final da avaliação dos três sítios, juntaram-se os dados e 
resultados obtidos dos testes feitos pelos avaliadores e fez-se a 
análise individual de cada método para que se pudesse compará-
los e então evidenciar divergências e similaridades obtidas no 
processo. 

3.2 Resultados 
As inspeções realizadas nos sítios governamentais permitiram-nos 
compreender aspectos próprios de cada método e realizar 
                                                                 
2 Pode ser acessado em: dados.gov.br 
3 Pode ser acessado em: planalto.gov.br/legislacao 
4 Pode ser acessado em: transparencia.gov.br 
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comparações entre eles. Serão descritas a seguir as análises feitas 
em cada sítio utilizando cada um dos métodos explicitados. 

3.2.1 Resultados obtidos pelo método da Avaliação 
Heurística 
 

Para uma melhor comparação entre os métodos Avaliação 
Heurística e g-Quality, explicitaremos a seguir os resultados 
obtidos por cada método nos testes realizados no Portal de Dados 
Abertos. 

Entre os resultados obtidos, o método de Nielsen expôs a falta de 
consistência em mensagens de erro e problemas de links 
quebrados (veja o formulário na Tabela 1), e sugere que uma 
solução possível seja a correção do sistema de contato. O 
formulário, retirado de Maciel et al. [11] é preenchido deixando 
clara a verificação feita, a severidade do problema, sua natureza, 
suas perspectivas e sua descrição detalhada (essa última parte, 
uma fonte importante de informação para redesenho do sistema). 

No Portal da Legislação, identificou-se problemas com a 
heurística de Consistência e Padrões: os itens não são agrupados 
logicamente e os padrões de formatação são inconsistentes. 
Concluiu-se que a interface está mal estruturada. Outro problema 
encontrado, foi com a heurística de Compatibilidade com o 
Mundo Real, causado pelo fato do sítio ter botões mal 
estruturados fazendo com o que o usuário não consiga identificar 
o que o botão em questão realiza. Neste sentido, há um problema 
de comunicabilidade do sistema, em função dos signos utilizados. 

No Portal da Transparência, a heurística Reconhecimento ao Invés 
de Lembrança apontou que o acesso à informação desejada é 
dificultada pelo fato do sítio não oferecer meios mais 
customizáveis de busca das informações. 

3.2.2 Resultados obtidos pelo método do g-Quality 
 

Os resultados obtidos na inspeção do sítio em questão através do 
método g-Quality são descritos a seguir. Por motivos de 
simplicidade, ilustraremos apenas os critérios de interesse de 
comparação. No caso, questões relacionadas à identificação e 
correção de erros, como na heurística 9 do Nielsen. 

Na inspeção do Portal Brasileiro de Dados Abertos, foi possível 
identificar problemas relacionados à prevenção de erros. Também, 
emergiram problemas relacionados a visibilidade do status do 
sistema, mecanismos de ajuda e flexibilidade de uso. Mas não 
encontrou-se problemas com a heurística de transparência. 

O checklist, que é instrumento do método g-Quality, é composto 
de uma sessão de nomeação da Heurística, de Opção (onde pode 
conter os valores 2 para “sempre”, 1 para “às vezes” e 0 para 

“nunca/não aplicável”) e a avaliação.  Veja o resultado da 

heurística de prevenção a erros na Tabela 2. 

9. Auxiliar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir 

erros 

Verificação: 

As mensagens de erro são exibidas e 
expressas em linguagem clara? 

Ao usuário, a partir do erro, é dada outra 
possibilidade de interação? 

Grau de 
severidade: 

(  ) 0 – Sem 
importância 

(  ) 1 – Cosmético 

 (  ) 2 – Simples 

(X) 3 – Grave 

(  ) 4 – 
Catastrófico 

Natureza do 
problema 

(X) Barreira (  ) Obstáculo (  ) Ruído 

Perspectiva do 
usuário 

(X) Problema 
Geral 

(  ) Problema 
Preliminar 

(  ) 
Problema 
Especial 

Perspectiva da 
tarefa 

(  ) Problema 
Principal 

(X) Problema 
Secundário 

 

Perspectiva do 
Projeto 

(  ) Problema 
Falso 

(  ) Problema 
Novo 

(X) Não se 
aplica 

Descrição do Problema: 

Contexto: Ao utilizar mecanismo de contato, usuário encontra 
erro no envio do formulário que o remete a um link quebrado. 

Causa: Não funcionamento do mecanismo de contato 

Efeito sobre a tarefa:  Perda de tempo e insatisfação do usuário. 

Correção possível:  Correção do sistema de contato e melhoria 
das mensagens de erro. 

Tabela 1 - Ficha de inspeção de auxílio de Nielsen realizada no 
sítio de Dados Abertos. 

Heurística Opção Avaliação 

 

 

 

 

 

Prevenção de erros 

(0) Questiona confirmação da 
execução de ações, conforme 
consequência destas ao sitio. 

(1) Informa os campos obrigatórios 
e a forma correta de 
preenchimento de cada campo. 

(1) Alerta ao usuário quanto ao 
preenchimento incorreto dos 
campos. 

(0) Exibe as telas solicitadas em 
primeiro plano, mesmo quando 
já abertas. 

(0) Outro:_________________  

Tabela 2 -  Ficha de inspeção de Prevenção de Erros do 
método g-Quality realizada no sítio de Dados Abertos. 
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Para o Portal da Legislação, foram encontrados diversos 
problemas referentes ao controle do usuário, visibilidade do status 
do sistema, consistência de padrões, flexibilidade de uso, 
mecanismos de ajuda, segurança e privacidade. Na heurística de 
interoperabilidade, específica do g-Quality, verificou-se que o 
sítio não disponibiliza arquivos numa variedade de formatos que 
permitisse sua utilização em diferentes sistemas. 

No Portal da Transparência, foram identificados problemas 
referentes ao controle do usuário, reconhecimento ao invés de 
relembrança e flexibilidade. Na heurística de acessibilidade, 
verificou-se que a percepção visual e capacidade de acessar o sítio 
por quaisquer dispositivos foram considerados aceitáveis.  

Foram encontrados problemas relacionados as todas as 
heurísticas, inclusive as da área de governo eletrônico. 

3.2.3 Resultados obtidos pelo método de Percurso 
Cognitivo 
O método de Percurso Cognitivo aponta que o Portal de Dados 
Abertos encontra problemas em realizar as tarefas propostas pelos 
aplicadores, como a de realizar o download do aplicativo “Fala, 

Câmara”. Já em “Cadastro” e “Busca de informações” o método 

apontou que não houve dificuldades por parte do avaliador em 
realizar as tarefas (veja um fluxograma do percurso na Figura 1).  
O fluxograma deixa claro o objetivo a ser alcançado, e é 
constituído de círculos representando as tarefas com cores 
indicando seus estados. 

 

Figura 1 - Fluxograma do percurso realizado no Portal de 
Dados Abertos. 

Para o Portal da Legislação (fluxograma na Figura 2), o método 
apontou que o sítio não possui problemas que impossibilitam o 
usuário de alcançar os objetivos das tarefas propostas. Entretanto, 
com o percurso formado após a aplicação do método, o avaliador 
pôde notar que determinadas tarefas como a de “Acessar a lista de 

decretos” apesar de atingir seus objetivos, não o fazem de maneira 

eficiente, pois este percurso é maior do que nos outros casos e o 
usuário poderia acabar seguindo um percurso errado e tendo então 
que voltar para que a tarefa seja concluída. 

 

Figura 2 - Fluxograma do percurso realizado no Portal da 
Legislação. 

Por meio do método, então, identificou-se que o Portal da 
Transparência possui problemas dos quais, em alguns casos, 
impossibilitam a conclusão das tarefas executadas por 
determinados tipos de usuários. Um exemplo é a tarefa “Acessar a 

página referente aos dados da receita realizada pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária” (fluxograma na 

Figura 3) em que o objetivo foi alcançado com dificuldade, pois 
os testes feitos nos sítios apontaram que os sítios possui muitos 
elementos na tela que podem confundir ou algumas vezes 
impossibilitar que o usuário termine a tarefa em tempo adequado. 
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Figura 3 - Fluxograma do percurso realizado no Portal da 
Transparência. 

4. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE 
MÉTODOS DE INSPEÇÃO  
 

Nessa seção, os resultados da aplicação da inspeção com as 
heurísticas de Nielsen são comparadas ao método g-Quality. 
Após, o uso de uma abordagem orientada a heurísticas é 
comparada ao uso do Percurso Cognitivo. 

4.1 Comparação dos resultados obtidos pelas 
Heurísticas de Nielsen e g-Quality 
Ao analisar os resultados encontrados pelos métodos de avaliação 
heurística e g-Quality, podemos identificar semelhanças e 
diferenças entre os resultados. Nesta seção, algumas dessas são 
comentadas, dada a similaridade de heurísticas dos métodos.  

Para o Portal Brasileiro de Dados Abertos, a identificação de 
problemas coma flexibilidade e eficiência de uso com as 
heurísticas de Nielsen são também evidenciadas com o uso do 
checklist g-Quality, uma vez que nos campos do checklist indica-
se falta de diversos elementos de customização, apoio e 
personalização, o que gera uma interface pouco intuitiva.  

Ao analisar os resultados do Portal Brasileiro da Legislação, 
também se encontrou semelhanças nos resultados referentes à 
heurística de Consistência e Padrões. Contudo, o checklist g-
Quality possui maior abrangência na abordagem e definição desse 
problema, pois aquele visa problemas referentes à padronização 
de linguagem, estruturação e simbologias, enquanto a avaliação 
heurística apenas revelou má estruturação da interface. 

Na análise dos resultados para o Portal da Transparência, é 
possível perceber que os resultados são bastante semelhantes, pois 
a causa apontada para o problema de reconhecimento ao invés de 
relembrança é o mesmo para ambos os métodos. Esta causa seria a 
falta de elementos importantes em posição de destaque no sítio e 
pela dificuldade de localização e acesso à informação. 

É importante ressaltar que, por se tratar de domínios 
governamentais, o método g-Quality consegue abranger, na 
maioria dos casos, avaliações mais completas (por haver 

heurísticas próprias para domínios governamentais como: 
acessibilidade, interoperabilidade, segurança e privacidade, 
veracidade da informação, agilidade do serviço e transparência), 
porém, o método g-Quality não apresenta propostas de 
reengenharia do sistema (redesign), o que está presente no 
formulário proposto por Maciel et al (2004) para uso da Avaliação 
Heurística de Nielsen. Ainda, há um esforço na inspeção, uma vez 
que os dois métodos requerem aplicação para cada página (ou 
funcionalidade) do sistema. 

Cabe ressaltar que, em sendo o g-Quality uma extensão da 
Avaliação Heurística, esperava-se mais semelhanças nas 10 
heurísticas de Nielsen, sendo o diferencial as heurísticas 
exclusivas para o domínio de e-Gov. Todavia, como os dois 
métodos usaram técnicas diferentes, os resultados apontaram 
problemas diversos. O g-Quality é instrumentalizado com um 
checklist, com itens bem definidos. Já a Avaliação Heurística foi 
realizada com suporte de um formulário, retirado de Maciel et al. 
[11].  

4.2 Comparação das Heurísticas e Percurso 
Cognitivo 
Cada método possui características importantes: enquanto o 
Percurso Cognitivo abrange melhor os problemas relacionados à 
interface e realização de tarefas, o método de Nielsen com o 
projetado para avaliações web [11] abrange as causas e 
características dos obstáculos e barreiras presentes nos problemas 
abordados nas análises, e o método do g-Quality oferece 
heurísticas que mais se adequam à análises de sítios 
governamentais. Uma diferença fundamental de grande interesse 
ao presente trabalho é o fato de que o percurso cognitivo 
identifica o cumprimento, o não cumprimento e a dificuldade de 
realização das tarefas, mas não justifica as causas que geram esses 
problemas; isso motiva a utilização de um outro método, em 
conjunto, que forneça tais informações. Ou ainda, poderia ser 
proposta uma adaptação do método para que fosse possível 
alimentar em um complemento do checklist as informações de 
reengenharia do sistema (redesign). 

Percebe-se então que o Percurso Cognitivo permite traçar rotas de 
análise mais consistentes em relação aos métodos de inspeção 
heurística pois utilizam um caminho de início e conclusão de 
tarefas, porém, não analisando nada fora do escopo dos percursos, 
assim como não deixam claro as características dos problemas 
encontrados. Entretanto, a inspeção heurística é trabalhada em 
função da observação das ferramentas e funcionalidades dos 
sítios, não tendo assim um roteiro específico. A limitação do 
escopo restrito dos métodos que utilizam heurísticas pode permitir 
que certos erros, fora do seu escopo, não sejam identificados. Ou 
seja, erros que não se encaixem nas heurísticas pré-definidas. Por 
mais que as heurísticas tenham sido projetadas para abranger um 
maior número de problemas possíveis, o olhar do projetista 
focado nas heurísticas pode distraí-lo que outro problema, que, 
muitas vezes, pode estar mais ligado ao fluxo proposto para a 
aplicação do que a forma como ele é apresentado na interface. 

Uma dificuldade de aplicação do método de percurso cognitivo é 
o fato de que o aplicador não possui um guia para sua análise. Ou 
seja, as tarefas que ele determinar não seguem uma lista estática e 
pré-definida, ou algo parecido. Ao contrário das heurísticas, que 
possuem regras definidas e podem usar checklist. Em contra 
partida, o aplicador do percurso pode utilizar-se de referências 
como regulações legais, padrões de negócio e resultados de testes 
científicos, como base de criação de um percurso. Utiliza-se 
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assim, de uma base para a criação de seus percursos evitando que 
o avaliador crie tarefas não condizentes com o uso real pelos 
usuários, este caso, os cidadãos. 

5. CONCLUSÃO 
Evidenciamos as principais qualidades que foram expostas nas 
comparações realizadas anteriormente: o método de Avaliação 
Heurística de Nielsen possui características importantes, como a 
de permitir que o analista deixe bem claro as origens, 
características e também uma possível solução dos problemas 
encontrados, quando instrumentalizado com formulários 
específicos. O método g-Quality foi idealizado para introduzir 
novas heurísticas para analisar domínios governamentais, 
evidenciando itens a serem inspecionados, e se demonstra mais 
abrangente na inspeção de tais tipos de sítios. O Percurso 
Cognitivo permite uma análise mais conceitual das interfaces, por 
utilizar-se de roteiros para realização de tarefas. 

Tendo isso em mente, propomos a utilização conjunta dos 
métodos, onde seja possível utilizar os benefícios que cada 
método proporciona. É recomendado então que grupos de 
avaliação e inspeção de sítios, incluindo os domínios 
governamentais, utilizem os métodos em conjunto, não só para 
extrair resultados individuais, mas também para analisá-los em 
conjunto. Desse modo, se abrange o maior número de problemas, 
uma maior informação das características dos problemas e 
melhores possibilidades e sugestões de reengenharia de sistemas. 

Como pode ser notado, os apontamentos de problemas com uso 
de checklist no g-Quality possui grande abrangência, no entanto, 
há dificuldade de ser operacionalizado por funcionalidades. Da 
maneira como está proposto, ele permite avaliar problemas do 
sitio como um todo, não sendo possível identificar problemas 
pontuais em determinadas funcionalidades. Sua aplicação “por 

página” torna-se complexa quanto o inspetor está diante de um 
portal, que, por horas, pode fazer uso de dado recurso e, por 
outras, não.  

Observamos também, que os métodos que utilizam as heurísticas 
do g-Quality carecem de uma melhoria devido ao fato de o 
processo e o conceito de desenvolvimento web ter avançado. 
Verificamos que algumas heurísticas não tiveram classificação 
pois não se aplicam mais aos sítios modernos – a defasagem de 
alguns critérios se mostrou evidente na análise. Por exemplo, a 
heurística de Interoperabilidade, na qual se verifica questões de 
padrões de documentos disponibilizados e de formatos de 
arquivos adotados, poderia ser alinhada aos padrões atuais do e-
Ping do Brasil [3]. Um exemplo é o uso padrões de ferramentas 
de código aberto, como o padrão .odt (utilizado na ferramenta 
Libre Office ) e padrões de dispositivos de leitura móveis como 
.epub (projetado pela organização IDPF ). Ainda, possíveis 
critérios impostos por normativas como a Lei de Acesso a 
Informação [2], poderiam ser considerados no melhoramento do 
g-Quality – e desta forma, auxiliar os avaliadores a verificar se o 
sítio governamental está de acordo com os as regras explicitadas 
na lei vigente. Levantamos essas análises como base para 
trabalhos futuros. Ainda, uma questão observada na Cartilha de 
Usabilidade para Sítios e Portais do Governo Federal, é a 
recomendação que os conteúdos importantes dos sítios devam vir 
logo no topo da página (de modo que o usuário não necessite 
“rolar” muito a página para acessar estes conteúdos); e ainda que 
o sítio deve apresentar tutoriais e auxílios à navegação, como um 
mapa do sítio ou índice de palavras que explique os conceitos dos 

termos utilizados [5]. Tais recomendações podem ser 
incorporadas ao checklist, reforçando outras já existentes. 

Outro trabalho interessante neste domínio é na área de Arquitetura 
da Informação. Um estudo realizado sobre o modo que o cidadão 
buscaria pelas informações nos sítios governamentais, numa 
perspectiva do cidadão, e não somente do Estado, poderia gerar 
resultados interessantes. Desta forma, o projeto de aplicações Web 
neste domínio poderia ser suportado por algum artefato, como 
uma taxonomia ou ontologia gerada a partir deste estudo, que 
apoiasse a escolha de elementos para dado sítio.  

Para finalizar, cabe salientar que os sítios governamentais 
avaliados possuem problemas de usabilidade; não obstante, 
carecem de melhorias como indicado no presente trabalho. Desse 
modo, reforçamos que é de extrema importância que projetistas de 
sítios governamentais utilizem métodos de inspeção para que estes 
sítios cumpram seu papel social de informar, oferecer serviços e 
aproximar governo e cidadãos pela participação eletrônica. 
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo demonstrar a eficácia de uma
ferramenta de apoio ao controle social da gestão pública, de-
nominada SICM—Educação (Sistema Integrado de Custos
Municipais — Educação), que foi desenvolvida pela Uni-
versidade Estadual de Londrina em um trabalho conjunto
do Departamento de Computação e do Departamento de
Administração. O propósito dessa ferramenta é possibilitar
a visualização e a comparação dos custos das escolas, por
exemplo, dentro de um munićıpio. O artigo apresenta um
estudo de caso utilizando a ferramenta proposta sobre da-
dos obtidos a partir de um dos levantamentos realizados,
referentes ao munićıpio de Assáı/PR. Também é mostrado
como os dados podem ser visualizados através da ferramenta
e como eles podem ser utilizados em tomadas de decisão por
parte do poder público, o que se torna um poderoso meio de
impor a transparência e a fiscalização sobre a administração
pública.
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ABSTRACT
This paper aims at demonstrating the effectiveness of a sup-
port tool for the social control of public management, the
so-called SICM—Educação (Integrated System of Munici-
pal Costs — Education), which has been developed at the
University of Londrina in a joint effort of the Department
of Computing and the Department of Administration. The
purpose of such a tool is to allow visualizing and comparing
costs of schools, e.g. within a city. The paper shows a case
study using the proposed tool over data obtained from one
of the conducted surveys, regarding the city of Assáı/PR. It
is also shown how the tool can be used to visualize the col-
lected data and how it can be used to aid decision-making
in public power, which enforces transparency and citizens
control over the public administration.

Categories and Subject Descriptors
J.1 [Administrative data processing]: Government—
Education, Financial

General Terms
Education, transparency, administration

Keywords
Social control, decision-making, e-government

1. INTRODUÇÃO
A partir da década de 1990, o Estado brasileiro, acom-

panhando o movimento global de modernização do Estado,
passa a ser pressionado a inserir práticas de cunho mais ge-
rencial. Neste mesmo contexto, desde então passa-se a exigir
cada vez mais nas decisões públicas a transparência, a efici-
ência e a possibilidade de controle social. No entanto, faltam
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ferramentas que deem suporte a essas novas demandas. Fer-
ramentas como softwares de gestão seriam de grande valia
para subsidiar as ações dos gestores e para gerar à população
feedbacks em uma linguagem comum à dos cidadãos, ultra-
passando assim a barreira que os termos técnicos de cada
área impõe.

Um aspecto que há anos vem sendo discutido na gestão
pública é o controle de custos. Dada a sua importância, a
inserção da contabilidade de custos já estava prevista legal-
mente desde 1964, porém iniciou-se com o uso de tecnolo-
gia da informação apenas em 2010, com a homologação da
primeira versão do Sistema de Informação de Custos do Go-
verno Federal [19]. No entanto, a discussão de custos no
âmbito municipal ainda é ausente.

Sabe-se da necessidade de se apurar os custos mas pouco
ainda se sabe como fazer essa apuração e de que forma uti-
lizar esses resultados para a melhoria da execução dos servi-
ços. O problema é ainda mais preocupante na esfera muni-
cipal, uma vez que esta tem ganho maior responsabilidade
na execução dos serviços e, por consequência, tem recebido
maior repasse de verbas da União. Na década de 1990 foi
realizado o processo de descentralização administrativa por
parte da União aos Estado e Munićıpios porém, sem que hou-
vesse o adequado treinamento e municiamentos destes entes
federativos com ferramentas de gestão que os auxiliassem
nos processos de controle e gerenciamento administrativo.

Outro ponto importante a se destacar relaciona-se a utili-
zação de mecanismos informacionais que possam contribuir
para uma maior participação social no acompanhamento da
prestação de serviços públicos. Mesmo previsto em lei, Lei
de Acesso a Informação (LAI), LEI No 12.527, verifica-se
uma baixa adesão por parte dos munićıpios na utilização de
ferramentas que melhorem a transparência na gestão dos re-
cursos públicos e por conseguinte uma maior participação
social.

Neste contexto, este artigo apresenta o desenvolvimento
de um software de apuração de custos municipais para o
Ensino Fundamental e seus benef́ıcios como ferramenta de
apoio à tomada de decisão. Esta pesquisa descreve o desen-
volvimento do software, e apresenta os resultados prelimina-
res de um munićıpio que fez uso do sistema.

Esta ferramenta está no momento sendo utilizada por vá-
rios munićıpios que estão em fase de inserção dos dados. Ao
finalizarem esta etapa já poderão usufruir dos relatórios e
análises que estarão dispońıveis aos munićıpios e aos cida-
dãos. Estas informações podem ser utilizadas tanto para a
tomada de decisão por parte dos orgãos públicos, quanto a
ńıvel de fiscalização por parte da população que poderá ava-
liar como está sendo gasto os recursos com educação do seu
munićıpio e do estado.

O artigo está dividido em cinco partes. Há Gestão de
custos na administração pública no brasil, apresenta a atual
situação do Brasil com relação a sistemas desse tipo. Na
sequencia existe a parte de Sistemas de apoio à gestão de
custos educacionais, qual aborda os sistemas de apoio à to-
mada de decisão como aux́ılio à gestão de custos na educa-
ção. Em seguida têm-se a apresentação do software, onde é
apresentada a motivação para a criação do software e como
o software foi desenvolvido. Próxima parte, os resultados
preliminares, apresenta alguns resultados e contribuições à
gestão que software pode fornecer. Por fim, tem-se as con-
siderações finais do artigo.

2. GESTÃO DE CUSTOS NA ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA NO BRASIL

A administração pública visa gerenciar os recursos pú-
blicos com o objetivo de atender às necessidades coletivas.
Para tanto, a administração pública é regida por cinco prin-
ćıpios constitucionais que dão a base para a sua condução.
Esses cinco prinćıpios são: legalidade, impessoalidade, mora-
lidade, publicidade e eficiência. O primeiro dos prinćıpios, a
legalidade, diz respeito à subordinação dos gestores públicos
à lei, atuando somente quando esta permitir. O prinćıpio da
impessoalidade, por sua vez, busca garantir que o adminis-
trador público atue independentemente da pessoa que será
atingida ou favorecida pela sua decisão. O terceiro dos prin-
ćıpios é a moralidade, que relaciona-se com a moralidade
juŕıdica, a negação da corrupção e de outros atos ilegais.
Já a publicidade, visa que os atos administrativos devem ser
objeto de ampla divulgação. E, por fim, a eficiência compre-
ende a otimização dos recursos públicos, buscando a melhor
relação entre custo e benef́ıcio [25].

Segundo Alonso [2], com a intensificação da crise fiscal do
Estado e a maior exposição da economia nacional à com-
petição internacional, o Estado foi forçado a reorientar a
poĺıtica econômica e, em particular, conter suas despesas.
Inicialmente, a concepção adotada passou a ser cortar gas-
tos, mas, com a exaustão dessa poĺıtica, organismos interna-
cionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), vêm incentivando o aumento da qualidade
dos gastos públicos e não simplesmente o seu corte.

A partir dos anos de 1990 tem-se buscado gradativamente
inserir práticas gerenciais, advindas principalmente da inici-
ativa privada, se tem denominado de administração pública
gerencial. Este novo modelo de gestão visa atender aos no-
vos desafios de um mundo globalizado, buscando meios para
mudar a visão atual que se tem do Estado, ente lento e inefi-
ciente [6]. A administração pública gerencial enfatiza a pro-
dutividade, a eficiência, a descentralização administrativa, o
corte dos custos públicos, a implementação de instrumentos
gerenciais, o foco no cidadão, a preocupação com a quali-
dade do serviço público e a maior participação e avaliação
dos cidadãos perante a gestão pública [23, 1].

A contabilidade de custos gera informações gerenciais que
permitem aos diversos ńıveis hierárquicos da administração
sejam capazes de planejar, controlar e decidir com maior efi-
ciência e eficácia [15]. No que tange a adminstração pública
no Brasil, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) instituiu
normas de finanças públicas e estabelece no parágrafo 3o do
Art. 50 que “A Administração Pública manterá sistema de
custos que permita a avaliação e o acompanhamento da ges-
tão orçamentária, financeira e patrimonial”. É consenso a
necessidade de sistemas de informação para implantar essas
ações. Entretanto, devido à ausência de rotinas de responsa-
bilização e incentivos na Administração Pública, muitos ges-
tores sentem-se desconfortáveis pela possibilidade de serem
avaliados por seu desempenho ou decisões quanto à alocação
de recursos. Além disso, as informações disponibilizadas são
de dif́ıcil entendimento pelo público e, como consequência, o
contribuinte não consegue identificar ou rastrear a aplicação
dos recursos arrecadados [19].

O sistema mais importante existente nesse contexto é o
Sistema de Informação de Custos do Governo Federal (SIC),
desenvolvido pela Secretaria do Tesouro Nacional do Minis-
tério da Fazenda em conjunto com o Ministério do Planeja-
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mento, Orçamento e Gestão. O SIC é um data warehouse
que capta informações transacionais dos chamados Sistemas
Estruturadores do Governo Federal (Sigplan, Sidor, Siafi,
Siape, Siasg e outros), com intuito de apurar os custos dos
programas e unidades da Administração Pública Federal e
permitir o acompanhamento e avaliação da gestão orçamen-
tária, financeira e patrimonial do Governo Federal, como
rege a LRF [14]. Embora o SIC seja uma grande evolução,
ainda há uma enorme carência de sistemas de informação de
custos, particularmente na esfera municipal e, no contexto
desse trabalho, para a área de educação, como apresenta a
próxima seção.

3. SISTEMAS DE APOIO À GESTÃO DE
CUSTOS EDUCACIONAIS

Para alcançar a gestão pública gerencial é necessário im-
plementar e utilizar ferramentas que possibilitem informa-
ções para subsidiar as decisões dos gestores. Nesse sentido
ressalta-se a relevância que os sistemas de apoio a deci-
são têm neste contexto da administração pública. Sistema
de apoio a decisão (Decision Support Systems – DSS) têm
por objetivo disponibilizar informações que possam auxiliar
numa melhor tomada de decisão, é essencialmente baseada
na implantação de sistemas informatizados [4].

Existem vários trabalhos na literatura que abordam a efi-
ciência de DSS em gestão pública, nas mais diversas áreas.
Trabalhos que focam na gestão de custos na administra-
ção pública em geral, como o de Mello [18] que propõe um
modelo de método de custeio e a utilização de um sistema
para gerenciamento do custo, demonstrando que a utilização
desse tipo de sistema desencadeia uma evolução da estrutura
orçamentária, visto que este ajuda numa melhor tomada de
decisão na maneira como são gastos os recursos dispońıveis,
mas são poucas as propostas de sistemas que abordem os
ńıveis muńıcipais.

Temos também alguns trabalhos que abordam áreas mais
espećıficas como a área da saúde, o trabalho apresentado
por Martinez e Alves Filho [17] apresenta um caso real de
implantação de um sistema de custos em uma Secretaria
Municipal de Saúde, este trabalho demonstrou algumas mo-
tivações para implantação de sistemas desse tipo, entre elas
estão o dever de prestar contas de maneira transparente para
a sociedade e a profissionalização da gestão pública, utili-
zando esse tipo de sistema para a melhoria do processo e
pllanejamento, redução da capacidade ociosa e controle dos
gastos com as atividades realizadas, na área da saúde ainda
existem mais alguns trabalhos que estudam a gestão dos
custos [10, 13].

Podemos encontrar também alguns poucos trabalhos que
abordam a questão dos custos na educação, temos por exem-
plo, trabalhos que apresentam a questão do custo em ins-
tituição estadual de ensino superior no estado do Paraná,
Moraes e Calijuri [20] ralataram a implementação de um
sistema de custos nessas instituições realizando a vinculação
dos valores investidos com os resultados que se esperados,
buscando verificar a eficiência na aplicação dos recursos.

Um trabalho que se aproxima um pouco da nossa pro-
posta, foi apresentado por Alves e Martinez [3] eles avalia-
ram que sistemas desse tipo tornam posśıvel a profissiona-
lização, eficiência e efetividade na gestão dos custos, algo
que está se tornando cada vez mais recorrente no meio pú-
blico. Este trabalho buscou destacar é a importância ad-

ministrativa desse instrumento, para estimular e ampliar as
possibilidades do gestor público na condução econômica e
financeira do patrimônio público, principalmente através da
otimização da função controle. Com isto foi posśıvel realizar
a mensuração e um monitoramento sistemático de seu de-
sempenho econômico e financeiro, estas entidades públicas
podem dar um grande salto de qualidade. Com a utilização
de um sistema de custos, a avaliação do desempenho poderia
ser melhorado através do monitoramento de informações e
indicadores.

Entretanto, quando atinge-se a capilaridade municipal, o
uso de sistemas computacionais de apoio cai drasticamente,
em especial em munićıpios de menor porte. Por exemplo, o
trabalho de Almeida et al. [11] traçou um perfil da utilização
de informações de custos na gestão de saúde pública em
secretarias municipais de saúde do estado de Santa Catarina.
Das 18 secretarias municipais de saúde pesquisadas, apenas
2 possúıam esse processo um pouco mais avançado. Nas
demais, foi verificado que existem apenas algumas tentativas
de se obter informações mais detalhadas sobre custos. Vale
ressaltar que Santa Catarina apresentou o terceiro maior
ı́ndice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) em
2013 dentre todos os estados brasileiros, segundo o Atlas do
Desenvolvimento Humano do Brasil1.

Ora, esses tipos de sistemas são utilizados com grande
frequência no mundo corporativo, os dados gerados em pro-
cessos organizacionais podem ser observados de duas manei-
ras, uma delas é a necessidade de técnicas eficientes para a
interpretação dos dados e a outra a grande demanda por sis-
temas que garantam a transparencia dos dados [22]. Assim
chegamos ao conceito de transparência de dados. A utiliza-
ção de dados abertos para promover a transparência, vem
com a possibilidade de tornar esses acesśıveis a quem tiver
interesse, eliminando as restrições de tecnologia, legislação e
acessibilidade, garantindo assim o acesso desses dados pelo
cidadão [24].

4. APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE
O software foi desenvolvido após os trabalhos de [7, 5, 21,

8, 16] demonstrarem a importância do controle de custos e
que uma gestão de custos eficiente melhora o desempenho
dos alunos da Educação fundamental. Em comum, esses
trabalhos identificaram a necessidade de obtenção de mais
dados para a realização de análises mais precisas neste con-
texto. Como consequência, constituiu-se uma equipe mul-
tidisciplinar envolvendo docentes e discentes de cursos de
graduação e pós-graduação do departamentos de Computa-
ção e Administração da Universidade Estadual de Londrina,
desenvolvido em convênio com a Secretaria da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior (SETI) do Paraná. Esta equipe
iniciou o projeto e implementação do Sistema Integrado de
Custos Municipais (SICM).

O primeiro módulo desenvolvido, denominado SICM —
Educação, é voltado à gestão de custos referentes aos anos
iniciais do Ensino Fundamental. Este sistema colige os fato-
res que mais contribuem para o custo total do Ensino Fun-
damental, a saber, o custo de pessoal e merenda. É notável
a ausência do fator transporte no cômputo do custo total.
Esta ausência se deve ao fato de que os véıculos usados no
transporte escolar também são usados para outras finalida-
des, não se podendo aferir a parcela correspondente a cada

1http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking
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finalidade. Este módulo tem por objetivos:

• Levantar dados dos custos das unidades escolares dos
munićıpios do Paraná;

• Possibilitar cálculos e comparações dos custos das es-
colas;

• Identificar as correlações entre custos espećıficos (e seus
respectivos elementos) de um ano exerćıcio com o de-
sempenho escolar aferido posteriormente por exames
de avaliação como o IDEB.

O IDEB foi criado pelo INEP (Instituto Nacional de Es-
tudos e de Pesquisas Educacionais Ańısio Teixeira) em 2007,
ele é calculado levando em conta a taxa de rendimento es-
colar - aprovação e evasão - considerando também o desem-
penho dos alunos no SAEB (Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Básica) e na Prova Brasil. Por ser algo reali-
zado no âmbito nacional, podemos utiliza-la para avaliação
do desempenho das escolas.

A gestão de custos e transparência à população é com-
prometida pelo fato das informações estarem espalhadas em
diversos orgãos do munićıpio (Figura 1). Vale observar que
não existe, a priori, nenhum esquema de integração, valida-
ção, consistência, controle, etc destas diversas fontes. Por
isso, o SICM—Educação as centraliza, provendo aos gesto-
res e à população fácil acesso a estes dados, visando ações
gerenciais ou permitindo o controle dos gastos públicos pelo
cidadão.

SICM

Secretaria Municipal

População

Recursos Humanos

Controlador Município

Administradores
Públicos

Figura 1: Distribuição dos dados nos munićıpios

Os dados são obtidos manualmente das diversas fontes e,
também manualmente, são inseridos no SICM—Educação.
Para as maiores cidades do estado foram desenvolvidos scripts
individuais para a importação automática. Após os dados
de um ano exerćıcio terem sido informados, o preenchimento
é finalizado, podendo, assim, serem produzidos diversos ti-
pos de relatórios. Tais relatórios podem, por exemplo, mos-
trar grandes discrepâncias nos custos de diferentes escolas
da mesma cidade. Estas discrepâncias podem ocorrer por
diversos motivos e podem indicar que ações gerenciais são
necessárias.

O sistema possui quatro tipos de usuários com diferentes
ńıveis de acesso, a saber:

• Visitante: permite ao cidadão produzir relatórios sobre
os custos de uma escola ou de um munćıpio espećıficos.

• Controlador do munićıpio: é um funcionário da secre-
taria municipal de educação, responsável pelo preen-
chimento dos dados. Tem acesso a outros relatórios
gerenciais.

• Sub-Controlador do munićıpio: é um funcionário dele-
gado pelo controlador para auxiliar no preenchimento
dos dados.

• Administrador do sistema: tem os acesso aos cadas-
tros, registros e log do sistema. Tém acesso a relatórios
espećıficos a sua função.

Para o desenvolvimento do sistema foram utilizadas várias
tecnologias de código aberto, tais como: Java EE, Apache
Velocity, PostgreSQL, Spring Framework e Jasper Reports
Library.

5. RESULTADOS PRELIMINARES
Após o lançamento do SICM—Educação, entrou-se em

contato com os controladores municipais dos 399 munićı-
pios do Paraná, apresentando o projeto e informando o seus
respectivos logins para utilização da ferramenta. A escolha
pelo controlador deve-se pelo mesmo estar habituado a pres-
tar contas ao Tribunal de Contas do Estado e, incumbido de
tal atividade, é rotineiro que o controlador solicite dados das
demais secretarias/departamentos da prefeitura. Essa foi a
maneira encontrada para centralizar a responsabilidade do
preenchimento do sistema em um único servidor. Como o
preenchimento dos dados é uma tarefa facultativa, pois é
uma atividade de um projeto piloto e não uma determina-
ção do Tribunal de Contas do Estado, não houve adesão de
todos os munićıpios. Entretanto, vários aderiram ao projeto,
incluindo todos os munićıpios de maior porte no estado, e
forneceram seus dados por meio do sistema.

Os dados solicitados aos munićıpios foram referentes ao
ano de 2013, ano em que foi publicado o resultado mais
recente do IDEB, para que fosse posśıvel fazer uma correla-
ção entre o custo e o desempenho de cada unidade escolar
considerada. No momento da escrita deste artigo, o preen-
chimento dos dados não estava conclúıdo. Desta forma, a
seguir serão apresentados os resultados preliminares de As-
sáı, munićıpio que já finalizou o cadastro no sistema, a fim
de demonstrar algumas maneiras de utilizar as informações
geradas pelo sistema. Em um projeto anterior, foi feita uma
coleta de dados semelhante referente ao ano de 2011, mas
utilizando-se planilhas de cálculos. Como essa forma de co-
leta tem uma escalabilidade reduzida, apenas os munićıpios
da Região Metropolitana de Londrina foram considerados
nessa oportunidade, incluindo Assáı. O SICM—Educação
foi projetado para permitir o armazenamento de dados de
anos diferentes, para possibilitar análises da evolução his-
tórica das variáveis coletadas. Portanto, os dados de 2011
coletados no projeto anterior também foram inseridos no
SICM—Educação.

O munićıpio de Assáı está localizado no Norte Pioneiro
Paranaense e faz parte da Região Metropolitana de Lon-
drina. A cidade possúıa em 2014, de acordo com a es-
timativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica
(IBGE), 16.322 habitantes [12]. Assáı faz parte dos 23,1%
munićıpios mais desenvolvidos na área de Educação do Pa-
raná, segundo Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal
(IFDM) [9]. Conforme a referida fonte, em termos de educa-
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ção, Assáı ocupa a 1131o posição nacional e a 62o posição em
âmbito estadual referente ao desenvolvimento educacional.

Após o preenchimento dos dados, o SICM—Educação for-
nece alguns relatórios aos usuários, tanto com apresentação
na tela do sistema como uma versão em PDF adaptada para
impressão. A Figura 2 mostra a versão em PDF do relató-
rio de conferência do munićıpio de Assáı referente ao ano de
2013, disponibilizado ao controlador. Considerando apenas
a educação fundamental (anos iniciais), o relatório mostra,
entre outras informações, que em 2013 o valor total da sub-
função Ensino Fundamental de Assáı foi de quase 6 milhões
e 400 mil reais e que a cidade possúıa seis unidades escolares
para atender a 997 alunos do mesmo ńıvel de ensino.

SICM Relatório de conferência

ASSAI04/03/2015

Número de alunos Custos (R$)
Educação infantil

Fundamental (1ª a 5ª série)

Fundamental (6ª a 9ª série)

EJA

Outros alunos

Total de alunos 1829

25

54

0

997

753 Valor médio por refeição

Adm. da Secret. da Educação

Total da subfun. do ens. fund.

Total da função da educação

0,30

150.956,27

6.389.519,42

8.160.388,28

Escola Nº alunos Nº profs. Nº funcs. Nº refs. IDEB
AUGUSTA G ROCHA E M PROF EI EF -17 4 34007

FRANCA WOLKERS E R M PE EI EF -76 6 4560017

IZABEL E M PRINC EI EF 6198 4 3960021

MARIA JOSE S SANTOS E M PFA EI EF 5,5304 6 6080023

MARIA M TSUBOI E M PROFA EI EF 5,5274 7 5480026

ROTARY CLUB E M ED INF ENS FUND 5,1128 4 7680029

Secretaria Municipal de Educação (ou -0 26 00

Totais 997 123 57 281000 5,52

Figura 2: Relatório de conferência do munićıpio de
Assáı no exerćıcio 2013.

No que tange aos custos calculados pelo sistema, enquanto
a maioria dos trabalhos existentes que tratam de custos na
educação partem da média de valores agregados, a metodo-
logia adotada no sistema utiliza o custo direto, entendendo
a escola como o ńıvel micro de análise. Essa decisão é fun-
damentada em pesquisas que se utilizaram de custo direto,
como [7, 5, 21, 8, 16], e mostraram que há elevado coeficiente
de variação do custo/aluno dentro de um mesmo munićıpio,
evidenciando o viés de pesquisas que utilizam custos médios.

Este custo é desassociado no sistema de acordo com a fina-
lidade de aplicação dos recursos. Os custos são classificados
em custo pedagógico, administrativo e social. Entende-se
por custo pedagógico os custos mensais por aluno com re-
muneração dos professores. Os custos sociais referem-se ao
valor gasto mensalmente por aluno com merenda (remune-
ração dos funcionários que atuam na cozinha e custos dos
gêneros aliment́ıcios). Por fim, os custos administrativos
englobam a remuneração mensal, dividido pelo número de
alunos, dos outros funcionários que atuam para manter a es-
cola, como os técnico-administrativos, os da limpeza, entre
outros. O custo total é a soma destes três custos.

A Figura 3 apresenta o relatório de custos mensais de As-
sáı, que permite analisar os custos por aluno espećıficos de
cada unidade escolar. Analisando o relatório, conclui-se que
o caso de Assáı corrobora com os estudos que defendem o
uso de custo direto e não valores agregados ao apontar como

os custos com as unidades escolares do munićıpio variam sig-
nificativamente. Enquanto a Escola Maria José Silva Santos
tem um custo por aluno de R$ 126,73 mensais, a Escola
Prof. Augusta Gino Rocha desembolsa R$ 629,92 a cada
aluno mensalmente, o que representa um custo 496% supe-
rior que a escola anterior.

A separação do custo segundo sua finalidade também per-
mite comparações entre os recursos mais representativos den-
tro de cada unidade. É de se esperar que nas escolas o
custo mais elevado seja mesmo com remuneração de profes-
sores (custo pedagógico). Todavia, com os dados gerados
pelo sistema pode-se notar que algumas escolas estão mais
“inchadas” em termos administrativos do que outras. Por
exemplo, do total gasto por aluno na Escola Rotary Club
o custo administrativo corresponde a 8% enquanto na Es-
cola Prof. Augusta Gino Rocha este custo chega a 23% do
total. Somente o custo administrativo desta última escola
(R$ 143,89) ultrapassa o valor total de um aluno que estuda
na Escola Maria José Silva Santos (R$ 126,73).

No entanto, sempre há de se fazer ressalvas sobre análi-
ses desses dados financeiros como o aqui apresentados. Por
isso, é importante incluir outras variáveis, além das de cus-
tos, na tentativa de entender melhor a realidade de cada
escola. Exemplos de variáveis que podem auxiliar na ex-
plicação da discrepância de custo e que encontram-se pre-
sentes no SICM—Educação são as seguintes: o número de
alunos atendidos pela escola, o número de merendas ser-
vidas, a questão do atendimento da escola – caso seja de
tempo integral – ou ainda, se está localizada no meio ru-
ral. Ao considerar esses outros dados percebe-se em Assáı,
conforme preenchimento do sistema, que a escola com maior
custo (Escola Prof. Augusta Gino Rocha) é também a que
possui menor número de alunos (vide Figura 2). Da mesma
forma, a escola com menor custo total por aluno (Escola
Maria José Silva Santos) é a que atende a um maior número
de estudantes, o que provoca economia de escala.

Outra possibilidade fornecida pelo SICM é a comparação
entre as variáveis de custo por aluno mensal (custo total,
pedagógico, social, administrativo) com o desempenho dos

alunos, representado no sistema pelo Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (IDEB). A Figura 4 mostra um
gráfico comparativo entre o custo total por aluno mensal com
o IDEB das escolas de Assáı dos anos de 2011 e 2013, obtido
a partir de dados armazenados no sistema. Três escolas não
participaram do IDEB em 2011 e duas não participaram do
IDEB em 2013, isto porque escolas com menos de 20 alunos
nas séries finais não participam da avaliação. Essas esco-
las são as que possuem menor número de alunos e também
são as de custo mais elevado. Percebe-se, também, que não
houve uma relação direta entre o IDEB e o custo total por
aluno. Por exemplo, a Escola Princesa Izabel teve o maior
IDEB nos dois anos, mesmo sendo a terceira escola de me-
nor custo por aluno em 2011 e a segunda em 2013. Um bom
indicativo é que todas as escolas que participaram do IDEB
nos dois anos tiveram aumento no ı́ndice e menor variação
no custo por aluno de uma coleta para a outra (9,5%, -7,5% e
3,3%, respectivamente para as escolas Maria Mitiko Tsuboi,
Maria José Silva Santos e Princesa Izabel).

As escolas Prof. Augusta Gino Rocha e Rotary Club apre-
sentaram uma variação significativa de custo por aluno de-
vido à maior redução relativa no número de alunos, com-
parando-se com as demais escolas. Isso pode ser visto no
gráfico da Figura 5, que apresenta a evolução do custo total
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Figura 3: Relatório de custos mensais por aluno de Assáı no exerćıcio 2013.
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Figura 4: Relação entre custo total por aluno e
IDEB de 2011 e 2013 das escolas de Assáı.

mensal e do número de alunos das escolas de 2011 a 2013.
Em particular, a variação abrupta do custo por aluno da
escola Prof. Augusta Gino Rocha identificada na Figura 4
(aumento de 227%), deveu-se ao fato de a quantidade de
alunos ter cáıdo 89% enquanto seu custo total mensal dimi-
nuiu apenas 63,8%. A Figura 5 também mostra uma relação
direta entre o custo da escola e a sua quantidade de alunos.
Observou-se uma queda no número de alunos entre os anos
e, consequentemente, uma queda no custo total das escolas,
com exceção da Escola Pe. França Wolkers, que teve um au-
mento do custo total mensal de 12% mesmo com uma queda
de quase 25% no número de alunos.
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Figura 5: Relação entre custo total e número de
alunos de 2011 e 2013

Buscou-se neste tópico ilustrar alguns resultados da apli-
cação do SICM—Educação. Entretanto, destaca-se a ne-
cessidade de estudos mais abrangentes, considerando outros
munićıpios, para que se possa ter constatações mais funda-
mentadas. Também neste prisma o sistema poderá contri-
buir para a área acadêmica, ao criar um banco de dados
inédito sobre o tema.

Além de análises internas, o SICM—Educação disponibi-
liza relatórios públicos, que permitem que o cidadão tenha
acesso aos custos e desempenhos das escolas, em diferentes
ńıveis de agregação (estado, munićıpio e escola). A Figura 6
apresenta o relatório da Escola Maria Mitiko Tsuboi e os
indicadores gerais de Assáı. O mapa apresentado na figura
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Figura 6: Relatório geral de custos mensais por aluno acesśıvel à população (munićıpio Assáı, ano 2013).

destaca os munićıpios da mesorregião selecionada que têm
relatório dispońıvel e destaca o munićıpio selecionado em
azul. A seleção pode ser feita clicando-se direto no mapa
(sequência estado, mesorregião e munićıpio) ou usando as
caixas de seleção ao seu lado. O relatório público também
permite a gestores verificar os resultados de escolas de ou-
tras cidades, de porte e contexto que julgar ser semelhantes
ao seu como meio de benchmarking. Assim, os gestores po-
deriam conhecer as práticas das escolas com melhores resul-
tados a fim de implantar em seu munićıpio, tendo cautela
quanto às comparações entre escolas de cidades distintas.
Nota-se que dados de cunho gerencial como estes podem au-
xiliar na tomada de decisões dos gestores e na transparência
para a população, uma vez que não exige conhecimento téc-
nico para interpretação dos mesmos. Nesse sentido, o SICM
busca contribuir ao gerar informações que deem suporte ao
gestor público no processo de planejamento, execução e ava-
liação de seu plano de governo e aos cidadãos para que estes
se sintam convidados à maior participação na vida pública.

6. CONCLUSÃO
O artigo apresentou o desenvolvimento de um software de

apuração de custos municipais para o Ensino Fundamental
e seus benef́ıcios como ferramenta de apoio à tomada de de-
cisão. O software foi desenvolvido após os trabalhos de [7, 5,
21, 8, 16] demonstrarem a importância do controle de custos

e que uma gestão de custos eficiente melhora o desempenho
dos alunos da Educação fundamental. O sistema em seu
primeiro módulo, denominado Sistema Integrado de Custos
Municipais voltados à Educação (SICM—Educação), colige
os fatores que mais contribuem para o custo total do Ensino
Fundamental, a saber, o custo de pessoal e merenda. Além
de possibilitar o levantamento e cálculo dos custos de cada
unidade escolar dos munićıpios paranaenses, o sistema con-
sidera também o desempenho dessas unidades, permitindo
assim análises do tipo custo-benef́ıcio dos recursos investi-
dos.

A partir de resultados preliminares descritos no artigo com
o estudo de caso do munićıpio de Assáı, foi posśıvel obser-
var que o sistema possibilita integrar e validar dados que
atualmente encontram-se espalhados em diversos setores da
prefeitura, como dados provenientes da secretaria municipal
de educação, do recursos humanos, da controladoria, en-
tre outros. Tal ação tem potencial de permitir aos gestores
públicos uma visão global unificada voltada à tomada de
decisão.

A contribuição do SICM—Educação não se restringe ao
planejamento e a execução dos planos de governo. O sis-
tema pode ainda subsidiar o controle social, melhorando
a transparência à população. Assim, os cidadãos poderão
pedir esclarecimentos aos seus governantes, caso os dados
apresentados lhes pareçam inadequados. Os dados espećı-
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ficos por escola podem permitir desde constatações triviais
como o conhecimento dos custos por escola, da quantidade
de professores que estão em sala de aula ou em trabalho
administrativo, até análises mais elaboradas para o meio
acadêmico, como análises de correlação entre as variáveis
levantadas pelo sistema.

Apesar de no momento o sistema ter como limitação a
apuração de custos das escolas nos anos iniciais do ensino
fundamental, a ferramenta poderia ser expandida para as
demais séries, aumentando abrangência da ferramenta. Para
que isso seja posśıvel alguns problemas deverão ser sanados
visto que diferentemente das séries iniciais os outros anos do
ensino fundamental não são de responsabilidade dos muni-
ćıpios e sim do estado.

Pode-se então concluir que através da ferramenta desen-
volvida, os gestores públicos e a sociedade poderão ter uma
visão mais ampla e fidedigna do uso dos recursos usados
na Educação Pública, podendo criar ações de melhorias a
partir de constatações observadas informações geradas pelo
sistema.
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RESUMO 
Grandes massas de dados são geradas pelas aplicações que apoiam 
as atividades rotineiras dos órgãos públicos. Uma parcela 
significativa destes dados está em formato textual, sendo cabível o 
uso da Mineração de Texto, para extrair conhecimento 
potencialmente útil e previamente desconhecido. O objetivo deste 
artigo é avaliar o desempenho e qualidade de 3 algoritmos de 
mineração de texto aplicados à classificação de irregularidades em 
históricos de contas públicas, custodiadas pelo Tribunal de Contas 
de Sergipe. Para realizar a avaliação, foi desenvolvida uma 
ferramenta que implementa os algoritmos, bem como foi realizado 
um estudo de caso que avaliou métricas de desempenho e 
qualidade, tais como: Tempo Médio de Execução, Acurácia, 
Precisão, Cobertura e Medida F. Os resultados evidenciaram que 
o algoritmo Naïve Bayes Multinomial, com Frequência Inversa, 
foi a melhor abordagem para detectar evidências de 
irregularidades em pagamentos de diárias. 

Palavras-Chave 
Mineração de Texto, Históricos de Contas Públicas, Tribunal de 
Contas, Auditoria. 

ABSTRACT 
Information systems that support public sector daily activities 
generate large data sets. As a large proportion of the data in these 
data sets are text, Text Mining can play an important role in 
deriving potentially useful and previously unknown information. 
The overall goal of this paper is evaluate the performance and 
quality of three text mining classification algorithms applied to 
detect irregularities in public sector records. To evaluate the 

algorithms, a tool was designed and a case study was carried out 
at the Court of Accounts of Sergipe. Performance and Quality 
metrics were evaluated: mean execution time, accuracy, precision, 
coverage and F-measure. The results show that the multinomial 
naive bayes algorithm using inverse document frequency was the 
best approach to find evidences of travel reimbursement 
irregularities. 

Categories and Subject Descriptors 
H.2.4 [Database Management]: Systems – Relational databases, 
Textual databases. 
H.2.7 [Database Management]: Database Administration – Data 
warehouse and repository. 
H.2.8 [Database Management]: Database Applications – Data 
mining. 
H.3.1 [Information Storage and Retrieval]: Content Analysis 
and Indexing – Linguistic processing. 
I.5.3 [Pattern Recognition]: Clustering – Similarity measures. 
I.5.4 [Pattern Recognition]: Applications – Text processing. 
J.1 [Computer Applications]: Administrative Data Processing –
Government, Law. 

General Terms 
Algorithms, Management, Measurement, Performance, 
Economics, Experimentation. 

Keywords 
Text Mining, Public Accounts History, Court of Accounts, Audit. 

1. INTRODUÇÃO 
Na era da informação, esta passou a ser um dos maiores bens de 
uma organização, tendo o poder de influenciar o processo de 
tomada de decisão. Grandes massas de dados são geradas 
diariamente pelos sistemas que apoiam as atividades rotineiras das 
organizações, dificultando a tarefa analítica dos gestores. Diante 
dessa necessidade, surgiram os Sistemas de Apoio à Decisão 
(SADs) que permitem apoiar, contribuir e influenciar o processo 
de tomada de decisão [6]. Os SADs permitem, a partir dos dados 
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transacionais da organização, gerar informações gerenciais que 
facilitam o referido processo. 

Como grande parte dos dados manipulados pelas organizações 
está em formato textual, torna-se fundamental o uso da técnica de 
Mineração de Texto (também conhecido por Knowledge 
Discovery in Texts, KDT, em inglês) para identificar padrões e 
conhecimentos para auxiliar nas decisões. 

KDT é o processo de extração de informações, úteis e não-
triviais, e conhecimento em texto desestruturado [21]. O processo 
de Mineração de Texto é dividido em quatro etapas bem 
definidas: Seleção, Pré-processamento, Mineração e Assimilação 
[11]. 

Na Seleção, os documentos relevantes devem ser definidos 
para serem processados. No Pré-processamento, os documentos 
selecionados sofrerão um tratamento especial, para que seja 
definida uma estrutura, a qual será utilizada na próxima etapa, 
Mineração. Nesta, serão utilizadas técnicas para detectar os 
padrões não visíveis nos dados. Por fim, na Assimilação, os 
usuários irão utilizar o conhecimento gerado para apoiar as suas 
decisões [3, 11, 18]. 

O conhecimento gerado pode ser avaliado para determinar se 
o mesmo é relevante ou não para o usuário [24], ou seja, avaliar o 
desempenho do processo de mineração para a geração do 
conhecimento. Neste contexto, existem várias métricas, sendo as 
principais relacionadas ao desempenho, à acurácia, à precisão e à 
cobertura. 

De forma análoga, os órgãos governamentais geram um 
imenso volume de dados provenientes dos sistemas de 
informações utilizados para apoiar suas atividades rotineiras. 
Esses dados são utilizados pelos órgãos de auditoria 
governamental para planejamento e execução de auditorias e 
fiscalizações dos recursos públicos. Analisá-los em busca de 
irregularidades sem o uso de mecanismos de análise de dados e 
extração de conhecimento é uma tarefa árdua para esses órgãos 
fiscalizadores. 

Em um levantamento realizado em 2007, constatou-se que 27 
dos Tribunais de Contas existentes no Brasil, apenas um utilizava 
técnicas de extração de conhecimento em grandes massas de 
dados [17]. Fica clara a necessidade de uma maior utilização de 
mecanismos que tornem efetivas as atividades de auditoria. 

Diante dessa situação e objetivando atender às necessidades 
do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE), foi 
desenvolvida uma aplicação, nomeada AccountMiner, que realiza 
a mineração de texto em qualquer campo descritivo de um sistema 
de informação de auditoria. 

A aplicação permite classificar registros como evidências de 
irregularidades, ou seja, se uma descrição está ou não de acordo 
com a lei e com o que se espera dos jurisdicionados, nos casos em 
que tudo parece correto, mas o histórico evidencia o contrário. A 
ferramenta usa 2 algoritmos base de mineração de texto e tem 
como objetivo tornar efetivo o trabalho do auditor, na 
identificação de irregularidades. Um dos algoritmos, após 
parametrização, para este artigo, será considerado como uma 
terceira opção. 

Este artigo avalia o desempenho e qualidade dos 3 algoritmos 
da ferramenta supracitada, na detecção de irregularidades nos 
pagamentos de diárias, contidos nos históricos de contas públicas 
custodiadas pelo TCE-SE. Os resultados mostraram que o 
algoritmo Naïve Bayes Multinomial, com Frequência Inversa, foi 
a melhor abordagem para detectar irregularidades nos pagamentos 
de diárias. 

O restante do trabalho está estruturado como segue. A seção 2 
apresenta a ferramenta AccountMiner. Na seção 3, são 

apresentados os conceitos necessários para o entendimento deste 
trabalho. Na seção 4, encontra-se a definição e o planejamento do 
estudo de caso. A seção 5 apresenta a operação do estudo de caso. 
A seção 6 contém os resultados do estudo de caso. Na seção 7, 
são apresentados os trabalhos relacionados. Por fim, na seção 8, a 
conclusão e trabalhos futuros. 

2. FERRAMENTA ACCOUNTMINER 
Nesta seção, são apresentados os principais módulos da 
ferramenta AccountMiner. 

2.1 Gerenciamento de Dicionários 
Dicionários são os modelos de conhecimentos que servem de base 
para tornar possível a descoberta de evidências de fraudes 
semelhantes em toda base de dados ou em unidades e cidades 
específicas. 

Um dicionário é criado por meio da seleção de amostras, as 
quais são dados selecionados pelo auditor como “Evidência” 

(possível evidência de irregularidade) e “Em Conformidade” 

(descrição que está de acordo com a lei), bem como o auditor 
pode informar amostras avulsas, as quais são especificadas 
manualmente e classificadas como “Evidência” ou “Em 

Conformidade”, como é mostrado na Figura 1. 
 

 
Figura 1. Tela Dicionário (Ferramenta AccountMiner) 

 

2.2 Gerenciamento de Classificações 
Após a definição do dicionário, o auditor poderá escolher os 
dados a serem classificados pela aplicação, ou seja, local em que 
serão buscadas novas evidências semelhantes às do dicionário 
criado. 

Para classificar uma descrição, a ferramenta dispõe de dois 
algoritmos base, Naïve Bayes e Similaridade, bem como 
parametrizações para o algoritmo Bayes, as quais permitem mais 2 
possibilidades de algoritmos, como é visto na Figura 2. 

Os algoritmos foram escolhidos mediante pesquisa 
bibliográfica sobre o uso dos mesmos em campos descritivos 
(texto). Naïve Bayes foi escolhido pela existência de evidências 
de que esse é a melhor abordagem para classificação de texto [10, 
19]. 

Já Similaridade, hipoteticamente, seria adequado para o 
contexto do TCE-SE, pelo fato ter um bom desempenho 
proporcional à alta qualidade do conjunto de treinamento [22, 
23]. No nosso caso, o fato de um especialista (auditor) 
supervisionar o modelo garante uma boa qualidade. Vale ressaltar 
que o conjunto de treinamento é composto por dados reais, 
selecionados ou informados pelo especialista. 
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Figura 2. Telas Classificação sobrepostas, mostrando os 

algoritmos disponíveis (Ferramenta AccountMiner). 
 
Para realizar a classificação de um registro, Naïve Bayes 

calcula a probabilidade desse registro ser ou não uma evidência de 
irregularidade [9, 12]. Na ferramenta, Bayes foi implementado de 
forma parametrizada, tanto para especificar um limiar mínimo 
para auxiliar na classificação, quanto para determinar o uso das 
frequências dos termos. As parametrizações do uso das 
frequências são: 

 Multinomial (M.N.): considera o número de 
ocorrências de um termo no texto, para o cálculo da 
probabilidade do termo pertencer a uma 
determinada classe [12]; 

 Multinomial – Frequência Inversa (M.N.F.I.): 
considera o grau de representatividade do termo, 
tfidf, para o cálculo da probabilidade do termo 
pertencer a uma determinada classe (ver seção 3.3) 
[9]. 

Já o algoritmo de Similaridade calcula o grau de similaridade 
entre um novo documento (uma sentença) e um dicionário (um 
conjunto de amostras), por meio dos termos que ambos possuem 
em comum, para classificar o novo documento [22]. Em nosso 
contexto, determinar se a sentença é ou não uma evidência. 

3. BASE CONCEITUAL 
Nesta seção, são apresentados alguns conceitos necessários para o 
entendimento desse trabalho. 

3.1 Auditoria Governamental 
Auditoria é um conjunto de técnicas aplicadas sobre determinadas 
ações, objetivando constatar se elas estão em conformidade com 
as normas, regras, orçamentos e objetivos [2]. Existem diversas 
classificações da Auditoria. Dentre elas, quanto ao campo de 
atuação, podem ser classificadas em governamental e privada [2]. 

Auditoria Governamental é o tipo de auditoria que atua 
diretamente sobre a administração pública [2]. Ela está 
diretamente relacionada ao acompanhamento das ações efetuadas 
pelos órgãos e entidades que compõem a administração direta e 
indireta das três esferas de governo. Constitui-se num importante 
instrumento de controle para garantir uma melhor alocação de 
recursos públicos, transparência e prevenção e combate à 
corrupção [2]. 

Tribunais de contas são órgãos de auditoria governamental 
com autonomia administrativa e financeira e que não possuem 
nenhuma subordinação com outros órgãos ou Poderes da 
Administração Pública [5, 15]. Em outras palavras, os tribunais de 
contas são órgãos fiscalizadores dos recursos públicos utilizados 
na Administração Pública, podendo responsabilizar os 
administradores pelos atos administrativos. 

O processo de auditoria se dá em três etapas: Plano, 
Planejamento e Execução [15]. Na etapa Plano, é definido um 
documento, Plano de Auditoria, no qual deve constar o que 
deverá ser auditado, o objetivo a ser alcançado e os motivos para a 
realização da auditoria [15]. No Planejamento, as tarefas a serem 
realizadas para o alcance dos trabalhos, tempo necessário, 
metodologia a ser aplicada e os recursos a serem utilizados no 
processo de auditoria [1]. Por fim, na Execução, é realizada a 
auditoria, por meio da aplicação dos procedimentos, objetivando a 
obtenção de provas e evidências [1], ou seja, é a inspeção do 
auditor para encontrar fraudes e erros nas demonstrações 
contábeis, nos históricos de receitas e despesas, nas prestações de 
contas e em outras fontes de informações que achar necessário 
investigar. 

Evidência é toda prova obtida pelo auditor mediante aplicação 
de procedimentos de auditoria, para avaliar se os critérios 
estabelecidos estão sendo atendidos ou não [1]. 

Ao final da execução, todos os fatos observados pelo auditor 
devem estar descritos formalmente em um relatório de auditoria 
[1], isto é, todo o parecer do auditor com base nos indícios 
encontrados. 

É dever do auditor, tanto planejar seu trabalho de forma a 
detectar fraudes e erros que impliquem em efeitos relevantes nas 
demonstrações contábeis, bem como de comunicar a 
administração da entidade e sugerir medidas corretivas [13]. 

3.2 Classificação de Documentos 
Mineração de Texto ou KDT é o processo de descoberta de 
conhecimento, potencialmente útil e previamente desconhecido, 
em bases de dados desestruturadas, ou seja, extração de 
conhecimento útil para o usuário em bases textuais [7]. Neste 
artigo, utilizamos técnicas de mineração de texto para auxiliar 
auditores na detecção de irregularidades. 

Classificação de documento é um dos campos de atuação da 
mineração de texto. Classificação ou categorização é o processo 
de atribuição automática de uma categoria pré-definida a um novo 
documento de acordo com seu tema [22]. Formalmente, um 
classificador é uma função  nc,,cDocumento:f  1

 que 

mapeia um documento (em nosso caso, uma sentença) para uma 
certa categoria ou classe contida em  nc,,c 1

 (em nosso 

contexto, {Evidência, Em Conformidade}) [22]. 
Existem muitos algoritmos no campo da mineração de texto 

para classificar um texto, cada um com suas particularidades. 
Neste artigo, comparamos três algoritmos bem conhecidos (Naïve 
Bayes Multinomial, Naïve Bayes Multinomial – Frequência 
Inversa e Similaridade) em nosso problema para encontrar o 
algoritmo mais indicado para classificar sentenças como 
evidências de irregularidades ou não. 

3.3 Pré-processamento de Sentenças 
Cada termo que ocorre em um documento é considerado como 
uma dimensão do texto, então, documentos podem ter alta 
dimensionalidade [3, 11, 18, 24]. As etapas de pré-processamento 
resolvem parcialmente esse problema, reduzindo o número de 
termos [3, 11, 18, 24]. 

As principais etapas de pré-processamento são: 
 Tokenização: consiste da divisão de um texto em 

um conjunto de termos [18, 22]. Nesse passo, são 
removidos caracteres especiais e pontuações, pois 
esses não contribuem para classificação. Além 
disso, os caracteres maiúsculos são convertidos para 
minúsculos. 
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 Remoção de StopWords: os termos com pouca ou 
nenhuma relevância serão removidos [18]. São 
palavras auxiliares ou conectivas, isto é, não são 
discriminantes para o conteúdo do documento [11, 
24]. Estas palavras são, em sua maioria, pronomes, 
preposições, artigos, numerais e conjunções [14]. 

 Radicalização (Stemming): os termos são 
reduzidos ao seu radical, ou seja, as palavras 
variantes morfologicamente serão combinadas em 
uma única representação, o radical [11, 14]. Por 
exemplo, os termos aglomerar e aglomeração são 
reduzidas para o radical aglomer. 

 Indexação: atribui-se uma pontuação para cada 
termo, garantindo uma única instância do termo no 
documento [18]. De acordo com [3, 11, 18, 24], os 
principais métodos de pontuação são: 
o Frequência do Termo (Term Frequency ou tf): 

consiste na razão entre a quantidade de vezes 
que o termo apareceu no documento e a 
quantidade total de termos do documento, 
como é mostrado na Figura 3, onde ni é a 
quantidade de ocorrências do termo ti no 
documento e D  a quantidade total de termos 

no documento. 
 

 
D

n
ttf i

i 
 

Figura 3. Fórmula para calcular o tf do termo. 
 

o tfidf (Term Frequency – Inverse Document 
Frequency): obtém o índice de maior 
representatividade do termo (ver Figura 4), 
onde tf(ti) é a frequência do termo ti, N  a 

quantidade total de documentos e 

 dt:Nd i   o número de documentos que 

possuem o termo ti. 
 

   
 dt:Nd

N
logttfttfidf

i
ii


  

Figura 4. Fórmula para calcular o tfidf do termo. 

3.4 Matriz de Confusão 
Dentre as diversas formas de avaliar a capacidade de predição de 
um classificador para determinar a classe de vários registros, a 
matriz de confusão é a mais simples dessas formas [4, 8]. 

Para n classes, a matriz de confusão é uma tabela de dimensão 
n x n. Para cada classificação possível, existe uma linha e coluna 
correspondente, ou seja, os valores das classificações serão 
distribuídos na matriz de acordo com os resultados, assim gerando 
a matriz de confusão para as classificações realizadas [4, 8]. As 
linhas correspondem às classificações corretas e as colunas 
representam as classificações realizadas pelo classificador [4]. 

Quando existem apenas duas classes, uma é considerada como 
positive (em nosso contexto, “Evidência”) e a outra como 

negative (“Em Conformidade”) [4]. Assim, podemos ter quatro 
resultados possíveis: 

 True Positive (TP): uma instância de classe positive 
(uma evidência) é classificada corretamente como 
positive (“Evidência”); 

 False Negative (FN): uma instância de classe 
positive é classificada incorretamente como negative 
(“Em Conformidade”); 

 True Negative (TN): uma instância de classe 
negative pode ser classificada corretamente como 
negative; 

 False Positive (FP): uma instância de classe 
negative é classificada incorretamente como 
positive. 

As predições corretas e errôneas para as duas classes podem 
ser dispostas em uma única matriz, conforme é vista na Tabela 1 
[4]. 

Tabela 1. Matriz de confusão. 

Actual class 
Predicted class 

Positive Negative 
Positive True Positive (TP) False Negative (FN) 
Negative False Positive (FP) True Negative (TN) 

3.5 Métricas de Desempenho e Qualidade 
Com a matriz de confusão apresentada na seção 3.4, podemos 
utilizar as principais métricas de desempenho e qualidade: 
acurácia, cobertura, medida F e precisão [4, 8]. Além disso, 
também consideraremos o tempo médio de execução. 

3.5.1 Acurácia 
É o percentual de instâncias (sentenças) classificadas corretamente 
(ver Figura 5). 
 

FNFPTNTP

TNTP
acurácia




  

Figura 5. Fórmula da acurácia. 

3.5.2 Cobertura 
É o percentual de instâncias que foram classificadas corretamente 
como positive (“Evidência”) (ver Figura 6). 
 

FNTP

TP
cobertura


  

Figura 6. Fórmula da cobertura. 

3.5.3 Precisão 
É o percentual de instâncias classificadas como positive 
(evidências) que são realmente positive (evidências de 
irregularidades) (ver Figura 7). 
 

FPTP
TP

precisão


  

Figura 7. Fórmula da precisão. 

3.5.4 Medida F 
É a média harmônica da precisão e cobertura, ou seja, é medida 
que combina a precisão e cobertura (ver Figura 8). 
 

coberturaprecisão

coberturaprecisão
FMedida






2  

Figura 8. Fórmula da medida F. 

3.5.5 Tempo Médio de Execução 
É a média aritmética dos tempos de execução para um 
determinado algoritmo. O tempo de execução é a duração de uma 
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classificação, isto é, a diferença entre o tempo de término e de 
início da classificação (ver Figura 9). 
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 1  

Figura 9. Fórmula do tempo médio de execução. 

4. DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO DO 
ESTUDO DE CASO 
Nesta e na próxima seção, o estudo de caso é apresentado. Esta 
seção terá como foco a definição do objetivo e o planejamento do 
referido estudo. 

4.1 Definição do Objetivo 
O objetivo deste estudo é avaliar os algoritmos de mineração de 
texto da ferramenta AccountMiner, na detecção de irregularidades 
nos pagamentos de diárias contidos nos históricos de contas 
públicas sob custódia do TCE-SE. 

4.2 Planejamento 
As questões de pesquisa que precisam ser respondidas, por meio 
do estudo de caso, são: 

 Qual o melhor algoritmo em termos de desempenho? 
 Qual o melhor algoritmo em termos de acurácia? 
 Qual o melhor algoritmo em termos de precisão? 
 Qual o melhor algoritmo em termos de cobertura? 
 Qual o melhor algoritmo em termos de medida F? 
 Qual o melhor algoritmo em termos de tempo médio de 

execução? 
Serão utilizadas cinco métricas para avaliar estas questões: (1) 

Acurácia; (2) Precisão; (3) Cobertura; (4) Medida F e (5) Tempo 
médio de execução. 

4.2.1 Seleção de Participantes 
O processo de seleção de participantes deve atender dois critérios: 
os participantes devem ser unidades gestoras cadastradas no 
sistema SISAP1 e devem possuir uma quantidade considerável 
(mínimo de 500) de registros no histórico de pagamento de 
diárias. Foram avaliadas irregularidades relativas ao pagamento de 
diárias para tratamento de saúde. Por questão de sigilo, os nomes 
das unidades gestoras não foram revelados. 

Conforme a cópia do DW2 do SISAP, o qual foi cedido pelo 
TCE-SE, existem 481 unidades cadastradas, sendo necessário 
escolher, aleatoriamente, três unidades para a realização desse 
estudo de caso. As unidades escolhidas serão nomeadas como 
Unidade A, Unidade B e Unidade C. Para estas unidades, a 
quantidade de registros das amostras aleatórias utilizadas para 
teste são, respectivamente, 500, 625 (este era o total desta 
unidade) e 500. 

4.2.2 Dicionário (Modelo de Conhecimento) 
O modelo de conhecimento utilizado para detectar evidências na 
concessão de diárias, para tratamento de saúde, será composto por 

                                                                 
1 SISAP: Sistema de Auditoria Pública, um banco de dados de 

informações orçamentárias, financeiras e administrativas dos 
órgãos sob jurisdição do TCE-SE [20]. 

2 DW: do inglês Data Warehouse (Armazém de Dados), é um 
banco de dados histórico que auxilia nas tarefas analíticas [6]. 

60 sentenças, definidas com o auxílio de um especialista, sendo 
distribuídas da seguinte forma: 

 Amostras da Própria Base: 
o 40 sentenças escolhidas da Unidade A, sendo 20 

classificadas como “Em Conformidade” e 20 

classificadas como “Evidência”; 
 Amostras Avulsas (inseridas manualmente): 

o 10 sentenças classificadas como “Em 

Conformidade”, as quais são similares às da 

própria base, formuladas por meio de uma análise 
dos dados das unidades envolvidas; 

o 02 sentenças classificadas como “Evidência”, as 

quais são similares às da própria base e formuladas 
por meio de uma análise dos dados da Unidade A; 

o 08 sentenças classificadas como “Evidência”, as 

quais foram formuladas por meio de pesquisas de 
termos da área de Medicina como, por exemplo, 
profissionais da saúde, tratamentos médicos, 
doenças, exames, etc. 

Para definição das sentenças escolhidas dentro da própria base 
(Unidade A), foi utilizada a abordagem 3-Fold Cross-validation. 
Neste caso, uma parte dos dados da Unidade A foi utilizada para 
treinamento e testes, até a escolha do subconjunto de dados que 
gerou o modelo com melhor acurácia para os algoritmos. Outros 
dados sorteados da Unidade A, não utilizados para o treinamento, 
bem como os dados sorteados das Unidade B e C, foram 
utilizados para os testes finais com o melhor modelo, os quais 
geraram os resultados aqui apresentados. 

4.2.3 Instrumentação 
O processo de instrumentação se dará inicialmente com a 
configuração do ambiente para o estudo de caso e planejamento 
de coleta de dados. Os materiais / recursos utilizados foram: 

 Ferramenta AccountMiner; 
 SQL Server 2012, SGBD que servirá como base para o 

armazenamento dos dados do DW do SISAP e da 
aplicação AccountMiner; 

 Cópia do DW do SISAP; 
 Dicionário discutido na seção 4.2.2. 

5. OPERAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 
Nesta seção, está descrita a preparação e execução do estudo em 
questão. 

5.1 Preparação 
Em síntese, foi preparado o ambiente para a realização do estudo 
de caso, ou seja, o carregamento dos dados do DW no SQL Server 
e criação do esquema de armazenamento dos dados da ferramenta 
AccountMiner. 

5.2 Execução 
Consistiu na realização do processo classificatório nos dados dos 
participantes envolvidos, para cada algoritmo de mineração de 
texto, utilizando o dicionário discutido na seção 4.2.2. 

Foram efetuadas três classificações nos dados dos 
participantes envolvidos. 

5.2.1 Coleta dos Dados 
Ao término da execução, os resultados das classificações foram 
obtidos para que, a partir desses, fossem geradas as matrizes de 
confusão de cada algoritmo em cada unidade envolvida. Após a 
definição das matrizes de confusão, foram coletadas as métricas 
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de acurácia, cobertura, medida F, precisão e tempo médio de 
execução. 

O resultado desses dados coletados será apresentado na 
próxima seção. 

6. RESULTADOS 
Após a execução, foram obtidos os resultados das classificações 
para que fossem definidas as matrizes de confusão. Nas Tabelas 2 
e 3, são apresentados os valores das matrizes de confusão. De 
posse desses valores, podemos coletar as métricas de desempenho 
e qualidade utilizadas. 

Antes da análise dos resultados das classificações, foram 
verificadas as quantidades de evidências existentes nas unidades 
A (parte utilizada para testes), B e C. Foi constatado que o 
número de evidências foram, respectivamente, 137, 1 e 3. 

Tabela 2. Valores da Diagonal Principal por Algoritmo e 
Unidade Gestora. 

Valores da Diagonal Principal – Matriz de Confusão 

Unidades 
True Positive (TP) True Negative (TN) 

M.N. 
F.I. 

M.N. SIM. 
M.N. 
F.I. 

M.N. SIM. 

Unidade A 136 137 137 363 363 362 
Unidade B 0 1 0 613 603 588 
Unidade C 3 3 2 457 449 430 

Tabela 3. Valores da Diagonal Secundária por Algoritmo e 
Unidade Gestora. 

Valores da Diagonal Secundária – Matriz de Confusão 

Unidades 
False Positive (FP) False Negative (FN) 

M.N. 
F.I. 

M.N. SIM. 
M.N. 
F.I. 

M.N. SIM. 

Unidade A 0 0 1 1 0 0 
Unidade B 11 21 36 1 0 1 
Unidade C 40 48 67 0 0 1 

6.1 Acurácia 
Conforme pode ser visto na Tabela 4, é perceptível o ótimo 
desempenho do algoritmo Naïve Bayes Multinominal – 
Frequência Inversa (M. N. F. I.), pois o mesmo possui, em média, 
a maior porcentagem de acurácia. Vale ressaltar que Naïve Bayes 
Multinomial (M. N.) superou Naïve Bayes Multinominal – 
Frequência Inversa apenas na Unidade A e que Similaridade 
(SIM.) obteve, em média, o menor desempenho dentre as três 
abordagens. 

Tabela 4. Comparativo da acurácia dos algoritmos. 

Unidades 
Algoritmos de Mineração de Texto 

M. N. F. I. M. N. SIM. 

Unidade A 99,80 % 100 % 99,80 % 
Unidade B 98,08 % 96,64 % 94,08 % 
Unidade C 92,00 % 90,40 % 86,40 % 

Média 96,63 % 95,68 % 93,43 % 

6.2 Precisão 
De acordo com a Tabela 5, em média, Naïve Bayes Multinomial 
obteve um desempenho melhor do que Naïve Bayes Multinomial 
– Frequência Inversa em termos de precisão. Similaridade obteve 
o menor desempenho dentre as três abordagens. 

Tabela 5. Comparativo da precisão dos algoritmos. 

Unidades 
Algoritmos de Mineração de Texto 

M. N. F. I. M. N. SIM. 

Unidade A 100 % 100 % 99,28 % 
Unidade B 0,00 % 4,55 % 0,00 % 
Unidade C 6,98 % 5,88 % 2,90 % 

Média 35,66 % 36,81 % 34,06 % 

É notável o péssimo desempenho das três abordagens nas 
unidades B e C. As baixas porcentagens de precisão nas unidades, 
principalmente na Unidade B, se deram pelo fato das unidades B e 
C possuírem apenas, respectivamente, 1 e 3 evidências de 
irregularidades, gerando também um número considerável de false 
positive (ver Tabela 3). 

No intuito de analisar a possibilidade de aumento da precisão 
com o aumento do limiar para os algoritmos Bayes, foi executado 
novamente o processo classificatório, para os algoritmos Bayes, 
nas unidades envolvidas, com o limiar de 75 %. 

Tabela 6. Comparativo da precisão dos algoritmos Bayes com 
os limiares 51 % e 75%. 

Unidades 

Algoritmos de Mineração de Texto 

M. N. F. I. M. N. 

51 % 75 % 51 % 75 % 

Unidade A 100 % 100 % 100 % 100 % 

Unidade B 0,00 % 0,00 % 4,55 %   
Unidade C 6,98 % 8,33 % 5,88 % 3,33 % 

Média 35,66 % 36,11 % 36,81 % 34,44 % 

Conforme é visto na Tabela 6, com o aumento do limiar para 
75 %, é notável o aumento da precisão do Naïve Bayes 
Multinomial – Frequência Inversa (M.N.F.I.) e queda da precisão 
do Naïve Bayes Multinomial (M.N.), nas unidades B e C. Vale 
ressaltar que os percentuais nas Unidades B e C ainda estão 
baixos por causa da pequena quantidade de evidências (1 e 3, 
respectivamente) e pela consequente existência de false positive. 
Também foi constatado que, na unidade A (parte para testes), o 
algoritmo Naïve Bayes Multinomial classificou duas evidências 
como “Em Conformidade”, enquanto o Naïve Bayes Multinomial 

– Frequência Inversa classificou corretamente 136 evidências, das 
137 existentes. Na Unidade B, o algoritmo M.N.F.I. classificou 
erroneamente 4 conformidades como evidências e a única 
evidência como conformidade, enquanto o M.N. classificou a 
evidência como conformidade. E, por fim, na Unidade C, o 
M.N.F.I. classificou corretamente todas as três evidências e 33 
false positive, enquanto o M.N. classificou apenas uma das três 
evidências e 29 false positive. 

No geral, considerando os percentuais de precisão e 
quantidade de false positive de todos os algoritmos, Naïve Bayes 
Multinomial – Frequência Inversa foi a melhor abordagem em 
termos de precisão. 

6.3 Cobertura 
De acordo com a Tabela 7, Naïve Bayes Multinomial obteve um 
ótimo desempenho em relação às demais abordagens, 
considerando a cobertura. Similaridade obteve o menor 
desempenho dentre as três abordagens. 

É perceptível o péssimo desempenho das abordagens M.N.F.I. 
e SIM., na Unidade B. As baixas porcentagens de cobertura na 
Unidade B foram ocasionadas pelo fato dessas abordagens terem 
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classificado erroneamente a única evidência de irregularidade 
como uma conformidade (ver Tabela 3). 

Tabela 7. Comparativo da cobertura dos algoritmos. 

Unidades 
Algoritmos de Mineração de Texto 

M. N. F. I. M. N. SIM. 

Unidade A 99,27 % 100 % 100 % 
Unidade B 0,00 % 100 % 0,00 % 
Unidade C 100 % 100 % 66,67 % 

Média 66,42 % 100 % 55,56 % 

6.4 Medida F 
Conforme é visto na Tabela 8, Naïve Bayes Multinomial obteve 
desempenho melhor do que as demais abordagens em termos de 
medida F. Similaridade obteve o menor desempenho dentre as três 
abordagens. 

Tabela 8. Comparativo da medida F dos algoritmos. 

Unidades 
Algoritmos de Mineração de Texto 

M. N. F. I. M. N. SIM. 

Unidade A 99,63 % 100 % 99,64 % 

Unidade B   8,70 %   
Unidade C 13,04 % 11,11 % 5,56 % 

Média 37,56% 39,94% 35,07% 

Novamente é perceptível o péssimo desempenho das três 
abordagens nas Unidade B e C. Isso se deu pelo fato das Unidades 
B e C possuírem apenas, respectivamente, 1 e 3 evidências de 
irregularidades, bem como pelos baixos percentuais de precisão 
(ver Tabela 5). Como a Unidade B só possuía uma evidência, 
desconsideramos esta vitória do algoritmo Multinomial e optamos 
por uma análise do contexto geral, emitida na conclusão deste 
artigo. 

6.5 Tempo Médio de Execução 
De acordo com a Tabela 9, Similaridade obteve um ótimo 
desempenho em relação às demais abordagens, considerando o 
tempo médio de execução. Naïve Bayes Multinomial obteve o 
menor desempenho dentre as três abordagens. 

Tabela 9. Comparativo do tempo médio de execução dos 
algoritmos. 

Unidades 
Algoritmos de Mineração de Texto 

M. N. F. I. M. N. SIM. 

Unidade A 135,25 s 152,37 s 83,46 s 
Unidade B 256,77 s 278,04 s 158,95 s 
Unidade C 194,93 s 271,26 s 117,03 s 

Média 195,65 s 233,89 s 119,81 s 

Após a análise das métricas e dos valores da matriz de 
confusão, para todos os algoritmos (ver Tabelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 
9), o algoritmo Naïve Bayes Multinomial – Frequência Inversa foi 
a melhor abordagem para detectar evidências no pagamento de 
diárias, pelo fato de possuir, em média, as melhores porcentagens. 
Além disso, classificou erroneamente menos sentenças. 

7. TRABALHOS RELACIONADOS 
Diante dos poucos estudos nacionais encontrados, no contexto da 
utilização de Mineração de Texto nas atividades de auditoria em 
históricos de contas públicas, destaca-se o trabalho de [16]. O 
autor definiu um processo de Mineração de Texto com o intuito 

de classificar despesas públicas por objeto de gasto, por meio dos 
campos descritivos de notas de empenho nos históricos de contas 
públicas, sob custódia do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado do Ceará (TCMCE). Para implementar a solução, o mesmo 
utilizou o modelo de projeto CRISP-DM, o SGBD PostgreSQL e 
a ferramenta Weka, bem como utilizou os dados armazenados no 
SIM (Sistema de Informações Municipais), para realizar a 
mineração nos documentos de nota de empenho. 

No contexto de pesquisas relacionadas à comparação de 
algoritmos de mineração de texto, destacam-se os trabalhos de 
[10], [19] e [21]. 

Em [10], os autores realizaram um processo de mineração de 
texto para classificar erros reportados em dois projetos open 
source, Eclipse e GNOME, por meio do Bugzilla, sistema de 
rastreamento de erros. Para prever o tipo de gravidade do erro, 
foram utilizados diferentes algoritmos do ambiente Weka (Naïve 
Bayes, Naïve Bayes Multinomial, K-Nearest Neighbor e Support 
Vector Machines). Além disso, foi realizada uma análise 
comparativa em relação à acurácia e tamanho da base de 
treinamento. Após a análise, foi constatado que o Naïve Bayes 
Multinomial obteve melhor performance em relação aos outros 
algoritmos. 

Em [19], os autores realizam uma análise comparativa dos 
algoritmos Naïve Bayes, SVM (SMO), K-Nearest Neighbour (lazy 
IBk) e árvore de decisão J48, todos disponíveis na ferramenta 
Weka. Para tal análise, foi utilizado um conjunto de dados de 
4000 documentos classificados em quatro diferentes classes: 
business, politic, sports e travel. O conjunto de treinamento era 
constituído de 1200 documentos (30% do total de documentos), já 
o de teste era composto pelos 2800 documentos restantes. Ao 
final da análise, foi comprovado que o Naïve Bayes era o melhor 
algoritmo em termos de acurácia, precisão, cobertura e medida F. 

Em [21], as autoras analisaram o desempenho dos 
classificadores bayesianos e lazy para classificar arquivos que 
estão armazenados em um disco rígido de um computador. Foram 
escolhidos cinco algoritmos, sendo dois classificadores 
bayesianos, BayesNet e Naïve Bayes, e três classificadores lazy, 
IBL (Instance Based Learning), IBK (K-Nearest Neighbour) e 
Kstar, todos disponíveis na ferramenta Weka. Esta foi utilizada 
para analisar o desempenho dos algoritmos em um conjunto de 
dados, o qual possui 80000 instâncias e quatros atributos (nome, 
tamanho, extensão e caminho do arquivo). Inicialmente, foram 
analisados os desempenhos de BayesNet e Naïve Bayes, sendo 
que o primeiro obteve os melhores resultados. Da mesma forma, 
os classificadores lazy foram avaliados. Foi constatado que o 
algoritmo IBK foi a melhor abordagem lazy. Por fim, foi realizada 
a análise comparativa entre BayesNet e IBK. Após a verificação 
dos resultados, os classificadores lazy são mais eficientes, em 
termos de métricas de acurácia (precisão, cobertura, medida F, 
curva ROC e Kappa Statistic), do que os bayesianos, sendo o IBK 
a melhor técnica dentre as demais analisadas. 

8. CONCLUSÃO E TRABALHOS 
FUTUROS 
A principal contribuição deste trabalho foi a avaliação dos 
algoritmos de mineração de texto disponíveis na ferramenta 
AccountMiner, em termos de desempenho e qualidade, para 
detectar irregularidades em históricos de contas públicas. O 
trabalho foi consolidado pela realização de um estudo de caso, o 
qual, a partir das unidades escolhidas, determinou Naïve Bayes 
Multinomial – Frequência Inversa como a melhor abordagem para 
identificação de evidências, no pagamento de diárias. De posse do 
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melhor algoritmo, este pode ser utilizado para tornar mais efetivo 
o trabalho de auditores de diversos órgãos de auditoria 
municipais, estaduais e federais, na identificação de 
irregularidades e na tomada de decisão. 

Por fim, como trabalhos futuros, implementações de outras 
funcionalidades serão feitas, no intuito de tornar a aplicação 
AccountMiner mais robusta e efetiva, considerando o uso de 
informações textuais da Web e das redes sociais, as quais podem 
indicar irregularidades nos gastos públicos. 
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678



XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.
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ABSTRACT
A Business Intelligence (BI) System employs tools from
several areas of knowledge for the collection, integration
and analysis of data to improve business decision making.
The Brazilian Ministry of Planning, Budget and Manage-
ment (MP) uses a BI System designed with the University
of Braśılia to ascertain irregularities on the payroll of the
Brazilian federal government, performing audit trails on se-
lected items and fields of the payroll database. This current
auditing approach is entirely deterministic, since the audit
trails look for previously known signatures of irregularities
which are composed by means of an ontological method used
to represent auditors concept maps. In this work, we propose
to incorporate a statistical filter in this existing BI system
in order to increase its performance in terms of process-
ing speed and overall system responsiveness. The proposed
statistical filter is based on a generative Gaussian Mixture
Model (GMM) whose goal is to provide a complete stochastic
model of the process, specially the latent probability density
function of the generative mixture, and use that model to fil-
ter the most probable payrolls. Inserting this statistical filter
as a pre-processing stage preceding the deterministic audit-
ing showed to be effective in reducing the amount of data to
be analyzed by the audit trails, despite the penalty fee in-
trinsically associated with stochastic models due to the false
negative outcomes that are not further processed. In our
approach, gains obtained with the proposed pre-processing
stage overcome impacts from false negative outcomes.

Categories and Subject Descriptors
G.3 [Probability and Statistics]: Probabilistic algo-
rithms, statistical software, time series analysis.
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1. INTRODUCTION
Mixture models constitute a versatile probabilistic tool

for representing the presence of subpopulations within a set
of observations. They thus facilitate a much more detailed
description of complex systems, describing different features
of the data by inferring all the parameters of each component
of the mixture and by explaining how the set of sources
interact together to form a mixture model.

Evidences of the versatility of mixture models is their ap-
plication in such diverse areas such as astronomy [1], ecol-
ogy [2] and engineering [3]. In the context of Business Intelli-
gence (BI) systems, mixture models can be used to represent
arbitrarily complex probability density functions [4]. This
characteristic makes them a reliable choice for representing
complex likelihood functions in supervised learning scenar-
ios [5], or priors for Bayesian parameter estimation [6].

In this work, mixture models techniques are applied in a
real world scenario. The Human Resources Auditing De-
partment (CGAUD)1, subordinated to the Brazilian Min-
istry of Planning, Budget and Management (MP)2, uses a
specialized BI System to ascertain irregularities on the pay-
rolls of the Brazilian federal government. The initial BI
solution was presented in [7] and several improvements were
proposed in [8], [9] and [10].

Methods for irregularities detection are usually classified
in two categories [11]. One is knowledge-based detection,
where fraudulent occurrences are previously defined and cat-
egorized. Thus, in this kind of detection, the irregular-
ity must be known and described a priori and the system
is usually unable to deal with new or unknown irregulari-
ties. Knowledge-based intrusion detection schemes in net-
work and computer systems are shown in [12].

Alternatively, a behavior-based fraud detection scheme as-
sumes that an irregularity can be detected by observing oc-
currences that are most dissimilar from the norm [11]. A

1In portuguese, Coordenadoria Geral de Auditoria.
2In portuguese, Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão.
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valid and standardized behavior can be extracted from pre-
vious reference information, and this model can be compared
to a fraudulent candidate in order to check for the degree
of divergence between them. In [13], the authors present a
credit card fraud detection method using neural networks
trained with previous related data. In [14], a method based
on a Gaussian mixture model of network traffic is described
for intrusion detection in mobile networks.

The current CGAUD BI system is entirely based on a
knowledge-based approach for irregularity detection. The
existing system uses audit trails built with ontological in-
dexation via concept maps in order to detect inconsisten-
cies [7, 8, 10]. The audit trails comprise a set of heuristics
based on complex Brazilian federal legislation, which dictate
the income of each public employee according to his career
and his position in the public administration organization.

In addition to a complex regulatory basis, the amount of
data periodically generated regarding the payroll of federal
employees is massive: Around 14GB of raw data per month,
and more than 200 million rows in the financial data table
each year [9]. Thus, the processing cost of auditing this
amount of data is very high, since each audit trail has to
go through all database performing relational statements on
the search for irregularities.

In fact, whereas the monthly payroll of the Brazilian fed-
eral government is around 12.5 billion reais, the current BI
system is capable of auditing approximately 5 billion reais
each month [10].

This paper proposes a complementary statistical ap-
proach, with a generative Gaussian Mixture Model (GMM)
filter in a pre-processing stage with the objective of compute
payrolls with low probability of being irregular and exclude
them of the following audit trails. By learning a mixture
model that represents the most probable behavior of the
payrolls of the Brazilian federal government, we are able to
perform a selection on all payrolls and delivers to the audit
trails only payrolls that diverges the most from the norm.
This new approach significantly increases the efficiency of
the BI system and its processing capacity, with a penalty of
losing a few false negatives at this stage.

The remainder of this paper is organized as follows. Sec-
tion 2 defines the finite mixture models framework, including
the specific case of GMM. In Section 3, the current BI system
that is operated by CGAUD is described. Section 4 includes
the new proposal of the statistical audit module via GMM
for the deterministic BI system. In Section 5, experimental
results and discussions are presented and in Section 6 con-
clusions are drawn and future developments are suggested.

2. FINITE MIXTURE MODELS
A convex combination of two or more probability den-

sity functions is a mixture. The approximation of any ar-
bitrary distribution can be achieved by the combination
of the properties of a set of individual probability density
functions [15], making mixture models a powerful tool for
modeling complex data. While within a parametric fam-
ily, mixture models offer malleable approximations in non-
parametric settings and, although based on standard distri-
butions, mixture models pose highly complex computational
challenges [16].

To accompany our model, let X = (x1,x2, . . . ,xL) be an
unlabeled random sample obtained in an independent and
identically distributed (iid) manner. The pdf of a mixture

model is defined as

p(x|Θ) =

K∑

k=1

αkpk(x|θk) k = 1, . . . ,K, (1)

where x = (x1, . . . , xd)T ∈ Rd is a set of d observed random
samples, K ∈ Z+ is the number of components (sources) in
the mixture, pk(x|θk) is the pdf of the kth component and
Θ = (α1, . . . , αK , θ1, . . . , θK) ∈ Ω is the set of parameters of
the mixture, with Ω being the parameter space of all possible
combinations of values for all the different parameters of
the mixture. The collection αk is the mixing proportion
(or weighting factor) of the kth component, representing the
probability that a randomly selected xi ∈ X was generated
by the kth component.

In the particular case of a Gaussian mixture model, (1)
can be written as

p(x|Θ) =

K∑

k=1

αkpk(x|µk,Σk), (2)

where µk ∈ Rd is the mean vector and Σk ∈ Rd×d is the
covariance matrix, both of them originated by the kth Gaus-
sian component. Each of those component density is a Gaus-
sian function of the form

p(x|µk,Σk) =

1

(2π)d/2|Σk|1/2
exp {−1

2
(x− µk)TΣ−1

k (x− µk)}. (3)

Note that the Gaussian mixture model is completely para-
metrized by its mean vectors, covariance matrices and mix-
ture weights from all component densities [17].

Given that (1) and (2) represent a convex combination of
K distributions [15], it can be stated that

αk ≥ 0, for k ∈ {1, . . . ,K}, and

K∑

k=1

αk = 1.
(4)

In addition, since each pk(x|θk) defines a pdf, p(x|Θ) will
also be a pdf [15].

One straightforward interpretation of mixture models is
that (1) describes a complete stochastic model [18], thus
giving us a recipe to generate new data points. Another
point of view, in the mixture model context, is that any
observed data sample is generated from a combination of K
distinct random processes, each one modeled by the density
pk(x|θk), with αk defining the proportion of a particular
random process in the overall observations.

2.1 Estimation of Parametric Mixture Models
Once defined the mixture model and the particular case

of a GMM, next a numerical approach that will allow the
estimate of the parameters set Θ is presented.

Let X ∈ RN×L be a set of N unlabeled observations,
where xik is the value of the ith observation for the kth com-
ponent. Since the observed set X is independently and iden-
tically distributed (iid), the joint pdf for X can be written
as

XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.
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p(X|Θ) =

N∏

i=1

p(xi|θ1, . . . , θk). (5)

The likelihood function of the data, also assuming that xi

are independently distributed, is defined as

p(X|Θ) = L(Θ|X) =

N∏

i=1

K∑

k=1

αkpk(xi|θk). (6)

The likelihood can be thought of as a function of the pa-
rameters Θ where the observed data X is fixed. In the maxi-
mum likelihood problem, our goal is to find the Θ that max-
imizes L(Θ|X), thus determining which parameters values
are more likely for the observed values [19]:

Θ∗ = arg max
Θ∈Ω

L(Θ|X). (7)

In general cases, it is often preferable to maximize
log(L(Θ|X) instead, since it is analytically easier [19]. How-
ever, in many cases an analytical solution is not possible to
develop. One alternative is to maximize the likelihood in an
expectation-maximization approach.

2.2 Expectation Maximization Algorithm
The expectation maximization (EM) algorithm is an it-

erative method for estimating the maximum likelihood of a
stochastic model where exists a dependency upon latent, or
unobserved, data [20].

Throughout the remainder of this subsection, the EM al-
gorithm is used to obtain an accurate approximation of the
maximum likelihood of a mixture model which has incom-
plete data associated with it. This consideration is taken
into account when optimizing the likelihood function is ana-
lytically intractable, but the likelihood function can be sim-
plified by assuming the existence of additional but missing
values [19].

Therefore, let X be a random incomplete observed data
set, Y be a random unobserved data set and Z = (X ,Y)
be a complete data set.

To establish the notation, let p(z|Θ) = p(x,y|Θ) be the
joint pdf of the random variables X and Y, g(x|Θ) be the
marginal pdf of X and k(y|x,Θ) be the conditional proba-
bility of Y given X = x.

The EM algorithm aims to maximize the incomplete data
log-likelihood [20],

log[L(Θ|X )] = log[g(x|Θ)] for Θ ∈ Ω,

by using p(x,y|Θ) and g(x|Θ). From Bayes’ rule, p(z|Θ)
can be represented as

p(z|Θ) = p(x,y|Θ) = k(y|x,Θ) · g(x|Θ), (8)

for x ∈ X and y ∈ Y.
The E-step of the EM algorithm seeks to find the expected

value of the complete data log-likelihood, defined as

log[L(Θ|X ,Y)] = log[p(x,y|Θ)]. (9)

In (9), the observed samples X and some a priori param-
eter estimate Θp ∈ Ω are given as inputs. In addition, an
auxiliary function Q is defined such as

Q(Θ|Θp) = E[log[p(x,y|Θ)|x,Θp]], (10)

where x ∈ X , y ∈ Y, Θp ∈ Ω and E[·] denotes the ex-
pectation operator. The key thing in (10) is that X and
Θp are constants, Θ is a regular variable which we want to
optimize and Y is a random variable governed by the distri-
bution k(y|x,Θ).

The M-step of the EM algorithm intents to maximize (10)
by selecting a new set of parameters Θ∗ ∈ Ω such that

Θ∗ ∈ arg max
Θ∈Ω

Q(Θ|Θp). (11)

The EM algorithm presented in [20] can abstractly be
summarized as follows:

1. E-Step: Calculate Q(Θ|Θp).

2. M-Step: Pick Θ∗ ∈ arg maxΘ∈ΩQ(Θ|Θp).

3. Θp ← Θ∗.

4. Iterate (1)-(3) until some convergence criterion is met.

At each iteration, the EM algorithm increases the log-
likelihood converging to a local maximum [21]. More prop-
erties on convergence of the EM algorithm can be found
at [20] and [22].

3. THE CURRENT BI SYSTEM MODEL
The Integrated System for the Administration of Human

Resources (SIAPE)3, is a national system that manages the
monthly payroll of Brazilian federal employees [23].

SIAPE includes information of approximately two and
half million workers among active, retired and pensioners;
14GB of raw data are generated each month, with 212 fields
of personal, functional and financial data [9]. In the 2012
fiscal year, the size of the SIAPE’s database file ended up
with more than 27 million rows for the public workers table
and about 200 million rows in tha financial data table [9].

Furthermore, there is a massive legal basis from which
the payroll of the Brazilian federal staff are generated. The
Federal Constitution of Brazil, laws, decrees and executive
orders created more than 2,200 different rubrics [10], the ba-
sic element of the payroll, consisting of a positive or negative
value according to the characteristics of the position of the
employee in the public administration organization.

According to the Brazilian legislation, CGAUD is the re-
sponsible department for auditing the rubrics of every pay-
roll aimed at fraud detection such as incompatibility of ben-
efits, inconsistencies and irregularities. Before the initial BI
solution proposed in [7], CGAUD performed the audit pro-
cess in a manual fashion.

After the implementation of the BI System proposed in [7],
with several improvements proposed in [8], [9] and [10], the
current state of the art BI system for auditing SIAPE is
based on an ontology indexation process via concept maps
in order to detect irregularities on the payrolls, big data
technologies such as Hadoop and Hbase for increasing the
performance of the processing stage and a reimbursement

3In portuguese, Sistema Integrado de Administração de Re-
cursos Humanos.
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tracking system for monitoring the payroll of federal em-
ployees who have to reimburse the Brazilian Treasury. Fig 1
shows the architecture of the current BI system. Please refer
to [10] for details on the existing BI architecture.

Figure 1: Architecture of the current state-of-the-art BI sys-
tem [10]

Despite the fact that the audit process is made before
the payroll is actually paid to the employee, the existing
audit process is fully based on audit trails, i.e. a deter-
ministic analysis of the complete data structure where the
information is presumably encoded in the hypothesis. Onto-
logical audit trails mapping summarizes a set of hypothetic
rules based on Brazilian legislation, such as incompatibility
of rubrics, and the real world data validates or refutes those
hypothesis. Fig. 2 shows an example of audit trail concept
map. Please refer to [7] for more details on the construction
of audit trails.

Hence, the current audit process has no predictive compo-
nent and no pre-processing of the huge amount of monthly
incoming data, having to check every row of a specific rubric
in order to detect any irregularity.

4. STATISTICAL ANALYSIS ON A DETER-
MINISTIC BI ENVIRONMENT

Considering the amount of data to be analyzed by the cur-
rent BI system, and the rising trend of the number of audit
trails which also causes the processing requirements of the
system to rise proportionally, this work proposes a comple-
mentary statistical approach to the system based on GMM
described in Section 2. Focused on the data, the system aims
to model a pdf for each category of the Brazilian federal staff
with common payroll characteristics (professors, police offi-
cers, judges, etc.), hence defining a regular behavior for the
payrolls of each category.

After the definition of a standard payroll behavior for a
given category of employees, the next goal is to classify each
individual payroll as regular or possibly inconsistent. In
other words, the principle of the proposed system can be
stated as the higher the probability of a random payroll,
the less likely that payroll is to be inconsistent. One way
to validate this thesis is to use the current BI system as a
qualitative measure, where the removal of the most probable
payrolls from the audit trails should not drastically impact
the result of the original audit trails.

The data used in this work consists of 101,400 payroll
entries of the federal professors category, since this is one of
the categories with more employees of the Brazilian federal
staff [24]. The chosen month of application of the proposed
technique was June/03, since federal employees in Brazil are

Figure 2: Example of a concept map for an audit trail [7]

monthly payed and June is one month of the year with a high
variance among all the other months given that the first part
of the 13rd salary is payed on that month for a substantial
part of the governmental staff [25].

Each payroll is arranged in a two dimensional structure,
where instead of dealing with more than 2,200 different ru-
brics, the whole information of the rubrics is condensed into
gross income in one dimension and total deductions in the
other dimension. Generalizing positive rubrics (incomes) in
one dimension and negative rubrics (deductions) in another
dimension resulted in the scatter diagram of the data sets
shown in Fig. 3.

Fig. 3 shows a 10,000 points sample of the data. As ex-
pected, it can be noted in the cropped scatter plot a positive
correlation between the amount of gross income and the to-
tal deductions and discounts from the payroll.

4.1 Statistical Audit Module
The proposed statistical audit module, based on a gen-

erative GMM pdf, was incorporated into the original BI
system described in Section 3 between SIAPE and TRAIL
databases, inside the relational stage (see Fig. 1). A block
diagram in Fig. 4 shows the new audit module in the BI
architecture.

The statistical audit module acts as a filter for the audit
trail database, removing high probability payrolls contained
in the SIAPE database and feeding the TRAIL database
only with payrolls that are most dissimilar from the normal
payroll behavior modeled by a GMM pdf.

Given that the TRAIL database is generated through
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Figure 3: Scatter plot (a) of 10,000 samples of payroll data, with gross income in one dimension (ordinate) and total discounts
and deductions in the other dimension (abscissa). Both dimensions are plotted in Reais, the Brazilian currency. (b) shows
(a) zoomed around the origin, for a better visualization of the correlation profile.

Figure 4: Block architecture of the proposed statistical au-
dit module solution in the original BI architecture shown in
Fig. 1.

computationally cost relational statements between each au-
dit trail and the whole SIAPE database, and the GMM pdf
inside the statistical audit module is generated by a one time
optimization process via EM algorithm, a positive trade off
between cost and effort could be established. Although any
probabilistic method has a certain degree of uncertainty as-
sociated with it, which in this specific case translates into
losing some false negatives (i.e. high probability payrolls
that have some kind of irregularity) in the statistical audit
module, the gain obtained in terms of computational effi-
ciency and velocity of execution enables the whole BI system
to audit a more significant portion of the overall payroll of
Brazilian public employees.

4.2 GMM for Statistical Auditing
The approach chosen to model the data is a finite Gaussian

mixture model (GMM), which gives a complete statistical
description of the latent underlying system that generated
the data. GMM is a parametric model, completely defined
by its mixing weights, mean vectors and covariance matrices.
Therefore, in the context of this work, GMM can be seen as
a generative model capable of defining the probability of a
random payroll to occur.

In order to obtain the pdf of our GMM, i.e. learn the
parameters Θ = {αk,µk,Σk}, we apply the EM algorithm
for a GMM. The derivation of closed form solutions for the
equations presented in Subsection 2.2 for a mixture of mul-
tivariate Gaussians require techniques which are beyond the
scope of this project. For a detailed derivation of those,
please refer to [19].

Using the framework previously defined in subsection 2.2,
a closed form solution for the auxiliary function Q, the con-

ditional expectation of the complete data, can be written
as:

Q(Θ|Θp) =

N∑

i=1

K∑

k=1

αp
kpk(xi|θk)

p(xi|Θ)
log(αk) +

N∑

i=1

K∑

k=1

αp
kpk(xi|θk)

p(xi|Θ)
log(pk(xi|θk) (12)

The expression for Q derived in (12) appears in the E-step
of the EM algorithm and may be maximized for a particular
pdf pk.

Assuming pk being a multivariate Gaussian distribution
in the form of (3), and recalling that

Θp = (αp
1, . . . , α

p
k, θ

p
1 , . . . , θ

p
k) ∈ Ω

is our prior set of parameters, the goal is to implement the
M-step of the EM algorithm to obtain updated maximizers
denoted by Θ∗ = (α∗1, . . . , α

∗
k, θ
∗
1 , . . . , θ

∗
k) ∈ Ω.

This can be achieved by maximizing Q with respect to
αk and θk = (µk,Σk), leading to the updated parameter
equations of the M-step of the EM algorithm for α∗k, µ∗k and
Σ∗k as being, respectively:

α∗k =
1

K

N∑

i=1

αp
kpk(xi|θpk)

p(xi|Θp)
; (13)

µ∗k =

N∑
i=1

xi
αp
kpk(xi|θpk)

p(xi|Θp)
N∑
i=1

αp
kpk(xi|θpk)

p(xi|Θp)

; (14)

Σ∗k =

N∑
i=1

(xi − µ∗k)(xi − µ∗k)T
αp
kpk(xi|θpk)

p(xi|Θp)
N∑
i=1

αp
kpk(xi|θpk)

p(xi|Θp)

. (15)

Again, please refer to [19] for a detailed derivation of (13),
(14) and (15).
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4.2.1 Initialization and Convergence Issues for EM
A crucial point of the EM algorithm is the initial set of

parameters Θp of the model. A standard way to obtain Θp

is to choose random αk values uniformly from [0, 1] and es-
timate the individual source parameters with a M-step [26].

In order to deal with the effects of random initialization
and a possible convergence to a local maximum, all estima-
tions can be repeated a number of times and the solution
with the highest likelihood is selected [26].

5. RESULTS AND DISCUSSION
One key aspect of modeling the payroll data set as a bidi-

mensional GMM is the number of source components K
in (1). Whereas the number of sources can be linked di-
rectly to the number of clusters of a classification algorithm,
in many cases extending the finite mixture model such as
K → ∞ produces densities whose generalization is highly
competitive with other commonly used methods [27].

Recalling that our classification proposal is not based on
the number of classes, or source components, but instead
is based exclusively on the pdf generated by the mixture
model, where payrolls that have a probability level above a
certain threshold are classified as less likely to be irregular.
In this particular case, not limiting the number of classes a
priori removes an extra parameter of the stochastic model
to be estimated.

Hence, whereas the number of clusters increases with the
number of sources in a classical mixture model, the underly-
ing pdf of the mixture tends to stabilize as shown in Fig. 5.
Due to computational constraints, it is not possible to ex-
tend the number of classes to infinity, but in our particular
case the pdf showed to be stable with a number of sources
K ≥ 30. It is important to state that, in Fig. 5, our main
interest reside at the areas inside the red and brown con-
tours. These are the areas with highest probability values
and thus these are the areas we look for stability.

Another interesting feature noticed in Fig. 5 is the decay
rate of the log-likelihood function. As the number of sources
increases, the resulting likelihood function tends to increase
as well [26]. Taking that assumption to the limit, when
the number of sources is equal to the number of observed
data points, the likelihood of each point being generated
by its own data source is equal to 1. Nevertheless, it can
be observed in our system that, as the number of source
components increase, the rate of decay of the log-likelihood
function decreases, leading to the conclusion that adding
more source components to the mixture does not add much
more significant information about the system.

With the number of sources K = 30 defined in (1), the EM
algorithm was applied to the set of data of SIAPE regarding
the federal professors staff, originally a data set with 101,400
payroll entries.

In order to avoid a possible convergence to a local maxi-
mum, all estimations are made 15 times [26] with different
random set of initial parameters Θp = (αp

k,µ
p
k,Σ

p
k) ∈ Ω

in (13), (14) and (15). The initial set of parameters are
obtained by randomly choosing K observations from X =
(x1, . . . ,xL) in (1) as initial component means. The mixing
weights are uniform. The covariance matrices for all com-
ponents are diagonal, where the element j on the diagonal
is the variance of X (:, j).

The convergence criteria adopted for the EM algorithm
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Figure 5: Contour plot of the estimated pdf of the dataset
presented in Fig. 3 with (a) 8 sources (log-likelihood:
−174317); (b) 16 sources (log-likelihood: −173282); (c) 24
sources (log-likelihood: −173019) and (d) 32 sources (log-
likelihood: −172937). The axis in all subfigures are the
same as in Fig.3b.

is the termination tolerance on the log-likelihood function
in (8), where the algorithm stops when the new guesses of
parameters Θ∗ produce only minimal increments of the log-
likelihood function given in (8), e.g. increments smaller than
10−5. Thus, the convergence criteria is met when only neg-
ligible improvements of the solution can be achieved by per-
forming new iterations.

The resulting pdf of the GMM, optimized with the EM
algorithm according to the settings previously described, is
shown in Fig. 6.

It can be seen in Fig. 6, through the equi-probability con-
tour lines, that the learned GMM pdf possess high values of
probability where the set of observed data samples are more
dense. Since the observed data set regards the proportion of
gross income and total discounts and deductions from pay-
rolls, the hypothesis we are seeking to test is that employees
which have a proportion of gross income versus discounts
that are far away from the normal behavior of the GMM
pdf are more likely to have irregularities in their payroll.

To confirm that hypothesis, a pre-processing stage was
created on the current BI system model described in Sec-
tion 3. This stage consists of a statistical filter, where high
probability payrolls according to the GMM pdf are presumed
regular and are not processed by the deterministic BI system
based on audit trails.

Table 1 shows the statistical filter results by comparison
with unfiltered data. The information of the table is orga-
nized as follows: In the first line, it can be seen that if we
filter, i.e remove, the 5% most probable payrolls off our ob-
served data set, this implicates in an average loss of 0.92%
of the total occurrences of the current audit process (false
negatives). Analogously, filtering 20% of the most probable
payrolls off our observed data set causes an average loss in
the current audit trails of 8.16%. The audit trails chosen
to populate the table are the ones that contain the most
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Figure 6: (a) Contour plot and (b) surface plot of the resulting pdf of the proposed GMM.

significant number of occurrences.
Given that the GMM filter proposed in this work is unique

for all the audit trails, so the output of the GMM filter feeds
all the audit trails in the current BI system, the gain in terms
of efficiency is considerable since, with the use of the filter,
it is possible to reduce the processing requirements of the
system by 20% with an average audit loss of about 8.16%.
In other words, it can be stated that if we submit 80% of
the less probable payrolls to the audit trails, we will be able
to detect 91.84% of the irregularities.

In addition, the underlying rules that dictates the behav-
ior of payrolls are highly related to federal Brazilian legisla-
tion, thus the proposed GMM of a certain month of the year
should not present severe changes if the legislation regarding
public workers remain unchanged.

6. CONCLUSIONS
This paper proposed a statistical filter based on GMM

applied in a BI system environment. At the current stage,
the BI system uses a deterministic approach based on audit
trails via concept maps to detect irregularities and incon-
sistencies in the payroll of the Brazilian public employees.
With the insertion of the proposed statistical filter as a pre-

processing stage of the BI system, it was possible to obtain
a significant gain of efficiency in the overall system.

The statistical filter developed in this work models a gen-
erative underlying pdf that governs the observed data set as
a mixture of Gaussians. When applied to a real world data,
the filter successfully reduced in 20% the amount of data
to be analyzed by the audit trails, with a penalty of losing
8.16% in false negatives. In addition, the statistical filter is
unique for all the audit trails, which extends its efficiency
gain since each audit trail can use the one time filtered data
as input. Finally, considering that Brazilian legislation set
the rules for the payroll of federal public staff, the gener-
ative underlying pdf should not change expressively if the
legislation remains unchanged, which enables the GMM pdf
of a certain month to be used in the subsequent years used
without having to be recomputed.

Considering that, nowadays, the BI system of CGAUD
is capable of auditing approximately 5 billion reais each
month, where the total payroll of the Brazilian public em-
ployees is around 12.5 billion reais [10], an increase in the
processing capacity of the BI system through a statistical
pre-processing filter yields a more comprehensive auditing
process regarding the whole payroll, even considering the
penalty related to false negative outcomes intrinsic to prob-

Table 1: Fraud occurrences detected by audit trails divided according to their probability of occurrence.

Probability of
Occurrence

% Reference
Audit Trail #13 Audit Trail #18 Audit Trail #31

% Average % Cumulative
Abs % Abs % Abs %

0 ∼ 5 % 5% 329 1.26% 226 0.77 % 28 0.72 % 0.92 % 0.92 %

5 ∼ 10 % 5% 847 3.25% 410 1.40 % 65 1.67 % 2.11 % 3.02 %

10 ∼ 20 % 10% 1806 6.93% 1152 3.93 % 177 4.54 % 5.13 % 8.16 %

20 ∼ 40 % 20% 4704 18.05% 5308 18.09 % 857 21.99 % 19.38 % 27.53 %

40 ∼ 60 % 20% 4074 15.63% 7147 24.36 % 1145 29.38 % 23.12 % 50.66 %

60 ∼ 80 % 20% 5785 22.20% 7245 24.69 % 983 25.22 % 24.04 % 74.70 %

80 ∼ 100 % 20% 8512 32.67% 7853 26.76 % 642 16.47 % 25.30 % 100.00 %

Total 100% 26057 100.00% 29341 100.00 % 3897 100.00 % #### ####
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abilistic models.
Future developments in the area include predictive se-

rial analytics, moving from a spacial analysis repeated every
month to a predictive time series analysis, enabling the sys-
tem to feedback itself and learn to track irregularities over
time.
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RESUMO 
Atualmente existem vários domínios e indicadores ao redor do 
mundo que servem para categorizar Cidades Inteligentes, 
entretanto, não há estudos suficientes sobre a comparação destas 
cidades no Brasil. As bases de dados públicos dispõem de dados 
sobre os mais variados indicadores e domínios, e esses dados 
precisam ser normalizados e agrupados para permitir uma 
comparação entre as cidades inteligentes brasileiras. Realizar uma 
análise baseada no agrupamento de similaridade de indicadores de 
cidades inteligentes pode trazer aos gestores municipais uma 
maior compreensão das possibilidades estratégicas de otimização 
de recursos. 

Palavras-chave 
Cidades Inteligentes, Governança, Dados Públicos. 
 

ABSTRACT  
There are currently several domains and indicators around the 
world that serve to categorize Smart Cities, however, there are not 
enough studies on the comparison of these cities in Brazil. The 
public databases have data on various indicators and domains, and 
these data need to be standardized and clustered to allow a 
comparison between the smart cities. Make an analysis based on 
clustering similarity smart cities indicators can bring to the 
municipal managers a better understanding of the strategic 
possibilities of resource optimization. 

Categories and Subject Descriptors 
J.1 [Computer Applications]: Administrative Data Processing – 
Government  

General Terms 
Measurement, Documentation, Economics, Standardization. 

Keywords 
Smart Cities, Government, Public Data. 

1. INTRODUÇÃO 
Segundo Brousell [1] o conceito de Cidades Inteligentes (CI) 

ainda continua sem uma definição clara. Enquanto o autor sugere 
o uso de cenários relacionados à transporte, tecnologia, 
infraestrutura, sustentabilidade e governança, outros autores como 
[2,3] se referem ao termo CI, utilizando diferentes nomenclaturas, 
contextos e significados. A forma como os recursos destas cidades 
são gerenciados e como são escolhidos estrategicamente os 
domínios a serem desenvolvidos impacta diretamente na vida de 
seus munícipes. No Brasil, existem atualmente 5570 municípios 
dos quais vinte e sete representam as capitais de seus respectivos 
estados. Neste trabalho foram analisadas todas as capitais 
brasileiras pelos seus indicadores e comparadas entre si, na 
tentativa de identificar possíveis agrupamentos por semelhanças 
(cluster) de domínios. Fica, portanto definido neste trabalho que 
os autores utilizarão o termo Cidade Inteligente para definir 
aquelas cujos domínios e indicadores básicos constantes na Seção 
3 deste trabalho sejam de alguma forma quantificados. 

A principal motivação deste trabalho é apresentar uma 
metodologia de obtenção de dados públicos para a comparação e 
criação de agrupamentos de cidades por indicadores de 
desempenho, indicando assim, diferentes níveis e agrupamentos 
de CI. Para isso, a Seção 2 deste trabalho apresenta os conceitos e 
desafios sobre domínios e indicadores de CI. Na Seção 3 é 
demonstrada a metodologia para obtenção e agrupamento de 
dados. Na Seção 4 é realizada uma discussão dos resultados 
encontrados. A Seção 5 conclui este trabalho com as 
considerações finais. 

2. GOVERNANÇA INTELIGENTE 
O trabalho de Vaz [4] indica vários desafios para a governança 
eletrônica, entre eles, a falta de uma agenda de dados 
governamentais que deixe de ser uma iniciativa local e passe a se 
espelhar na agenda dos países desenvolvidos que já fazem bom 
uso de dados abertos.  

Cohen [5] desenvolveu um conceito e o chamou de “A Roda das 

Cidades Inteligentes” contendo seis fatores de inteligência: 

Pessoas, Economia, Meio Ambiente, Governo, Vida e 
Mobilidade. 

Chourabi [6] apresenta um framework dividido em oito eixos: 
gestão e organização, tecnologia, governança, contexto político, 
as pessoas e as comunidades, economia, infraestrutura construída, 
e o ambiente natural. 

Mais recentemente, em 2013, a Norma ISO 37120 criada pela 
International Standards Organization (ISO) [8] fornece cem 
diferentes indicadores para Cidades Sustentáveis. 
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A próxima seção apresenta a metodologia utilizada por este 
trabalho para levantar os domínios e indicadores que possam 
auxiliar no entendimento desses dados disponíveis em bases de 
dados públicos. 

3. METODOLOGIA 
Para criar o agrupamento de cidades inteligentes por domínios, 
foram seguidos os passos de obtenção de dados, normalização, 
definição e por fim, o agrupamento. As subseções seguintes 
detalham essa metodologia.  

3.1 Selecionando fontes de dados 
Os indicadores para cada domínio obedecem a dois critérios 
simples: a disponibilidade de dados públicos para medição e a 
possibilidade de comparação desses dados locais com o mesmo 
conjunto de dados levantados em outros municípios ao redor do 
mundo. Com base no trabalho de levantamento de dados públicos 
e artigos científicos [26], foi criada a Tabela 1 com estes 
domínios. 

Tabela 1. Fontes de dados públicos para Cidades Inteligentes 

Domínios Indicadores Fontes de dados públicos 
Água 

Educação 
Energia 

Governança 
Moradia 

Ambiente 
Saúde 

Segurança 
Tecnologia 
Transporte 

Água encanada 
IDH-Educação 

Acesso à energia 
IDH-Emprego 
Casa própria 

Coleta de lixo 
IDH-Saúde 

Taxa Homicídios 
Computador/casa 

Transporte público 

[10,16,17] 
[9,10,13] 
[10,18] 

[19,20,21] 
[10,14,22] 

[10,23] 
[10,14,15] 
[10,11,12] 

[10] 
[24,25] 

Após a definição dos dez domínios e seus indicadores, foi 
realizada uma busca pelas fontes de dados públicos para o 
processo de mineração destes dados. Esse processo de mineração 
de dados foi realizado de forma manual, e deverá futuramente 
fazer uso de ferramentas para automatizar a busca de dados. 
Embora estes dados sejam estatísticos e sejam divulgados em 
intervalos mínimos de dois anos, ainda assim, necessitam de 
maior velocidade na obtenção das fontes.  

3.2 Normalizando dados 
Os indicadores disponíveis para mensurar os domínios 
especificados para CI possuem diferentes metodologias de 
cálculos. Dessa forma, foi necessário normalizar os dados para 
que fosse possível compara-los dentro dos seus respectivos 
domínios. A normalização foi necessária para que os dados 
mantenham uma mesma ordem de grandeza. (Equação 1). 

Equação 1. Cálculo da normalização de atributos numéricos. 

minmax

min

xx

xx
X i

i



  

Onde Xi representa cada um dos indicadores mensurados dentro 
do intervalo normalizado de (xi = 0) até o valor máximo (xmax = 
5). 

3.3 Definindo os Domínios e Indicadores 
Dentre os dez domínios pré-definidos na seção anterior, este 
trabalho utilizou os indicadores minerados nas bases de dados 
públicas de (A) Educação, (B) Saúde e (C) Segurança. 

3.3.1 (A) Educação – IDEB 
O IDEB (Índice de Educação Básica) foi criado em 2007 e 
fornece dados sobre a qualidade incremental da educação básica 
nos municípios. Este indicador foi criado e é mantido pelo MEC 
(Ministério da Educação) [9], é medido a cada dois anos e possui 
a mesma métrica utilizada em munícipios de outros países. 

3.3.2 (B) Saúde – IDH-m 
O IDH-m (Índice do Desenvolvimento Humano Municipal) é 
composto basicamente pela equação que envolve Educação, 
Longevidade e Renda. Este indicador é utilizado em todo o 
mundo para medir e comparar os avanços referentes ao 
desenvolvimento humano em cidades de diferentes portes. Para 
calcular o IDH-m é utilizada a renda per capita municipal 
disponibilizada pelas fontes de dados do IBGE [10]. 

3.3.3 (C) Segurança – Homicídios por 100hab. 
O indicador de Segurança é determinado pelo cálculo do número 
de mortes por mil habitantes e recebe o nome de Risco de 
Homicídio. Para obter os dados desse indicador, foram 
consultadas as fontes de dados públicos de [10,11]. Segundo a 
OMS (Organização Mundial de Saúde) os estudos em Risco de 
Homicídio podem ser qualificados por faixa etária, gênero ou 
raça. [12]. 

3.4 Criando os agrupamentos 
Além de normalizar os dados se faz necessário quantificar os 
diferentes indicadores para compor níveis ou camadas de 
inteligência. Diante deste desafio, a principal questão de pesquisa 
que este trabalho levanta é:  

 (QP1): Existe uma forma de agrupar as cidades com base na 
composição heterogênea de seus indicadores?  

Uma forma de encontrar a resposta pode ser utilizando-se um 
coeficiente de correlação ou a distância euclidiana simples entre 
séries temporais. Para isso, foram considerados os três domínios 
selecionados (Educação, Saúde e Segurança) e calculou-se a 
similaridade entre todas as combinações dos indicadores obtidos 
no conjunto de dados das capitais brasileiras. Esse processo de 
agrupamento por similaridades (cluster) deu origem a uma matriz 
de similaridade que permitiu compor um mapa de calor (heatmap) 
para visualizar o resultado do cálculo de agrupamento hierárquico 
de forma mais clara. (Figura 1) 

 

Município (A) (B) (C) Média Município (A) (B) (C) Média

Florianópolis 5,00 4,81 4,03 4,6 Rio Branco 4,64 4,15 3,45 4,1

São Paulo 5,00 4,63 4,13 4,6 Teresina 4,28 4,21 3,59 4,0

Brasília 5,00 4,64 3,33 4,3 Aracaju 4,55 4,37 3,06 4,0

Boa Vista 4,87 4,28 3,72 4,3 Belo Horizonte 4,83 4,61 2,53 4,0

Rio de Janeiro 5,00 4,63 3,22 4,3 Fortaleza 4,44 4,32 2,99 3,9

Campo Grande 4,92 4,48 3,39 4,3 São Luís 4,31 4,28 3,08 3,9

Goiânia 4,90 4,58 3,27 4,2 Salvador 4,57 4,43 2,54 3,8

Manaus 5,00 4,26 3,38 4,2 Porto Velho 4,87 4,20 2,44 3,8

Macapá 5,00 4,25 3,39 4,2 Palmas 4,73 4,40 2,22 3,8

Cuiabá 4,94 4,52 3,06 4,2 Joao Pessoa 4,36 4,31 2,17 3,6

Belém 4,74 4,43 3,29 4,2 Vitoria 4,88 4,71 1,23 3,6

Curitiba 5,00 4,71 2,73 4,1 Recife 4,46 4,38 0,63 3,2

Porto Alegre 5,00 4,76 2,64 4,1 Maceió 4,17 4,06 0,13 2,8

Natal 4,46 4,33 3,59 4,1 Média capitais 4,74 4,43 2,86 4,0  

Figura 1. Mapa de calor (heatmap) dos domínios  
(A) Educação, (B) Saúde e (C) Segurança. 
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3.4.1 Distância euclidiana simples 
A distância Euclidiana entre os dois pontos, a e b, com as 
dimensões de k é dada pela Equação 2. A distância Euclidiana 
possui por definição sempre valores superiores ou iguais à zero. 
Esses valores se aproximam de zero absoluto somente quando os 
pontos são idênticos e se tornam maiores quando se tornam muito 
distantes.  

Equação 2. Distância Euclidiana Simples. 

 

Este trabalho utilizou a apresentação dos resultados medidos por 
esta equação para a construção de dendrogramas de similaridade. 
Este dendrograma agrupa os indicadores de Educação, Saúde e 
Segurança das vinte e sete capitais brasileiras obtidas por média 
simples (Figura 2). 

 

Figura 2. Dendrograma das Capitais Inteligentes 

Quando agrupados por similaridades de indicadores, esses 
dendrogramas podem apresentar uma visão mais detalhada da 
relação que estas cidades possuem. Na seção seguinte são 
discutidas essas similaridades. 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
A técnica de mineração de dados públicos possibilita a obtenção 
de equações e gráficos comparativos e um melhor entendimento 
dos indicadores de inteligência escolhidos por cada município 
para apoiar a gestão de recursos públicos. É apresentado na 
Tabela 2 o agrupamento (cluster) por similaridade das capitais 
brasileiras, suas médias e o intervalo de desvio entre as amostras.  

É possível identificar, por exemplo, através da similaridade entre 
os indicadores das cidades do Cluster #1 (São Paulo e 
Florianópolis) que os resultados do domínio de Educação são 
iguais (5,0), enquanto que o domínio de Saúde apresenta a maior 
diferença entre indicadores (4,626 e 4,813 respectivamente). 
Ainda assim, a média obtida pelos três domínios isola estas duas 
cidades na classificação geral de CI. 

No Cluster #2 (Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte) a 
Segurança se configura como maior desvio entre os três domínios 
mensurados. Por características regionais, os dois primeiros 
municípios localizados na região sul do país possuam uma 
tendência de maior controle da violência urbana em relação a 
outras regiões do país. 

Embora o Cluster #3 seja composto por oito capitais de três 
diferentes regiões do país (norte, centro oeste e sudeste) a 
diferença registrada entre as médias de domínios não é tão 
expressiva (±0,32). Em uma classificação genérica, seria possível 
dividir essas capitais em dois agrupamentos menores, respeitando 
as suas características regionais (norte/centro oeste e sudeste). 
Entretanto, os valores obtidos, provam que os resultados obtidos 
com os domínios mensurados independem de tais características. 

Os Cluster #4 e #5 apresentam a maior variação individual entre 
os domínios. Ainda assim, no processo de agrupamento por 
similaridade a média obtida com os domínios mensurados coloca 
essas capitais juntas. Em ambos os casos, se destaca a diferença 
obtida no domínio de Educação, uma vez que as capitais mais 
distantes da capital do país parecem apresentar indicadores 
menores em relação aos demais.  

O Cluster #6 assim como o primeiro, apresenta um desvio muito 
pequeno e é composto por três capitais nordestinas (São Luís, 
Aracaju e Fortaleza). Neste caso as características políticas que 
norteiam estas capitais são historicamente muito parecidas, o que 
reflete no resultado do levantamento de dados. 

Por fim, o Cluster #7 composto pelas capitais: Maceió, Recife e 
Vitória apresentam um cenário curioso. As duas primeiras capitais 
situam-se na região nordeste onde os indicadores relacionados a 
Saúde e Educação sistematicamente vem apresentando aumentos 
nos levantamentos do IBGE, entretanto, os indicadores de 
Segurança não apresentam o mesmo desempenho. Com isso a 
capital Vitória, se distancia das demais capitais do sudeste neste 
indicador, pois embora seus indicadores de Saúde e Educação 
estejam próximos das demais capitais do sudeste, seus números 
em relação à segurança são equiparáveis aos das capitais mais 
violentas do país. 

Tabela 2. Clusters de Cidades por domínios 

Cluster #1 – média 4,599 ± 0,04 

Florianópolis São Paulo 

Cluster #2 – média 4,088 ± 0,74 

Porto Alegre Curitiba Belo Horizonte 

Cluster #3 – média 4,232 ± 0,32 

Belém 
Manaus 
Goiânia 

Campo Grande 
Rio de Janeiro 

Cuiabá 

Macapá 
Brasília 

Cluster #4 – média 3,767 ± 1,14 

João Pessoa 
Palmas 

Salvador Porto Velho 

Cluster #5 – média 4,131 ± 1,26 

Natal 
Rio Branco 

Teresina Boa Vista 

Cluster #6 – média 3,933 ± 0,27 

São Luís Aracaju Fortaleza 

Cluster #7 – média 3,184 ± 1,67 

Maceió Recife Vitória 
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5. CONCLUSÃO 
O objetivo principal deste trabalho foi responder a questão de 
pesquisa (QP1) estabelecida nesse trabalho sobre a possibilidade 
de agrupamento de cidades por similaridade de indicadores. Este 
objetivo foi alcançado pelos clusters que agrupam os indicadores 
e suas diferenças entre os domínios levantados. 

Embora o objetivo deste trabalho tenha sido apresentar uma forma 
de transformar os dados públicos existentes em indicadores que 
apontem similaridades entre as capitais brasileiras, é importante 
que esses indicadores sirvam como base para a tomada de decisão 
por parte dos governantes municipais. Os dados de agrupamento 
regional podem e devem ser utilizados para compreender 
particularidades e potencialidades capazes de compor um ranking 
de CI nacional. 

Este trabalho fez uso de bases de dados públicos, ferramentas de 
cálculo e geração de gráficos para as capitais brasileiras, mas 
como trabalho futuro, devem ser criados novos agrupamentos que 
possibilitem um catálogo mais amplo em tempo real e interativo 
com todas as cidades brasileiras. 
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ABSTRACT
A graph-based method is proposed for inferring similarities
among companies from their affiliations in the context of
expenditure financial transactions in the Brazilian Federal
Government. There are trusted and untrusted companies.
We performed a basic cluster analysis in the companies net-
work to verify whether clusters (connected components) are
discriminative concerning companies trustworthiness. Re-
sults show evidences that this is true, reinforcing the follow-
ing hypotheses: (1) there are suppliers associations, which
evidences the formation of cartels; and (2) public agencies
and agents play an important role in the legality of financial
transactions.
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1. INTRODUCTION
Corporate scandals and the corruption of public officers

are recurrent issues in the Brazilian media. These situations
have been described as very negative things, unwanted, but
difficult to avoid.

There are groups that advocate the existence of capacity
within public governance and regulation systems to iden-
tify and correct problematic situations. Although the in-
stitutions are basically well established, there is a growing
perception, reinforced by recurrent news, that the scandals
reveal the existence of a structural deficit in public gover-
nance, which would represent a threat to the political system
as a whole. In fact, the perception that the procurement is
dominated by supplier associations acting under economic,
fiscal, criminal and political infringing conduct is common
sense understanding. There is no numeric confirmation to
measure the real size of the problem. Nevertheless, it is the
lack of awareness of the extent of socio-political and admin-
istrative phenomena that allow us to establish the existence
of accountability deficit, which inhibits government respon-
siveness.

The“bureaucratic machine”has difficulty to see the account-
ability mechanisms as something that help the government,
and not as an additional burden inside its routines. How-
ever, corruption is contingent and contexts change. The
adequacy of the state public functions presupposes not only
the ”rule of law”, but, above all, the recognition of the dy-
namics of changes, which define an underlying evolutionary
process. Typically, this process is supplied by unexpected
events which are sometimes difficult to understand and ex-
plain [1]. It leads to the necessity of supplying management
accountability means. Some of those means are data discov-
ery techniques.

This text proposes the initial examination of the cartel for-
mation issue by Brazilian government suppliers as a case
study in experimental computing [2]. The study has an eco-
nomic interpretation, but this work is mainly an exercise of
data science, more specifically about data science process
in this emerging subject which is related to the problem of
hypotheses formulation on regulatory activities. A plausible
hypothesis must be known in order to support the decision
whether to continue or to terminate a research line. Also,
the study must be agile enough so that the effort that pre-
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cedes the decision does not imply in a waste of resources.

The presupposition assumed, based on the “theory of evo-
lutionary governance” [3], is that the critical phenomena for
public governance are emergent, with probabilistic behav-
ior with an underlying structure, typical of complex sys-
tems. Unveiling this structure is a prerequisite for the un-
derstanding of the problem that involves relationships be-
tween agents. In this case, the analysis, based on complex
networks, is possible [4], and can be imposed as necessary,
according to the relationships that are established in such
problems. The case study initially identifies the validity of
spending resources to deepen the understanding of govern-
ment procurement and its “pathologies”. Additionally, it
allows giving insights about the generalization of complex
networks approach for studies on regulation.

2. HYPOTHESES FORMULATION
PROBLEM

Investigations regarding the regularity of transactions be-
tween business and government are an old and recurring
theme. George Stigler, co-authored with Claire Friedland,
coined the term“regulatory capture” [5] as he started a series
of studies about the ineffectiveness of State activity based
on regulation. These studies showed how the corporations
would act to reverse the State regulatory bodies control in-
terface. Although it was not his first goal, his studies raised
important issues concerning public transparency, violated
due to the influence of the external agent to give rise to reg-
ulatory sharing of public interest information formatted in
selected information from publications and not representa-
tive of the control action. He described, in this way, the most
basic way to produce gaps in accountability mechanisms. Al-
though the studies were focused on regulatory agencies, the
control problem is similar when transposed to the govern-
ment procurement context.

The Society is developing a new perception towards the ne-
cessity of transparency as a requirement to proceeding on
the public sphere, whether governments, companies or in-
dividuals. Thus, it seeks to improve the definition of the
boundaries between the public and the private area, as a
means of preserving privacy in the private sphere. A wide
regulation has been built over the years, defining criteria for
public and corporate governance. The goal has been to de-
fine ways to influence the behavior of organizational systems
for the benefit of public governance.

Human societies, organizations and individuals are typically
organized into networks. There are in such networks in-
duction control structures which are not random and reveal
models of fundamental structures [6]. According to the au-
thors, real networking profiles provide information about the
high-level organization and show a strong correlation with
certain control properties. This type of observation leads to
the fact that effective regulation requires the identification
of the actual network structure. The problem, in case it
happens, comes from the fact that the institutional frame-
work of each country is unique, unfolding as following: (a)
the quality of the data depends on the informational poten-
tial of accountability mechanisms; (b) analysis methods of
complex network depend on the information structure [7].

For some situations it is necessary to define a strategy of
analysis, and identifying if the study under such strategy

is viable, as soon as possible, before spending unnecessary
effort, and only then to conclude about the feasibility of the
task. The hypotheses formulation problem is a creative pro-
cess, rather than the art with digital investigations [9]. It
is necessary to formulate multiple “occurrence hypotheses”.
Some occurrence hypotheses are supported on preliminary
experimental evidences, which justify the choice of assump-
tions and established correlations made with the theories,
not requiring logical consistency.

This work aims at developing the research from first occur-
rence hypotheses. This is established as the first step of the
identification of the complex structure of the government
purchases network, from the available data. The first issue
of the hypothesis formulation process is the identification of
topological elements of the control structure. It refers to
these questions: (a) do suppliers act alone? (b) are there
associations of suppliers? (c) is there a large syndicate of
crime? (d) are they hierarchical? Thus, the formulation
of hypotheses need to be preceded by a kind of data vali-
dation, a situation frequently found in data mining. Such
validation requires obtaining experimental evidence, which
usually is not a trivial task.

3. TECHNICAL FRAMEWORK
A graph-based method is proposed for inferring similari-

ties among companies from their affiliations in the context
of expenditure financial transactions in the Brazilian Federal
Government. Affiliations are interpreted as direct payments
(from government offices to companies) and payment cards
(from authorized people to companies) transactions. The
proposed generative method aims to produce an acceptable
approximation of the real world companies similarity net-
work with edges representing probabilities of similar behav-
ior.

As one can see, non-tecnhical motivation of this study is
closely related to investigation of financial fraud (e.g. mis-
appropriation of money, money laundering) involving public
funds. In such scenarios, similarity among untrusted agents
is important. Although this approach is far from being a
potential source of evidence of companies involvement in fi-
nancial crime, it could provide a strongly reduced sample to
start investigations by identifying behaviors that are similar
to those of admittedly untrusted agents.

Expenditure data are available in the Federal Government
transparency Web portal1. This work is particularly aimed
at direct expenditures and financial transfers. Direct ex-
penditures include government-to-companies payments and
federal government payment card (FGPC) usage. There are
kinds of transfers which are resources moved from federal
government to states, cities or companies, but for the pur-
pose of this work, only the usage of civil defense payment
card (CDPC) is included. Untrusted agents data are also
available in the portal, and include suspended untrusted
(for-profit and nonprofit) companies and expelled public em-
ployees, from which we used only the database of untrusted
companies.

Expenditure data allow to interpret the following possible
connections:

• Government office to company: connection weighted
with the total amount of money paid by the govern-

1Web address: http://www.transparencia.gov.br
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ment office to the company along the following period
of time: 2011–2014.

• Individual to company: connection weighted with
the total amount of money paid by the individual (FGPC
or CDPC) to the company along the following period
of time: 2010–2014.

Government offices and individuals are interpreted as affili-
ations. The research hypothesis is that a similarity network
of companies can be inferred from their shared affiliations
and connections weights, and actual similar companies are
in the same connected component in the graph. An initial
graph that mixes companies, people and government offices
is generated and then a final graph of companies connections
is inferred.

To validate the mentioned hypothesis, we investigated whether
clusters formed by companies connections are sensitive to
trustworthiness of companies. Results show evidences that
trusted companies behave similarly, as well as untrusted
ones, since homogeneity of connected components is high.

4. METHOD AND COMPANIES NETWORK
GENERATIVE MODEL

Target network is formed by companies as nodes and simi-
larity probabilities among companies (connections) as weighted
edges. A variation of Jaccard similarity coefficient [8] was
used. The original Jaccard index applied to nodes a and b
of a graph could be defined according to equation 1.

J(a, b) =
|Na ∩Nb|
|Na ∪Nb|

(1)

Where Na and Nb are neighbors of nodes a and b, respec-
tively.

The proposed variation states that the intersection between
a and b is weighted by the similarity of connection values
of nodes a and b with their shared neighbors. For exam-
ple, if nodes a and b share a neighbor c, then the similarity
between connections (a, c) and (b, c) is given by equation 2.

s((a, c), (b, c)) = 1− |w(a,c) − w(b,c)|
max(w(a,c), w(b,c))

(2)

Where w(a,c) and w(b,c) are weights of (a, c) and (b, c), re-
spectively.

When (a, c) and (b, c) are equal and positive, the sub-expression
|w(a,c)−w(b,c)| is equal to 0. In this case, similarity between
connections is 1. On the other hand when w(a,c) and w(b,c)

are different and positive, similarity is proportional to dif-
ference, considering values magnitude, since this difference
is normalized by the higher value (max(w(a,c), w(b,c))).

The complete intersection between nodes a and b, S(a, b),
is therefore the sum of connections similarities with shared
neighbors. This is captured by equation 3.

S(a, b) =

∑
i∈Na∩Nb

s((a, i), (b, i))

|Na ∪Nb|
(3)

The maximum value of
∑

i∈Na∩Nb
s((a, i), (b, i)) is |Na∩Nb|.

This happens when weights of all shared connections of a
and b are equal, so in this case equation 3 behaves as the
original Jaccard similarity (equation 1).

Using equation 3 a network of companies is built from their

affiliations, that is, valued relations with government offices
and employees.

5. EXPERIMENTS AND RESULTS
Connections among companies indicate degrees of simi-

larity (]0.0, 1.0]) regarding valued services provided to gov-
ernment offices and employees. Connections with weight 0.0
and companies with no connections were not included in
the initial graph. We defined the σ parameter as an infe-
rior threshold for removal of edges in the initial graph to
produce the final one. This means that only nodes with
weights greater than or equal to σ were kept in the final
companies’ network. No social network analysis [7] central-
ity metric, such as nodes and edges betweenness and nodes
degrees, were used to increase clustering coefficient.

There are trusted and untrusted companies. We hypoth-
esize that trusted companies have similar behavior among
themselves, as well as the untrusted ones. In terms of the
generated graphs and according to the mentioned hypothe-
sis, clusters (here connected components) must be uniform
regarding the presence of trusted and untrusted companies.
That is, it is expected the existence of clusters formed al-
most entirely by trusted companies and clusters formed al-
most entirely by untrusted companies. This hypothesis is
here called the homogeneity hypothesis.

We experimented four values of σ: 0.25, 0.5, 0.75 and 1.0.
For information, a connection between two companies with
weight 1.0 means that they behave perfectly equal, while
weights more and more close to 0.0 imply to less similarity
between companies.

Below there is some information about the graph for σ =
0.25:

• Number of companies: 7377

• Number of connections: 409796

• Average degree: 111.1010

• Number of connected components: 524

• Number of untrusted companies: 324

Figure 1 shows companies and their connections for σ =
0.25. Companies are nodes and connections are edges. Trusted
companies are blue nodes, while untrusted companies are
red. It turns out that, as stated by the homogeneity hypoth-
esis, clusters are almost entirely uniform regarding trustwor-
thiness of companies.

Below there is some information about the graph for σ =
0.5:

• Number of companies: 6576

• Number of connections: 304773

• Average degree: 92.6925

• Number of connected components: 716

• Number of untrusted companies: 138

Figure 2 shows companies and their connections for σ =
0.5. Homogeneity hypothesis is again visually evidenced,
besides strong classes (trusted and untrusted) unbalancing.
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Figure 1: Network of trusted (blue) and untrusted (red) companies for σ = 0.25.

Figure 2: Network of trusted (blue) and untrusted (red) companies for σ = 0.5.
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Same visual results for σ = 0.75 (figure 3) and σ = 1.0
(figure 4) in more extreme class balancing conditions.

Below there is some information about the graph for σ =
0.75:

• Number of companies: 5773

• Number of connections: 215294

• Average degree: 74.5865

• Number of connected components: 780

• Number of untrusted companies: 82

Below there is some information about the graph for σ =
1.0:

• Number of companies: 2190

• Number of connections: 121464

• Average degree: 110.9260

• Number of connected components: 386

• Number of untrusted companies: 14

We measured the classification performance for these four
graphs according to the following metric.

Be C the connected components set. Each connected com-
ponent Ci is a set of nodes. Ci

t is the subset of Ci that con-
tains only trusted companies, while Ci

u is the subset of un-
trusted companies. Classification performance of connected
component Ci, πi, is defined according to equation 4. The
max function in the numerator indicates that the connected
component represents the class with more elements.

πi =
max(|Ci

t |, |Ci
u|)

|Ci
t |+ |Ci

u|
(4)

For calculation of the global graph classification performance,
Π, we summed each connected component performance weighted
by its size. So, errors in larger connected components are
more penalized than in smaller components. This is shown
in equation 5.

Π =

∑|C|
i=1 |Ci| πi

∑|C|
i |Ci|

(5)

Results of performance for different σ are shown in table 1.
Classes unbalancing issues and statistical relevance of results
were not addressed. Nevertheless, we argue that numerical
results are consistent with visual results and encourages fur-
ther investigation.

σ
0.25 0.5 0.75 1.0

Π 99.932% 99.939% 99.948% 99.954%

Table 1: Classification performance results.

6. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK
This is a preliminary work that proposes a generative

model for inferring companies similarity networks based on
Government expenditures data.

Despite the lack of strong statistical rigor, preliminary
results and visual inspection show evidences that the gener-
ated models produced clusters (connected components) that
are discriminative to trustworthiness of companies. Such
discriminative clusters topology reinforces the hypothesis
that there are suppliers associations, which evidences the
formation of cartels. Furthermore, affiliation-based cluster-
ing reinforces the hypothesis that public agencies and agents
could play an important role in establishing the legality of
financial transactions. The study leads to the next steps of
investigation.

Finally, since the interpretation of affiliation and derived
probability of “friendship” are domain specific – in this case,
the Brazilian Federal Government expenditure financial trans-
actions –, this work could be generalized with adaptations.
The same research methodology can be reused to produce
valid methods for other domains.
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Figure 3: Network of trusted (blue) and untrusted (red) companies for σ = 0.75.

Figure 4: Network of trusted (blue) and untrusted (red) companies for σ = 1.0.
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RESUMO 
Na Gestão de Processos de Negócio torna-se importante 
compreender o perfil e o papel do Analista de Negócios, pois esse 
profissional ajuda uma organização a identificar riscos e 
oportunidades, evitar custos e perceber benefícios no negócio e 
em seus processos. Mas, quais são as competências requeridas 
para atuação como Analista de Negócios e quais as 
responsabilidades desse papel, numa organização? Este trabalho 
contribui para o debate nesse tema, identificando e analisando 
competências requeridas, além das principais responsabilidades 
desse papel, através de uma survey realizada com analistas de 
negócio, no contexto nacional. A partir da percepção desses 
profissionais obteve-se um conjunto das principais competências e 
responsabilidades para atuação como Analista de Negócios, bem 
como um mapeamento do nível de presença dessas competências 
e responsabilidades, no cenário atual.   

Palavras-Chave 
Analista de Negócios. Competências. Perfil. Papel. 

ABSTRACT 
In Business Process Management understanding the profile and 
the role of the Business Analyst is important, because that 
professional helps an organization to identify risks and 
opportunities, avoids costs and realizes benefits in the business 
and its processes. But what are the skills required to work as a 
Business Analyst and the responsibilities of that role in an 
organization? This paper contributes to the debate on this issue, 
identifying and analyzing skills required, the key responsibilities 
of this role, through a survey carried out with Business Analysts, 
in the national context. From the perception of these professionals 
we obtained a set of the main competencies and responsibilities to 
act as Business Analyst and a mapping of the presence level of 
these skills and responsibilities in the current scenario. 

Categories and Subject Descriptors 
K.6.1 [Management of Computing and Information Systems]: 
Project and People Management – staffing, training, systems 
analysis and design.  

 

General Terms 
Management. Human Factors. Performance.  

Keywords 
Business Analyst. Skills. Profile. Role. 

1. INTRODUÇÃO 
Na década de 90 surgiu o Analista de Negócios, o intermediador 
entre o pessoal de negócios e o pessoal técnico, com uma visão 
mais ampla, voltada para os negócios [5]. Além de possuir 
conhecimento técnico sobre Tecnologia da Informação (TI), esse 
profissional consegue entender e interagir com os especialistas de 
TI. Seu entendimento do negócio e de seus processos, do 
relacionamento da empresa com seus clientes e, por conseguinte, 
das necessidades técnicas da empresa permite repassar 
informações de um lado (gerência de negócios) para o outro 
(gerência técnica), garantindo um real entendimento. 

Um pouco antes da década de 90, a área de negócios era de 
responsabilidade quase que exclusiva dos gestores de negócio, 
profissionais sem nenhum conhecimento ou experiência em TI 
[5]. O Analista de Negócios veio unir o conhecimento e a 
experiência das áreas de negócio e TI para suprir a necessidade 
das organizações se adaptarem a um mercado competitivo. 

Existem algumas discussões sobre a área de formação e a 
possibilidade de transformar uma pessoa da área técnica num 
especialista em negócios e vice-versa [5]. Além disso, profissões 
como Analista de Negócios e Analista de Requisitos tem sido 
objeto de pesquisas [8]. Porém, não foi encontrado um estudo 
empírico anterior na revisão de literatura, que aprofundasse quem 
é o Analista de Negócio em termos de formação, qual o perfil 
mais adequado para desempenhar esse papel e, ainda, quais as 
responsabilidades ou atribuições desse papel, numa organização. 

Na prática, a maior parte dos trabalhos em Gestão de Processos de 
Negócio enfatiza questões técnicas, em detrimento de aspectos 
não técnicos, como os fatores humanos, sociais e organizacionais, 
que são críticos para o sucesso de projetos nessa área [17, 18, 19]. 

Nessa área, o Guia do Corpo de Conhecimento de Análise de 
Negócios (BABOK®) [9], um framework globalmente 
reconhecido para a profissão de Analista de Negócios apresenta 
competências fundamentais, que suportam o desempenho eficaz 
da análise de negócios. Esse guia foca em processos e técnicas, 
além dessas competências na área de análise de negócios. 

 Diante desse contexto, o presente trabalho contribui com uma 
investigação de natureza quantitativa, método de pesquisa survey, 
a respeito do papel desempenhado e do perfil encontrado nos 
profissionais do mercado nacional. Contempla um escopo amplo e 
concebe um instrumento de pesquisa para mensuração da 
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importância e da presença de competências e responsabilidades 
dos Analistas de Negócios. Esse instrumento tem como base uma 
revisão da literatura sobre o tema e contribui para levantar a 
opinião dos profissionais sobre as principais responsabilidades e 
competências importantes e presentes no desempenho dessa 
profissão, no contexto nacional. 

O objetivo geral desse estudo é analisar o perfil e o papel do 
Analista de Negócios no cenário nacional, segundo a percepção da 
importância e da presença dos próprios profissionais atuantes 
nessa área. Para tanto, além dessa introdução, este artigo está 
organizado em outras quatro seções. A próxima apresenta a 
fundamentação teórica e a seção 3 trata da metodologia de 
pesquisa. Na seção 4 são analisados os resultados e a seção 5 
aborda considerações finais, contribuições, limitações e pesquisas 
futuras. 

2. A ANÁLISE DE NEGÓCIOS E O 
ANALISTA DE NEGÓCIOS 
A análise de negócios pode ser definida como um conjunto de 
técnicas e de ferramentas, que potencializam a eficiência do 
negócio, por meio de aproveitamento de oportunidades e da 
solução de problemas, que surgem e impedem ou influenciam no 
cumprimento da missão de uma organização. Serve para entender 
as necessidades do negócio, ou seja, das pessoas numa 
determinada organização [4]. Segundo o IIBA [9, p. 4], tem por 
objetivo “compreender a estrutura, políticas e operações de uma 

organização e recomendar soluções que permitam que a 
organização alcance suas metas”. 

Visa fazer um diagnóstico antes de partir para a solução [6]. 
Entretanto, é comum a construção de uma solução, a partir de um 
documento que diz exatamente o que tem que ser construído, sem 
questionar o que está sendo pedido e nem avaliar se aquilo é 
realmente necessário. Quando isso acontece, se corre o risco de 
desatender alguma necessidade ou construir soluções 
inapropriadas, perdendo-se tempo e dinheiro.  

O valor da análise de negócios está na identificação do real 
problema, na escolha da solução apropriada e na comunicação 
dessas informações a quem vai construir a solução. Portanto, 
torna-se importante clarear e compreender o perfil requerido e o 
papel do profissional atuante nessa área. 

2.1 Perfil do Analista de Negócios 
Os profissionais de TI passaram os últimos anos envolvidos com 
metodologias sistêmicas, estruturando e reestruturando o 
hardware das organizações, desenvolvendo aplicativos, 
atualizando-se em tecnologias de ponta. Nesse período, os 
empresários demoraram a perceber que a TI poderia ser uma 
forma imbatível de alavancagem de negócios [5]. A década de 90 
caracterizou-se pela busca frenética do mercado pela qualidade, 
competência e produtividade. A informação adequada dentro da 
organização passou a representar o fator de diferenciação, na 
gestão de negócios. Com base nisso, o Analista de Negócios 
surgiu por uma necessidade do meio empresarial, pois aliou a 
atividade fim da empresa, com a informação gerada das mais 
diferentes formas, através de processos informatizados. 

O Analista de Negócios é uma transformação de perfil, após quase 
quatro décadas de acomodação do Analista de Sistemas 
tradicional [5]. Desde o início da década de 80, o mercado passou 
a buscar um profissional que pudesse apoiar a empresa em seus 
negócios, em sua forma de competitividade por meio da TI e que 
tivesse uma visão ampla, além da área de Informática.  

Segundo Saviani [5], o Analista de Negócios é um agente de 
mudanças ligado ao ramo de negócios da organização, procurando 
desenvolver soluções e sistemas, que inovem a participação da 
empresa em seu mercado e que torne o uso da TI como uma 
ferramenta estratégica do mais alto valor. O Analista de Negócios 
tem seu maior valor, quando trabalha no descobrimento do real 
problema para, posteriormente, descobrir possíveis soluções e 
seus respectivos escopos. Sendo assim, o foco do Analista de 
Negócios deve estar na solução e não no software ou nas inúmeras 
possibilidades oferecidas pela TI. 

Esse profissional se envolve na análise de alternativas de solução 
para os problemas encontrados, no contexto organizacional e na 
formulação de justificativas para a solução identificada, bem 
como na garantia de entrega da solução, que melhor atende as 
necessidades do negócio. Posteriormente, também se envolve para 
avaliar se essa solução continuará agregando valor e atendendo as 
necessidades do negócio em questão. 

Na prática, percebe-se que a fronteira de atuação desse 
profissional com o profissional de análise de sistemas é pequena, 
porém, existem diferenças. Para tanto, é importante compreender 
os contextos de atuação de cada profissional. O Analista de 
Negócios atua no contexto do negócio e por isso possui uma visão 
sistêmica e em profundidade do negócio como um todo em 
diversos aspectos, tais como pontos fracos, pontos de atenção, 
pontos fortes, o que gera valor, o que é fator crítico de sucesso, 
quais são os diferenciais, produtos e serviços, funcionamento dos 
processos principais e das áreas de apoio do negócio, qual a 
estrutura, estratégias, missão e visão da organização em questão.  

Portanto, esse profissional pode facilitar e fornecer requisitos do 
negócio para o profissional atuante na análise de sistemas, assim 
como, para qualquer profissional de outra área da organização, 
que não esteja associada com TI e/ou Sistemas de Informação 
(SI). Ocorre que um profissional nesse papel atua como um 
tradutor e “como um integrador na organização como um todo” 
[10, p. 11]. 

O Analista de Negócios é o responsável ou parte interessada nas 
atividades de análise de negócio. Porém, existem papéis 
alternativos encontrados na prática, como analista de processos, 
consultor, dono do produto, especialista de solução e ainda, 
analista de sistemas ou de requisitos [9]. Nesse caso torna-se 
necessário diferenciá-lo de ao menos alguns deles como o analista 
de sistemas, supracitado e que é responsável pela análise do 
problema, definição dos requisitos funcionais e não funcionais e 
gerência das mudanças nesses requisitos do software. Já, o 
analista de processos atua mapeando, modelando e melhorando os 
processos (primários ou de negócio, suporte e de controle) da 
organização. 

2.1.1 Formação do Analista de Negócios 
Segundo Saviani [5], para se tornar um profissional polivalente 
como o Analista de Negócios é preciso que a leitura seja um 
hábito diário, rotineiro e constante. Uma leitura abrangente, 
envolvendo aspectos de negócios e do comportamento humano e 
englobando jornais diários e revistas de negócios. O perfil 
profissional do Analista de Negócios, portanto, requer 
conhecimentos organizacionais, políticos, humanos e do negócio.  

Para que essa visão seja gradativamente assimilada por esse 
profissional há a necessidade de uma formação em cada segmento 
da organização, possibilitando uma vivência do negócio como um 
todo, além das peculiaridades de cada área. A formação 
universitária deverá ser considerada como meta básica e o 
ingresso numa pós-graduação é fortemente recomendado. Para 
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complementar essa formação deve ser proporcionada uma intensa 
atualização bibliográfica e participação em eventos, que ampliem 
seus conhecimentos de determinada atividade empresarial [5].  

Para Neves [4] é importante verificar se o profissional leva jeito 
ou não para Análise de Negócios. Segundo ele, qualquer formação 
de uma maneira ou de outra agrega valor ao trabalho de Análise 
de Negócios. Além disso, o autor sugere cursos complementares 
na área de análise de negócios, de elicitação de requisitos para a 
identificação das reais necessidades, de engenharia de requisitos e 
de modelagem e outros, que ajudem a melhorar a comunicação e a 
programação neurolinguística, para entendimento do 
comportamento humano. Também recomenda o domínio do Guia 
BABOK® [9] e certificações como a Certification of Competency 
in Business Analysis (CCBA) ou Certified Business Analysis 
Professional (CBAP), pois podem impulsionar a carreira [4]. 

Essa formação pode possibilitar que o Analista de Negócios torne-
se um profissional estrategista, que pensa de forma integrada e 
colaborativa, lidera a integração entre as unidades 
organizacionais, a partir de práticas, técnicas, habilidades e 
fundamentalmente, conhecimento. Pode exercer a função de 
integrador através de suas competências e adota uma postura 
proativa, em relação ao entendimento das necessidades do 
negócio, contribuindo para evidenciar a sua participação na 
geração de valor. Também pode ser capaz de analisar o negócio 
através das práticas de observação, entrevistas, ações consultivas, 
tutorias e liderança, e de entender suficientemente de TI ao ponto 
de viabilizar a gestão empresarial, em tempo real [4]. 

2.1.2 Competências do Analista de Negócio 
A literatura aponta a existência de várias definições para o 
conceito de competência, que se distinguem na ênfase e nas 
dimensões semântica (função que a competência tem) e estrutural 
(componentes da competência), nos âmbitos profissional e 
educacional [11]. Essa variação ocorre principalmente, quando se 
discute competência, na perspectiva do indivíduo [12].  

A abordagem de competência empregada no BABOK® [9] e nesse 
artigo pode ser compreendida por uma intervenção eficaz 
mediante ações, para solucionar um problema ou lidar com uma 
situação nova, que mobilizam ao mesmo tempo e de forma inter-
relacionada um conjunto de elementos compostos por 
conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA), num contexto [13]. 

Nesse artigo, esse contexto refere-se ao de Análise de Negócios e 
as competências identificadas como fundamentais são 
apresentadas no Quadro 1. Segundo Neves [4], nada substitui bom 
senso, honestidade, capacidade de se comunicar, organização e 
tantas outras competências, que fazem a diferença na prática desse 
profissional. Porém, é na prática que se sabe se o profissional tem 
essas competências desenvolvidas para fazer análise de negócios.  

Ocorre que o profissional desta área lida intensamente com o ser 
humano e gera um trabalho sistêmico no contexto em que atua. 
Por consequência, isto leva a preocupações e tensões dos 
envolvidos devido a mudanças. As competências identificadas 
como requeridas na literatura [4, 5, 6, 9, 10], para atuação como 
Analistas de Negócios são resumidas no Quadro 1. 

Segundo Saviani [5], essas competências podem ser classificadas 
em inatas e adquiridas. Para esse autor, as inatas são aquelas 
herdadas geneticamente, que favorecem ou prejudicam os 
profissionais de determinadas áreas, tais como criatividade, 
inteligência emocional, bom senso, liderança e extroversão. Já as 
adquiridas são as que incorporamos ao nosso comportamento, ao 
nosso aprendizado no meio em que vivemos, como, por exemplo, 
conhecimento em tecnologia, empatia e domínio de idiomas. 

Quadro 1 – Competências do Analista de Negócios 
 

Cada segmento de atividade empresarial tem características 
próprias e a atualização técnica, constantes leituras, novos 
comportamentos e sensibilidade para o mercado são providências 
a serem buscadas por esse perfil [5]. Constata-se que os Analistas 
de Negócios são negociadores, comunicativos e objetivos. Devem 
entender o potencial e as limitações da tecnologia, serem 
conscientes de que a tecnologia não é a única solução para o 
problema de uma organização, mas podem usá-la para promover 
mudanças e melhorias contínuas, na organização. 

Também existe a necessidade e um desafio de desenvolvimento e 
de constante construção dessas competências. Behar [13] 
considera que essa constante construção de competências ocorre 
devido à necessidade de respostas às demandas de cada contexto 
em que o indivíduo está inserido. Ressalta-se que o nível de 
desenvolvimento e de atualização desse conjunto de competências 
pode variar de um profissional para outro e também de uma 
organização para outra e, por isso, torna-se importante uma 
avaliação, que leve em consideração nessa análise o contexto 
organizacional, como características do modo de estruturação das 
atividades de análise de negócios, papéis desempenhados, assim 
como competências organizacionais e as diretrizes estratégicas. 

Embora necessário, dificilmente, um profissional possui todas 
essas competências desenvolvidas de forma plena para a atuação 
na análise de negócios, até porque não são poucas. Ocorre que um 
profissional nessa área não nasce pronto, ele evolui e se 
desenvolve, a partir da prática e isso leva um longo tempo. 

2.2 Papel do Analista de Negócios 
A seção anterior abordou o perfil do Analista de Negócios. Essa 
trata das responsabilidades em termos de atividades e atribuições 
desse papel identificadas na literatura [4, 5], conforme Quadro 2. 

Segundo Neves [4], o mercado prega que a formação em cursos 
na área de TI é a mais indicada para esse profissional, porém, 
como se observa no Quadro 1 e no Quadro 2, nem todas as 
atividades a serem executadas serão suportadas por uma formação 
nessa área de conhecimento.  

Ocorre que os problemas de um negócio, não necessariamente 
serão resolvidos por uma nova solução relacionada a software ou 
a qualquer outro recurso tecnológico. Na verdade, nem sempre a 
solução pode ser algo ligado aos recursos de TI. Muitas vezes um 
treinamento ou a reformulação de um processo é a solução. 

A partir dessas responsabilidades do Quadro 2 espera-se que 
Analistas de Negócios sejam capazes de aproximar a TI dos 
negócios, identificando seus problemas e sugerindo soluções e 
levando o conhecimento do negócio para os projetos de TI. 

Competências 
 
Gostar de resolver problemas; Gostar de trabalhar com pessoas; 
Conhecimento da organização; Comunicação; Facilitação e 
Negociação; Visão apurada; Criatividade, Comunicação, Saber 
Escrever, Gestão de Conflitos; Pensamento Sistêmico; 
Proatividade; Empatia; Marketing Pessoal; Bom Senso; Senso de 
Humor; Dedicação; Pensamento Analítico; Ética; Suportar 
Pressão; Otimismo; Motivação; Cooperação; Persuasão; 
Flexibilidade; Autoconfiança; Aceitar Críticas; Influência; 
Liderança; Pensamento Crítico; Organização Pessoal; 
Responsabilidade; Gestão do Tempo; Aprendizagem; Trabalho 
em Equipe; Saber Ensinar; Inteligência Emocional; Extroversão; 
Conhecimento de Tecnologia; Hipocrisia; Domínio de idioma.  
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Quadro 2 – Responsabilidades do Analista de Negócios 
Responsabilidades 

 
Integrar sistemas de informações globais; Vivenciar o negócio da 
organização; Acompanhar a elaboração de anteprojetos e 
acompanhar o desenvolvimento até a conclusão; Conhecer o 
hardware e o software disponíveis no mercado, que possam ser 
utilizados na organização; Conhecer arquitetura de redes de 
comunicação da organização e estar a par de novas tecnologias 
disponíveis; Conhecer a tecnologia de Intercâmbio Eletrônico de 
Documentos (EDI) e explorar de acordo com o tipo de atividade 
da organização; Ter condições de ampliar a estrutura de 
hardware, quanto ao planejamento do crescimento e da troca da 
estrutura disponível na organização; Pesquisar novos softwares 
aplicáveis ao ramo de negócio; Ministrar palestras e seminários 
internos para provocar a disseminação de conhecimentos; Manter 
contato estreito com a alta direção; Elaborar e/ou revisar o Plano 
Diretor de Informática; Participar de grupos de controle de 
qualidade; Participar de entidades ligadas à Informática e ao ramo 
de negócios da organização; Apresentar trabalhos em eventos 
afins; Atuar em processos de reengenharia da informação; 
Identificar alternativas de solução; Criar business cases; Criar 
planos de ação; Mapear e modelar processos de negócio; 
Prototipar requisitos e soluções; Modelar e/ou revisar casos de 
uso; Validar soluções; Rastrear problemas no negócio; 
Documentar requisitos de negócio. 

Na prática, esse papel e suas responsabilidades nem sempre estão 
claramente definidos e poucas são as organizações com pessoas 
alocadas exclusivamente nesse trabalho. Na realidade são 
observadas organizações sem papéis e responsabilidades bem 
definidos, com uma carência de pessoal nessa área e, ainda, há 
prática de compartilhamento de recursos, onde as pessoas 
precisam dividir suas tarefas diárias com atividades de análise de 
negócio e de melhoria de processos de negócio [18].   

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 
Essa pesquisa caracteriza-se pelo enfoque quantitativo, caráter 
exploratório e pelo método survey [2]. Com base na revisão 
teórica, uma versão preliminar do instrumento de pesquisa foi 
gerada a fim de identificar o nível de presença e de importância de 
cada competência e responsabilidade no perfil e no papel de 
Analista de Negócios, respectivamente, a partir da percepção dos 
profissionais brasileiros, que atuam ou atuaram nessa área. 

O instrumento mensurava as variáveis mostradas nos quadros do 
próximo capítulo, com base numa escala Likert de cinco pontos 
[2], com opções que variavam de “Ausente” até “Presente”, no 

caso da avaliação da presença e de “Pouco Importante” até “Muito 

Importante”, no caso da avaliação de importância, sendo que para 

ambos os casos de avaliação existia a opção “Sem Condições de 

Opinar” (SCO). Também continha um bloco de questões sócio 
demográficas, para caracterização dos respondentes.  

A versão preliminar do instrumento foi evoluída de modo 
incremental até a versão final, após procedimentos de pré-teste 
com especialistas e respondentes, para validação das variáveis, 
aplicabilidade, clareza, legibilidade, layout adequado e solidez 
teórica das questões [1]. A coleta de dados foi de corte-
transversal, via questionário eletrônico no Qualtrics [7], sendo 
que a amostra não probabilística foi obtida por conveniência, 
envolvendo analistas de negócio brasileiros, que aceitaram 
participar da pesquisa por meio de divulgação feita em 
comunidades da área, Facebook, Linkedin e Twitter, de 12 a 30 de 
agosto de 2014. Obteve-se um total de 37 questionários iniciados, 

sendo que todos foram concluídos e atenderam aos critérios de 
descarte de incompletude ou uso de apenas um ponto da escala. 

Após a coleta foram realizadas análises estatísticas nas variáveis 
sócio demográficas e nas relacionadas à importância e presença 
do perfil e papel do Analista de Negócios. Também foi calculado 
o coeficiente Alfa de Cronbach para quantificar e analisar a 
confiabilidade e consistência interna do instrumento de pesquisa.   

4. ANÁLISE DOS DADOS 
4.1 Perfil dos Respondentes 
Os respondentes foram caracterizados por critérios de sexo, idade, 
tempo de experiência como Analista de Negócios, segmento de 
mercado, nível de formação e área de formação acadêmica. Estas 
caracterizações não foram usadas para segmentar os resultados, 
mas são úteis como referência para futuros trabalhos e 
identificação do profissional atuante no mercado.  

Em resumo, a análise descritiva mostra um perfil de maioria do 
gênero masculino (21), maduros, com idade entre 45 a 54 anos 
(13), experientes (25), com mais de 5 anos de experiência, cuja 
maioria trabalha ou já trabalhou em Tecnologia (33), com curso 
superior completo (35), sendo a maioria nas áreas de Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas (11) e Ciência da Computação (10). 
Além disso, possuem MBA ou pós-graduação (28) e estiveram 
subordinados a maior parte do tempo a área de TI (34). 

Esse perfil mostra convergência com a literatura, uma vez que a 
maioria dos respondentes da amostra possuem conhecimento e 
formação em Tecnologia. Na prática, possivelmente, são técnicos, 
que se especializaram em negócios, devido à necessidade e 
demandas de trabalho, servindo como facilitadores e fornecedores 
de requisitos do negócio para as áreas de TI e/ou SI [10]. 

Também confirma a formação e o ingresso em pós-graduação, 
provavelmente, para fins de desenvolvimento de competências 
requeridas para atuação nessa área e ampliação de conhecimentos 
em determinada atividade empresarial [5]. Ainda, corrobora com 
resultados de uma pesquisa conduzida em 2012, onde a maior 
parte dos Analistas de Negócios estava subordinada à área de TI e 
possuía curso superior completo e pós-graduação (Lato Sensu ou 
Stricto Sensu), demonstrando a preocupação desses profissionais 
com a formação acadêmica e a evolução da carreira [14]. 

4.2 Análise do Perfil do Analista de Negócios 
No Quadro 3 são apresentados os resultados em relação à 
presença das competências, no perfil dos Analistas de Negócios, 
segundo a percepção dos respondentes da amostra. Duas variáveis 
se destacaram nesse quadro com as maiores modas, na avaliação 
de presença, a “C10” e a “C05”. No que tange à solução de 
problemas, esse resultado confirma uma competência fundamental 
desse papel, segundo a literatura. Trata-se de ter habilidade para 
resolução de problemas, apreciar análise e investigação de algo 
desconhecido, busca de causas e de explicações [4, 9]. 

Sobre a extroversão, esse resultado converge com a literatura, 
uma vez que habilidades para trabalhar e lidar com pessoas 
consistem em competências essenciais do Analista de Negócio. 
Isso significa ter habilidades de facilitação e negociação, liderança 
e influência, trabalho em equipe, paciência, compreender as 
pessoas de forma geral e sem restrições, saber ouvir e escutar, 
lidar com conflitos e diferentes necessidades e interesses de cada 
pessoa na organização, compreendendo o impacto de decisões [9]. 

No Quadro 3, somente uma variável se mostrou ausente, a “C20”, 
onde dois respondentes afirmaram não possuir essa competência 
presente, nos seus respectivos perfis.  
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Quadro 3 - Presença das competências no perfil 

  
 

O Quadro 4 mostra resultados da importância das competências, 
no perfil dos Analistas de Negócios, segundo a percepção dos 
respondentes. Nesse quadro, valores bimodais são encontrados, 
sendo o menor valor usado para fins de cálculos estatísticos.  

Nessa avaliação observa-se maior volume de competências 
consideradas importantes pelos respondentes, com moda igual ao 
valor 5 (importância muito forte). Por sua vez, a variável “C04” 
apresentou valor bimodal, sendo utilizado o menor valor para fins 
de cálculos estatísticos. As variáveis “C19”, “C05” e “C16” 

apresentaram importância forte, moda igual a 4.  

Diante desses resultados evidencia-se que o conjunto de 
competências inicialmente identificado na literatura como 
requerido para atuação como Analista de Negócio é na prática 
essencialmente importante, na percepção dos respondentes dessa 
amostra. Em função disso, reconhece-se como necessário o 
desenvolvimento dessas competências, nesse contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 - Importância das competências no perfil 

* Foi utilizado o menor valor encontrado (4 e 5) 

4.3 Análise do Papel do Analista de Negócios 
No Quadro 5 são apresentados os resultados em relação à 
presença das responsabilidades, no papel dos Analistas de 
Negócios, segundo a percepção dos respondentes da amostra. 
Nesse quadro, as variáveis “C25” e “C35” apresentaram valores 
bimodais e percebe-se heterogeneidade de valores em relação à 
moda, mostrando divergência de opiniões dos respondentes, em 
relação às responsabilidades presentes no papel de Analista de 
Negócios. Isso pode ser pelo fato dos limites de atuação e 
atribuições desse papel não estarem ainda claramente definidas e 
consolidadas na realidade do mercado de trabalho, no país. 

Outra explicação pode estar associada ao fato de que cada 
organização possui um modo particular de organizar e estabelecer 
as atividades de Análise de Negócio, sendo que isso pode ter 
influenciado na prática das responsabilidades e atribuições desse 
papel, na realidade dos respondentes da amostra, divergindo em 
relação ao conjunto identificado, a partir da literatura.  

Por sua vez, esse resultado ajuda a justificar a importância da área 
de conhecimento de Planejamento e Monitoramento da Análise de 
Negócio, no Guia BABOK® [9]. Essa área aborda como planejar e 
monitorar o trabalho e as atividades de análise de negócios a 
serem feitas. Abrange a identificação das partes interessadas, 
papéis e responsabilidades, seleção de técnicas a serem adotadas, 
o processo a ser usado para o gerenciamento de requisitos e como 
serão avaliados o desempenho e o progresso desse trabalho [9]. 

1 2 3 4 5 Sco Moda

C10 Gostar de resolver problemas - gostar e sentir prazer em resolver problemas 0 0 3 12 22 0 5

C05

Extroversão - ser uma pessoa de fácil convivência, simpática e receptiva ao 

comportamento dos demais 0 2 8 12 15 0 5

C03

Bom senso - saber agir em determinadas situações, por meio de palavras, atitudes, 

postura 0 0 3 19 14 1 4

C04

Liderança - saber conduzir as pessoas, fazendo com que seja respeitado e que 

acreditem em seu trabalho 0 1 3 17 15 1 4

C13

Saber se comunicar - fazer com que todos os envolvidos consigam entender você e 

também um ao outro 0 0 5 17 14 1 4

C17 Autoconfiança - ter a convicção de ser capaz de fazer ou realizar o seu trabalho 0 1 4 17 15 0 4

C07 Empatia - capacidade de nos colocarmos no lugar da pessoa a qual conversamos 0 0 6 17 14 0 4

C01 Ter criatividade - propor soluções criativas, práticas, racionais e econômicas 0 1 5 17 14 0 4

C08

Saber induzir o usuário a falar - ouvir o máximo possível do usuário, induzindo o 

mesmo a falar tudo a respeito do sistema 0 0 8 15 13 1 4

C15

Visão apurada - compreender o negócio, as operações e a tecnologia. 

Compreender o todo e as partes de um projeto 0 2 5 15 14 1 4

C19

Suportar pressão - saber suportar as adversidades que surgirão como atingir as 

metas e cumprir os prazos 0 0 8 18 11 0 4

C09

Domínio do idioma - ter uma linguagem clara, objetiva e não dar margem a duplas 

interpretações 0 0 8 18 10 1 4

C18 Tomar decisões - saber tomar decisoes com consciencia e determinaçao 0 0 7 20 9 1 4

C06

Tecnologia - estar atualizado e sempre atento aos ultimos acontecimentos 

relativos à area tecnica em que atua 0 1 8 16 12 0 4

C12

Ter conhecimento da organização - entender como a organização funciona, como 

faz para gerar lucro e como atinge suas metas 0 0 11 13 12 1 4

C11

Gostar de trabalhar com pessoas - ter paciência, saber compreender as pessoas 

sem restrições. Saber ouvir e assimilar as palavras ditas 0 0 10 18 8 1 4

C02

Saber lidar com o emocional - saber administrar suas emoçoes de forma sabia e 

inteligente e conhecer seu intimo emocional 0 1 11 16 8 1 4

C14

Saber lidar com conflitos - compreender o impacto de suas decisões no dia a dia 

das pessoas que trabalham na organização 0 1 9 18 6 3 4

C20

Pensamento crítico -  precisa ser incentivado para que não se desperdice dinheiro 

implementando soluções sem um foco definido 2 1 6 16 9 3 4

C16

Facilidade para aceitar críticas - saber aceitar a opinião das pessoas de forma sábia 

e inteligente 0 1 12 20 3 1 4

Avaliação de Presença
 PERFIL

1 2 3 4 5 Sco Moda

C13

Saber se comunicar - fazer com que todos os envolvidos consigam entender você e 

também um ao outro 0 0 1 10 25 1 5

C03

Bom senso - saber agir em determinadas situações, por meio de palavras, atitudes, 

postura 0 0 3 7 26 1 5

C08

Saber induzir o usuário a falar - ouvir o máximo possível do usuário, induzindo o 

mesmo a falar tudo a respeito do sistema 0 0 2 9 25 1 5

C09

Domínio do idioma - ter uma linguagem clara, objetiva e não dar margem a duplas 

interpretações 0 0 3 9 24 1 5

C15

Visão apurada - compreender o negócio, as operações e a tecnologia. 

Compreender o todo e as partes de um projeto 0 0 4 9 23 1 5

C01 Ter criatividade - propor soluções criativas, práticas, racionais e econômicas 0 1 0 15 21 0 5

C11

Gostar de trabalhar com pessoas - ter paciência, saber compreender as pessoas 

sem restrições. Saber ouvir e assimilar as palavras ditas 0 0 4 10 22 1 5

C07 Empatia - capacidade de nos colocarmos no lugar da pessoa a qual conversamos 0 0 3 13 21 0 5

C12

Ter conhecimento da organização - entender como a organização funciona, como 

faz para gerar lucro e como atinge suas metas 0 0 4 11 21 1 5

C20

Pensamento crítico -  precisa ser incentivado para que não se desperdice dinheiro 

implementando soluções sem um foco definido 0 0 3 13 18 3 5

C14

Saber lidar com conflitos - compreender o impacto de suas decisões no dia a dia 

das pessoas que trabalham na organização 0 0 3 14 18 2 5

C02

Saber lidar com o emocional - saber administrar suas emoçoes de forma sabia e 

inteligente e conhecer seu intimo emocional 0 1 4 11 20 1 5

C18 Tomar decisões - saber tomar decisoes com consciencia e determinaçao 0 1 3 15 17 1 5

C17 Autoconfiança - ter a convicção de ser capaz de fazer ou realizar o seu trabalho 0 0 6 13 18 0 5

C06

Tecnologia - estar atualizado e sempre atento aos ultimos acontecimentos 

relativos à area tecnica em que atua 0 1 6 13 16 1 5

C10 Gostar de resolver problemas - gostar e sentir prazer em resolver problemas 1 1 4 13 17 1 5

C04

Liderança - saber conduzir as pessoas, fazendo com que seja respeitado e que 

acreditem em seu trabalho 0 1 1 17 17 1 4*

C19

Suportar pressão - saber suportar as adversidades que surgirão como atingir as 

metas e cumprir os prazos 0 2 4 16 15 0 4

C05

Extroversão - ser uma pessoa de fácil convivência, simpática e receptiva ao 

comportamento dos demais 0 2 6 17 11 1 4

C16

Facilidade para aceitar críticas - saber aceitar a opinião das pessoas de forma sábia 

e inteligente 0 0 7 20 8 2 4

Avaliação de Importância
PERFIL
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Quadro 5 – Presença das responsabilidades no papel 

 
* Foi utilizado o menor valor encontrado (4 e 5)                                        
**Foi utilizado o menor valor encontrado (2 e 3) 

No Quadro 5, a variável “C36” teve como moda o valor 2, ou seja, 
fraca presença. Esse valor obtido nos dados da pesquisa diverge 
de Saviani [5], onde o hábito da leitura deve ser diário, rotineiro e 
constante para que o Analista de Negócios se torne um 
profissional polivalente e com conhecimentos organizacionais, 
políticos e humanos do negócio. 

Já as variáveis “C34”, “C30”, “C32” e “C27” apresentaram maior 

presença, na experiência dos profissionais da amostra. Quando 
analisadas juntas, essas variáveis demonstram na realidade desses 
profissionais, uma preocupação com a qualidade devido à 
participação do Analista de Negócios em grupos nessa área. Além 
disso, representam na prática parte de atividades recomendadas 
por áreas de conhecimento do Guia BABOK®[9], como a Análise 
Corporativa e a Avaliação e Validação da Solução. 

Os resultados obtidos em relação à importância dessas 
responsabilidades são apresentados, no Quadro 6. A moda nesse 
quadro não é tão heterogênea quanto os resultados da moda no 
Quadro 5, que trata da presença.  

No Quadro 6, tem-se um resultado que merece destaque positivo, 
pois as variáveis “C32” e “C30”, consideradas fortemente 

presentes no Quadro 5, também foram avaliadas com alta 
importância entre as responsabilidades do Analista de Negócios, 
na percepção dos respondentes da amostra. Além dessas duas, as 
variáveis “C31”, “C22”, “C35”, “C26” e “C36” também foram 

consideradas com maior importância nas atribuições desse papel. 

Destaca-se que a variável “C36”, embora pouco presente na 

experiência dos respondentes, foi considerada com alta 
importância nas responsabilidades do Analista de Negócios, na 
opinião desses profissionais, convergindo com um dos hábitos 
recomendados por Saviani [5]. 

 

Quadro 6 – Importância das responsabilidades no papel 

 
* Foi utilizado o menor valor encontrado (4 e 5) 

Já as responsabilidades “C33”, “C24”, “C25”, “C27” e “C29” 

foram consideradas com menor importância no papel de Analista 
de Negócio, conforme a percepção dos respondentes. Isso não 
significa que não devem ser feitas, mas que podem ter menor 
ênfase entre as demais ou que são executadas com menor 
frequência, pois tratam-se de atribuições a serem feitas sob 
demanda como planos de ação, pesquisas, reuniões e eventos. 

4.4 Análise da Presença e da Importância 
Essa seção mostra um mapeamento da situação atual de presença 
das variáveis de competências e de responsabilidades, validadas 
como importantes neste trabalho, no cenário nacional. 

A coluna “Gap” da Figura 1 mostra a lacuna entre o que é 
considerado competência importante pelos respondentes, mas não 
está presente, ou seja, o que está faltando ser adotado como 
melhoria no perfil do Analista de Negócios. Trata-se da diferença 
entre a importância e a presença de cada variável em relação à 
média calculada e, portanto, essas lacunas podem ser tratadas 
como oportunidades de melhoria e desafios para o 
desenvolvimento de competências desses profissionais. 

A Figura 1 mostra que os maiores gaps se encontram nas 
variáveis de competências que lidam com pessoas, sendo elas, em 
ordem decrescente: “C20”, “C14”, “C11”, “C02”, “C09” e “C08”. 
Segundo Saviani [5], o Analista de Negócios lida intensamente 
com o ser humano, com pessoas que têm sentimentos, ambições e 
medo, pois mexem no seu trabalho, no seu fator de sobrevivência, 
sendo papel desse profissional compreender o impacto de suas 
decisões no dia a dia das pessoas que trabalham na organização. 

1 2 3 4 5 Sco Moda

C34 Validar soluções 0 3 3 14 17 0 5

C30

Atuar em processos de reengenharia da informação -  

readequação dos sistemas de informação, objetivando uma 

melhoria nos resultados da organização 4 4 6 10 12 1 5

C32

Criar o business case ou um documento que formalize 

recursos, investimentos e o retorno esperado com um 

projeto 3 7 9 6 10 2 5

C27 Participar de grupos de Controle de Qualidade (CQ) 7 7 7 5 9 2 5

C23 Acompanhar a elaboração de anteprojetos 2 5 9 11 6 4 4

C31 Identificar alternativas de solução 0 1 6 18 11 1 4

C35 Rastrear problemas 0 3 8 12 12 2  4*

C22

Vivenciar o negócio da organização se envolvendo em suas 

atividades e planos 0 4 5 16 11 1 4

C21 Integrar sistemas 0 1 13 15 8 0 4

C33 Criar planos de ação 2 5 11 10 8 1 3

C26 Manter contato estreito com a diretoria da empresa 2 6 12 6 9 2 3

C24 Pesquisar novos softwares 1 8 13 9 4 2 3

C28

Participar de entidades ligadas à informática e ramo de 

negócios da organização 6 8 9 7 6 1 3

C29 Apresentar trabalhos em eventos afins 9 9 11 1 4 3 3

C25 Ministrar palestras e seminários internos 2 10 10 5 8 2  2**

C36 Leitura de jornais diários e revistas de negócios 2 12 7 9 7 0 2

Avaliação de Presença
 PAPEL

1 2 3 4 5 Sco Moda

C31 Identificar alternativas de solução 0 1 3 12 20 1 5

C22

Vivenciar o negócio da organização se envolvendo em suas 

atividades e planos 0 2 4 9 21 1 5

C32

Criar o business case ou um documento que formalize 

recursos, investimentos e o retorno esperado com um 

projeto 0 4 5 8 19 1 5

C35 Rastrear problemas 1 2 5 12 16 1 5

C26 Manter contato estreito com a diretoria da empresa 0 4 11 6 14 2 5

C30

Atuar em processos de reengenharia da informação -  

readequação dos sistemas de informação, objetivando uma 

melhoria nos resultados da organização 2 4 5 12 14 0 5

C36 Leitura de jornais diários e revistas de negócios 2 6 6 11 12 0 5

C34 Validar soluções 1 6 3 13 13 1 4*

C23 Acompanhar a elaboração de anteprojetos 0 1 8 15 11 2 4

C21 Integrar sistemas 0 1 8 18 10 0 4

C28

Participar de entidades ligadas à informática e ramo de 

negócios da organização 2 7 10 11 7 0 4

C33 Criar planos de ação 2 5 11 10 8 1 3

C24 Pesquisar novos softwares 0 4 14 10 7 2 3

C25 Ministrar palestras e seminários internos 1 7 13 9 6 1 3

C27 Participar de grupos de Controle de Qualidade (CQ) 1 9 13 7 6 1 3

C29 Apresentar trabalhos em eventos afins 6 7 13 6 3 2 3

Avaliação de Importância PAPEL
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Figura 1 – Importância e presença de competências 

 

Essa lacuna evidenciada nas competências do Analista de Negócio 
pode ser explicada pelo fato do perfil dos respondentes ser, de um 
modo geral, representado por profissionais com formação e 
subordinação na área técnica. Todavia, corroboram para a 
necessidade de realização de cursos complementares, que ajudem 
a desenvolver a comunicação e a programação neurolinguística, 
para fins de entendimento do comportamento humano [4].  

Na Figura 2 são comparadas as médias obtidas para as variáveis 
de responsabilidades importantes no papel do Analista de 
Negócios, com as médias da presença dessas variáveis. A coluna 
“Gap” da Figura 2 também mostra a lacuna entre o que é 
considerado importante pelos respondentes, mas não está presente 
no papel do Analista de Negócios, podendo ser tratadas como 
oportunidades de melhoria, na definição dos limites e 
responsabilidades de atuação desses profissionais. Primeiramente, 
nessa figura, verificam-se maiores lacunas na situação atual da 
presença das responsabilidades em relação à importância, quando 
comparam-se esses valores com os apresentados na Figura 1. 

Na Figura 2, as variáveis com maiores lacunas identificadas, em 
ordem decrescente foram: “C32”, “C23”, “C26”, “C36”, “C22” e 

“C28”. Todas as demais variáveis apresentaram lacunas 

consideráveis de certo modo, sendo o menor valor identificado 
para a variável “C25”. Nesse caso, na avaliação do que faz ou 
deveria fazer um Analista de Negócios pode ser considerado 
como algo ainda em amadurecimento, no cenário nacional, 
embora a importância dessa profissão tenha crescido [15]. 

 
Figura 2 - Importância e presença das responsabilidades 

Uma explicação pode estar associada ao fato desse estudo 
contribuir para clarear os limites de atuação e as responsabilidades 

desse papel, a partir de um recorte da literatura, que embasou a 
construção do instrumento. Porém, na prática e na realidade dos 
respondentes da amostra podem estar sendo atribuídas nas 
organizações outras responsabilidades para esse papel. 

Outra justificativa pode estar relacionada ao fato de que, 
recentemente, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
divulgou o mapeamento da ocupação do Analista de Negócios 
(1423-30), onde entre outras informações foram definidas suas 
atividades e a sua classificação na Família Ocupacional 1423, 
juntamente com as ocupações como Gerente comercial, de 
comunicação, de marketing e de vendas, relações públicas, 
analista de pesquisa de mercado e ouvidor [16].  

Esse mapeamento da ocupação consiste num avanço significativo 
nessa área de atuação, pois retrata a realidade dessa profissão no 
mercado de trabalho brasileiro, bem como pode melhorar nos 
próximos anos a definição e a situação da presença das 
responsabilidades desse papel, além do desenvolvimento das 
competências requeridas para esse perfil, no cenário nacional.  

4.5 Análise de Confiabilidade 
Para a análise de confiabilidade foi calculado o coeficiente Alfa de 
Cronbach para estimar a confiabilidade do instrumento. Consiste 
na estatística mais utilizada para se verificar a consistência interna 
de um conjunto de itens, determinando a confiabilidade de uma 
medida. Quanto mais alto for o valor do coeficiente, que pode 
variar de 0 a 1, maior é a consistência interna da medida [3]. 

            Quadro 7 - Consistência interna dos fatores extraídos 

 

 

 

 

Nessa pesquisa, os coeficientes obtidos são apresentados no 
Quadro 7, para cada fator extraído. Esses valores mostram-se 
satisfatórios devido a sua característica exploratória e estão de 
acordo com os valores recomendados [2]. 

5. CONCLUSÃO 
Este estudo se propôs a analisar o perfil e o papel do Analista de 
Negócios. Para alcançar esse objetivo, partiu-se para a revisão 
literatura sobre o surgimento desse profissional, o que ele faz, 
suas competências e habilidades e a sua importância dentro de 
uma organização para alavancar os objetivos do negócio. 
Verificou-se que a análise de negócios define soluções que 
permitem às organizações atingirem seus objetivos e é com o 
trabalho do Analista de Negócios que se busca essa solução.  

Desde o início da década de 80, o mercado passou a buscar um 
profissional que utilizando a TI pudesse apoiar a empresa em seus 
negócios e que tivesse uma visão mais ampla. O Analista de 
Negócios é a ligação entre as áreas de TI e a de negócios, sendo 
que o profissional da área de TI é mais técnico e com pouco 
conhecimento em negócios, já o profissional da Administração 
conhece pouco de TI e mais de negócios.  

Dominar questões técnicas de ambas as formações é primordial 
para a superação dos desafios e para o desenvolvimento de 
tarefas, sendo a posição de Analista de Negócios privilegiada por 
conectar as soluções técnicas aos objetivos de negócio, 
identificando seus problemas e sugerindo soluções.  

A partir dos dados dessa survey evidenciou-se a necessidade de 
conhecimento em TI e negócio para atuação nesse papel. Também 
foram identificadas lacunas, no mapeamento da presença das 

Fatores Nº de Itens Alfa de Cronbach

Presença 20 0,838

Importância 20 0,867

Presença 16 0,907

Importância 16 0,863

Perfil

Papel
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715



competências e responsabilidades, em relação à importância, na 
percepção dos respondentes. Essas lacunas podem ser tratadas 
como oportunidades e desafios para os profissionais da área. Esses 
mapeamentos apresentados nas Figuras 1 e 2 correspondem a um 
importante produto gerado nessa pesquisa. 

Além dessa contribuição científica, o instrumento de pesquisa 
adotado na etapa de coleta de dados também consiste numa 
contribuição, pois consolida obras nacionais consagradas e 
recentes sobre competências e responsabilidades, no âmbito da 
análise de negócios, servindo para mensurar a presença e a 
importância do perfil e do papel do Analista de Negócios, tendo 
em vista os valores do coeficiente Alfa de Cronbach e por não ter 
sido encontrado outro instrumento já validado em pesquisas 
anteriores. 

Quanto à contribuição gerencial, o trabalho destaca a importância 
do Analista de Negócios dentro de uma organização, fato que hoje 
ainda é uma profissão pouco difundida entre as empresas. Um dos 
desafios da análise de negócios é conseguir que as pessoas nas 
organizações entendam o que é efetivamente a análise de negócios 
e que reconheçam o valor do papel do Analista de Negócios para a 
gestão do negócio e de seus processos.  

A partir da definição formal da ocupação de Analista de Negócios 
pelo MTE espera-se que com o passar dos próximos anos ocorra 
um amadurecimento dessa profissão no mercado de trabalho e que 
as organizações aprendam a gerenciar esses profissinais de forma 
eficiente, para o alcance de seus objetivos. 

O tamanho da amostra nesse estudo pode ser explicado pelo fato 
da profissão de Analista de Negócios ser pouco difundida e estar 
em amadurecimento, no cenário nacional. Ademais, uma vez que 
se adota amostra da população, essa pesquisa está limitada e 
sujeita à incerteza em relação à representatividade dessa amostra. 
Qualquer generalização, a partir dos dados da amostra dessa 
pesquisa está sujeita ao erro amostral e poderia ser feita 
estatisticamente para a população, caso se tratasse de uma amostra 
probabilística. 

No que tange a dar continuidade ao presente trabalho sugere-se 
uma investigação de como desenvolver nos Analistas de 
Negócios, as competências identificadas nessa pesquisa, bem 
como a validação das responsabilidades desse papel, numa 
determinada organização. Também sugerem-se replicações desse 
estudo em outros países, para fins de comparação em relação à 
influência cultural e ao amadurecimento dessa profissão. Além 
disso, uma proposição de mecanismos ou instrumentos de 
avaliação do desempenho do Analista de Negócios e um estudo de 
caso, que analise em termos de desperdício e de baixo retorno dos 
investimentos, o fato dos requisitos de negócio não serem bem 
elicitados e entendidos pela equipe de TI ou de SI. 
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RESUMO 
A adoção da Gestão de Processos de Negócios requer uma 
mudança cultural, tecnológica e organizacional que precisa 
evoluir continuamente para o alcance das vantagens oferecidas 
por essa abordagem. Modelos de Maturidade auxiliam na 
evolução de BPM através da proposição de orientações e técnicas 
que buscam avaliar o estado atual da iniciativa para o alcance de 
um nível superior. A variedade de modelos existentes motivou a 
identificação de distinções e semelhanças por meio de uma análise 
dos documentos proponentes dos modelos. A análise foi 
complementada com a percepção dos especialistas sobre o tema. 
Foi possível concluir que os modelos de maturidade propostos por 
Rosemann e De Bruim e pela OMG são, teoricamente, os mais 
completos, intuitivos e de fácil aplicação em detrimento dos 
demais modelo pesquisados. Ainda foi destacado que um modelo 
de maturidade precisa ser objetivo, claro e simples para 
efetivamente avaliar a maturidade de BPM de uma organização. 
 

Palavras - Chave 
Modelos de Maturidade de BPM, Gestão de Processos de 
Negócio, pesquisa qualitativa 
 

ABSTRACT 
The adoption of Business Process Management requires 
organizational, technological and cultural change hat must 
continually evolve to achieve the advantages offered by this 
approach. Maturity models help in the evolution of BPM by 
proposing guidelines and techniques that seek to evaluate the 
actual status of the initiative for achieving a higher level. The 
variety of existing models motivated the identification of 
distinctions and similarities through an analysis of documents 
proponents of the models. The analysis was complemented with 
the perception of specialists about the theme. It was concluded 
that the maturity models proposed by Rosemann and De Bruim 

and the OMG are, theoretically, the most complete, intuitive and 
easy to use compared with others researched models. It was 
highlighted yet that a maturity model needs to be objective, clear 
and simple to effectively evaluate the BPM maturity of an 
organization. 

Categories and Subject Descriptors 
K6 [Management of Computing and Information Systems]: 
Miscellaneous. 

General Terms   
Management  

Keywords 
BPM Maturity Models, Business Process Management, 
qualitative research  

1. INTRODUÇÃO 
A Gestão de Processos de Negócio (do inglês, Business 

Process Management – BPM) tem sido uma abordagem 
amplamente utilizada por proporcionar a melhoria contínua dos 
processos organizacionais [15][12]. BPM consiste em uma 
estratégia para identificar, analisar, monitorar e controlar, seja de 
forma automatizada ou não, processos de negócio, para uma 
realização coerente, orientada a resultados e alinhada com os 
objetivos da organização [1].  

Para que os benefícios preconizados por BPM sejam obtidos, é 
necessário que haja uma transformação organizacional gradativa 
envolvendo três eixos: pessoas, tecnologia e processos [10][5][3]. 
Neste contexto, são exigidas mudanças culturais, técnicas e 
metodológicas que possibilitem o alinhamento entre estas três 
dimensões e que proporcionem o alcance dos objetivos almejados 
pela organização. Para efetuar tais mudanças é preciso [16]: i) 
conhecer a situação atual da iniciativa de BPM, ii) planejar o 
nível de excelência que a empresa deseja alcançar, e iii) analisar 
quais pontos precisam ser melhorados para alcançar o nível 
desejado [16]. Modelos de maturidade de BPM atendem a estas 
necessidades, fornecendo um direcionamento para analisar e 
evoluir a eficiência da Gestão de Processo de Negócio sob 
diferentes perspectivas organizacionais. Eles possibilitam 
encontrar prováveis falhas na iniciativa de BPM e proveem 
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condições para a realização de ações que permitirão um avanço 
progressivo da Gestão de Processo de Negócio [9][19]. 

Apesar de existir na literatura artigos sobre modelos de 
maturidade, há a carência de pesquisas que reportem o tema por 
meio de uma pesquisa qualitativa. Este fato motivou a realização 
de um estudo de modelos de maturidade de BPM sob o ponto de 
vista da literatura e de especialistas com o propósito de identificar 
semelhanças, distinções e oportunidades de melhorias. 

Para a realização da pesquisa foram selecionados cinco 
modelos de maturidade: BPMMM [16], PEMM [20], BPMM 
[13], BPMM [9] e BPOMM [21]. Estes modelos foram 
escolhidos por serem os mais citados na literatura [14] e por 
serem mais utilizados atualmente pelas organizações. O estudo foi 
orientado pelas seguintes questões de questões de pesquisa: Qp1: 
Quais são as principais distinções e semelhanças existentes entre 
os modelos de maturidade pesquisados? Qp2: Como modelos de 
maturidade são vistos sob a perspectiva de especialistas em 
BPM? Qp3: Quais aspectos evidenciados pelos especialistas são 
encontrados nos modelos de maturidade investigados? Qp4: Na 
visão dos especialistas, quais características um modelo de 
maturidade deve possuir para ser considerado efetivo? 

Os resultados obtidos consistem em uma relevante 
contribuição para a academia e para indústria, uma vez que a 
pesquisa pode auxiliar pesquisadores e especialistas na avaliação 
e seleção de modelos de maturidade de BPM.  

O artigo está organizado da seguinte forma: na seção 2 é 
descrito o método utilizado no desenvolvimento da pesquisa. Na 
seção 3 são respondidas as questões de pesquisa propostas. A 
seção 5 relaciona o presente artigo com outras pesquisas já 
realizadas. Por fim, a Seção 6 conclui o trabalho apresentando as 
considerações finais. 

2. MÉTODO DE PESQUISA 
Orientado pelo método proposto por Wohlim [23] baseado no 

GQM (Goal Question Metric), o objetivo da pesquisa consistiu 
em analisar modelos de maturidade de BPM com o propósito de 
identificar semelhanças, distinções, pontos de destaque e pontos 
de melhoria, no contexto da academia e da indústria sob o ponto 
de vista da literatura e de especialistas em BPM. 

Inicialmente foi realizada uma revisão ad hoc da literatura com 
o objetivo de identificar modelos de maturidade de BPM. Os 
modelos abaixo foram selecionados e analisados por serem 
considerados os mais relevantes para a avaliação da maturidade de 
BPM de uma organização: 

 BPMMM [16]: O modelo de maturidade em BPM 
(BPM Maturity Model - BPMMM) foi fundamentado 
em fatores analisados rigorosamente para o sucesso da 
adoção de BPM (ELO GROUP, 2009). 

 PEMM [20]: O Modelo de Maturidade do Processo e 
da Empresa (Process and Entreprise Maturity Model – 
PEMM) tem por principal objetivo desenvolver um 
arcabouço que auxilie os executivos a entender, planejar 
e avaliar iniciativas de mudanças baseadas em processos 
[14]. 

 BPMM [13]: O Modelo de Maturidade de Processos de 
Negócio (Business Process Maturity Model - BPMM) 
foi lançado em 2008 pela OMG (Object Management 
Group). A OMG consiste em um consórcio de 
organizações sem fins lucrativos com o compromisso de 
definir padrões industriais de TI, de atualizar a notação 
OMG e de orientar programas para melhoria de 
processos nas organizações [8]. 

 BPMM [9]: O Modelo de Maturidade em Processos de 
Negócio propõe uma orientação apropriada para 
fornecer as empresas uma progressão na cadeia de valor 
e um modelo para BPM. 

 BPOMM [21]: O Modelo de Maturidade de Orientação 
de Processos de Negócio (Business Process Orientation 
Maturity Model - BPOMM) foi originado dos conceitos 
de maturidade do processo, (Business Process 
Orientation - BPO) e do Capability Maturity Model 
(CMM). O BPOMM tem como alicerce a maturidade de 
processos, o BPO, e a grade de maturidade de Crosby.  

Em seguida, uma análise comparativa dos modelos 
selecionados foi conduzida para identificar semelhanças e 
distinções entre os procedimentos propostos para a evolução da 
iniciativa da Gestão de Processos (Anexo I). Um conjunto de 
critérios orientou o processo de extração e análise das 
informações apresentadas pelos modelos investigados. Estes 
critérios foram: conceito de maturidade, objetivos do modelo, 
quantidades de níveis, elementos avaliados, técnicas de avaliação, 
menor nível de maturidade, maior nível de maturidade, pontes de 
destaque e pontos de melhoria.  Esses critérios foram selecionados 
por serem relevantes para a diferenciação de características entre 
os modelos selecionados.  

Posteriormente foi realizada uma pesquisa com o propósito de 
investigar os mesmos critérios anteriormente citados sob a 
perspectivas de especialistas em BPM. Adicionalmente foram 
identificadas, também sob a visão de especialistas, características 
necessárias para que um modelo de maturidade possa ser 
considerado efetivo na avaliação da iniciativa de BPM. Os dados 
foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas. Um 
roteiro de questões foi utilizado para guiar o grupo focal, além de 
um computador para registro do áudio e de anotações. Ao todo 
seis pessoas foram entrevistadas. Destes, cinco são analistas de 
processos do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e um 
é analista de processos da Petrobrás, Rio de Janeiro. Estes 
especialistas foram selecionados pela experiência que possuem 
sobre o tema. Logo, foi utilizada a técnica de seleção intencional e 
não-probabilística [24]. 

O áudio das entrevistas foi gravado e transcrito com o apoio do 
software Scribe Xpress. Para realizar a codificação foi utilizada a 
estratégia de análise temática [24].  O software Weft QDA apoiou 
o processo a categorização dos temas. Após a análise foi realizada 
a interpretação e escrita dos dados referentes à visão de modelos 
de maturidade sob a perspectiva de especialistas em BPM.  

3. RESULTADOS  
Esta seção apresenta as respostas às questões de pesquisa. Na 

seção 3.1 são respondidas as três primeiras questões de pesquisa 
propostas na seção 1. Para cada critério citado na seção 2 foi 
realizada uma análise comparativa dos modelos pesquisados, 
adicionadas as observações dos especialistas sobre o ponto 
discutido e realizado o mapeamento entre a análise dos modelos e 
as observações dos especialistas.  

Na seção 3.2 é reportada a visão dos especialistas sobre as 
características necessárias para que um modelo de maturidade seja 
considerado efetivo, respondendo a quarta questão de pesquisa 
proposta. 

 

3.1. Análise Comparativa dos Modelos de 
Maturidade de BPM com Observações dos 
Especialistas 
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3.1.1 Conceito de Maturidade 
O conceito de maturidade inerente a cada modelo é importante, 

pois caracteriza quais princípios a organização deve adotar para 
avaliar a evolução da iniciativa de BPM. O significado do termo 
maturidade fundamenta toda a criação de um modelo.  Objetivos, 
técnicas de avaliação, elementos a serem avaliados, entre outros 
critérios, são propostos e analisados de acordo com a definição de 
maturidade para o autor proponente do modelo. Por este motivo 
buscou-se analisar e comparar este critério. Para Rosemann e De 
Bruin [16], maturidade consiste em uma medida para avaliar as 
capacidades de uma organização. Segundo Hammer [20], 
maturidade é uma estratégia que auxilia o gestor a compreender, 
planejar e avaliar as iniciativas de melhoria de processos. Para o 
modelo da OMG [13], maturidade consiste em uma avaliação da 
evolução das práticas relacionadas à gestão de processos. Para o 
modelo de Fisher [9] maturidade refere-se à capacidade de a 
organização gerir seus processos, estratégias, pessoas e 
tecnologias de forma alinhada. De acordo com o modelo de 
McCormack [21], maturidade consiste em estágios através dos 
quais uma organização avança para tornar-se orientada à 
processos de negócio, em última análise, a realização de um 
objetivo final de ser totalmente integrada à processos.  

A principal semelhança entre as definições de maturidade é 
que todas citam a importância do planejamento estratégico e do 
alinhamento dos processos da organização. Além disso, o 
conceito de maturidade de todos os modelos traduz a ideia de 
evolução de BPM. O modelo de McCormack se destaca por 
apresentar o conceito mais claro e mais explicativo de maturidade 
entre todos os modelos pesquisados. O modelo de Fisher [9] falha 
neste critério por adotar uma definição complexa e pouco 
intuitiva. 

Observações dos especialistas 
De acordo com o primeiro especialista, “A organização que 

atingir certo grau de excelência e para tal avalia dimensões que 
indiquem onde ela está e quais ponto ela precisa melhorar para 
chegar ao nível desejado. Esta avaliação vai mostrar o seu 
estágio de amadurecimento nas dimensões avaliadas e 
consequentemente em BPM como um todo, logo, isto consiste em 
maturidade” (especialista 1).  Para o segundo especialista, 
“maturidade é um indicador que por meio de vários fatores 
caracteriza se uma iniciativa de BPM está sendo bem sucedida, 
em que estágio ela está e quais pontos devem ser trabalhados 
para atingir a orientação à processos. (Especialista 2)” 

Mapeamento entre a análise dos modelos e as observações dos 
especialistas 

O conceito citado pelo especialista 1 é semelhante ao proposto 
pelo modelo da OMG [13]. A definição dada pelo segundo 
especialista é semelhante ao dado pelo modelo de McCormack. 
Não houve semelhança explícita entre as definições evidenciadas 
pelos participantes e os demais modelos pesquisados.  

3.1.2 Objetivos do modelo de maturidade 
Os objetivos correspondem aos propósitos para os quais o 

modelo de maturidade foi criado. Organizações podem escolher o 
modelo a ser adotado de acordo com o objetivo que tenciona 
alcançar ao avaliar a maturidade de BPM. O modelo de Rosemann 
e De Bruin [16] tem por objetivos: i) permitir a identificação dos 
pontos fortes e fraquezas da iniciativa de Gestão de Processos 
para aumentar a probabilidade de Sucesso de BPM. ii) Possibilitar 
que as organizações definam o estágio de maturidade a serem 
alcançados de fatores críticos de sucesso de BPM, iii) 
Proporcionar às organizações desempenhar uma evolução de 

BPM para que elas saiam do ponto de onde estão, para o nível que 
desejam alcançar. O modelo de Hammer [20] tem por objetivos: i) 
Propor um arcabouço de mensuração que auxilie executivos a 
entender, planejar, avaliar e evoluir iniciativas de transformação 
baseada em processos. ii) Melhorar a performance dos processos e 
viabilizar a gestão, a Liderança, a cultura e a governança em 
BPM. O modelo da OMG [13] visa guiar programas 
organizacionais de melhoria de processos e promover a avaliação 
da iniciativa de BPM em todas as áreas da organização. Fisher [9] 
em seu modelo propõe como objetivo gerenciar iniciativas de 
processos que funcionem como redes operando de forma 
inteligente e integrada, fornecendo recursos para a tomada de 
decisões. O modelo de McCormack [21] preconiza como 
objetivos: i) organizar fluxos de trabalho e de informação. ii) 
Mensurar a evolução da iniciativa de BPM. Os objetivos de todos 
os modelos se assemelham por explicitar a busca pela avaliação e 
melhoria de processos de negócio. No entanto, o modelo de 
Hammer [20] se destaca por apresentar um objetivo completo, 
consistente e sem ambiguidade.  

Observações dos especialistas  
Os dados repostados pelos especialistas indicaram que os modelos 
devem avaliar aspectos distintos da iniciativa de BPM, conforme 
ressalta um dos participantes: o modelo precisa avaliar o 
conhecimento das pessoas envolvidas, precisa avaliar se a 
iniciativa de BPM está alinhada com os objetivos das 
organizações e se ela está sendo eficaz. O modelo precisa avaliar 
também o nível de conhecimento da organização com um todo em 
BPM.” (Especialista 01).  Conforme indicou outro especialista, o 
modelo deve claramente refletir uma imagem evolutiva, viável de 
ser adotada e que leve a organização a um estágio superior: “No 

final, o objetivo do modelo de maturidade é tentar organizar a 
iniciativa de BPM de forma que você possa ao longo do tempo 
construir a gestão por processo efetiva incremental começando 
com passos pequenininhos na sua implantação até atingir uma 
maturidade mais robusta.” (Especialista 03) 

Mapeamento entre a análise dos modelos e as observações dos 
especialistas 

As características abordadas pelos especialistas são 
encontradas no modelo de Rosemann e De Bruin [16], de 
Hammer [20], da OMG [13], de Fisher [9] e no modelo de 
McComarck [21]. Apesar de os modelos serem diferentes entre si, 
todos visam alinhar a iniciativa de BPM com os objetivos 
estratégicos da organização.  

3.1.3 Quantidade de níveis 
Este critério aborda a quantidade de níveis de maturidade de 

cada modelo, e a importância de identificar em qual estado de 
maturidade a iniciativa de BPM se encontra considerando o 
avanço gradativa dos processos. O modelo de Rosemann e De 
Bruin [16] preconiza que os cinco estágios de maturidade do 
BPM que uma organização pode alcançar que são: Inicial, 
definido, repetível, gerenciado e otimizado. O modelo de Hammer 
[20] apresenta uma escala de 4 níveis de maturidade para cada 
capacitação organizacional e 4 níveis de maturidade para cada 
viabilizador. Vale ressaltar que a capacitação organizacional 
avalia as seguintes dimensões: liderança, cultura, conhecimento e 
governança. Os viabilizadores por sua vez analisam as 
características individuais para cada processo que englobam o 
desenho do processo, os executores, as responsabilidades, 
infraestrutura e indicadores. Estas características consistem em um 
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diferencial do modelo, destacando-o dentre os modelos 
pesquisados.  

O modelo da OMG [13] menciona os cinco níveis de 
maturidade semelhante do modelo CMM: Inicial, gerenciado, 
padronizado, previsível e inovador. O modelo de Fisher [9] 
apresenta cinco estágios que avaliam as seguintes dimensões: 
alinhamento entre os processos, pessoas, tecnologia, controle e 
estratégia. Os níveis definidos para cada dimensão são: 
Compartimentado, taticamente integrado, orientado a processos, 
otimizado e inteligente. O modelo de McCormack [21] apresenta 
cinco níveis de maturidade que são: Ad hoc, definido, vinculado, 
integrado e estendido. O modelo preconiza que é que a não 
obediência aos requisitos de cada nível torna a avaliação 
improdutiva para a organização.  

Como semelhança percebe-se que os modelos de Rosemann e 
De Bruin [16] da OMG [13], de Fisher [9] e de McCormarck [21] 
são regidos por cinco níveis de maturidade que apesar de terem 
nomenclaturas distintas possuem significados semelhantes. Em 
contrapartida o modelo de Hammer [20] não segue o padrão da 
quantidade de níveis propostos pelos modelos previamente 
citados. 

Observações dos especialistas  
De acordo com as entrevistas a quantidade de níveis não 

influencia na efetividade de um modelo. Conforme foi dito neste 
trecho de entrevista: “O modelo pode ser efetivo com três níveis 
ou pode ser efetivo com 6, acho que não tem ligação direta não. 
Tem relação com o estilo da organização. Se a organização tiver 
uma cultura mais rígida e três níveis vai ser uma atitude mais 
ousada, aí você divide em seis.” (Especialista 06). Nesse 
contexto, não há uma quantidade ideal de níveis, pois depende do 
objetivo e da dificuldade que é passar de um nível para outro: Se 
um modelo tem poucos níveis e esses níveis têm um 
distanciamento um pouco grande de requisitos, esse modelo pode 
gerar desmotivação porque para passar de um nível para o outro 
vai demorar muito.” (Especialista 05).   

O primeiro especialista ainda afirmou que “O que realmente 

importa são as características de cada nível e não 
necessariamente a quantidade.” Neste contexto, o primeiro nível, 
um ponto identificado é que a organização encontra-se 
dependendo de consultorias externas: a própria organização 
ainda não tem os profissionais que conseguem tocar a iniciativa 
sozinhos, eu acho que ainda pode ter profissionais que tenha 
conhecimento, mais por uma iniciativa individual, não foi um 
conhecimento que a organização fomentou.” (Especialista 04).  
No nível intermediário alguns processos estão identificados e 
documentados. Quando a organização passa pelo nível 
intermediário os processos já estão gerenciados, implantados, as 
melhorias já são visíveis e já existe um monitoramento. O último 
nível, independente da sua numeração, é mais estratégico 
encontra-se em um grau de maturidade alto, difícil de ser 
alcançado, conforme indicou o quarto participante: “É difícil 

chegar no último nível porque efetivamente a organização deve 
ter maturidade alta, sem função verticalizada, sem hierarquia 
dentro da empresa, muito mais trabalhando por processo por 
visão no cliente, do que propriamente hierarquizada na 
empresa.” 

Mapeamento entre a análise dos modelos e as observações dos 
especialistas 

A maioria dos modelos são regidos por 5 níveis de maturidade 
como o de Rosemann e De Bruin [16], OMG [13], Fisher [9] e o 
McCormack [21] como mencionou o especialista 04. Com a 

exceção do modelo de Hammer [20] que apresenta quatro níveis. 
A semelhança entre a quantidade de níveis é justificada porque 
boa parte dos modelos em BPM são baseados no Modelo de 
Capacidade e Maturidade (do inglês, Capability Maturity Model – 
CMM) que por definição possui cinco níveis e foi desenvolvido 
pela Carnegie Mellon Univertsity, com o objetivo de avaliar a 
maturidade do desenvolvimento de software. 

3.1.4 Elementos avaliados  
Este critério aponta quais componentes organizacionais os 

modelos abordam na avaliação da maturidade de BPM. O modelo 
de Rosemann e De Bruin [16] cita como elementos a serem 
avaliados o alinhamento estratégico, a governança, os métodos, a 
TI, a cultura e as pessoas. O modelo de Hammer [20] apresenta 
desenho, executores, responsáveis, infraestrutura, indicadores, 
liderança, cultura, conhecimento e governança. O modelo do 
OMG [13] menciona como elementos a serem avaliados: a 
Liderança de BPM, a Governança, o desenvolvimento de 
competências na equipe, a capacidade de análise de desempenho e 
a melhoria de processos. Os elementos avaliados apresentados 
pelo o modelo Fisher são: Pessoas, controle, estratégia, tecnologia 
e processos. O modelo de McCormack [21] aponta como 
elementos os fornecedores, os funcionários, os produtos/serviços 
e os clientes. A semelhança encontrada com relação a este critério 
é que todos os modelos abordam os fatores humanos, com 
exceção do modelo da OMG [13].  

Observações dos especialistas  
Os elementos a serem avaliados na aplicação de um modelo de 

maturidade sob a visão dos especialistas devem ser: governança, 
métodos, pessoas, cultura, o alinhamento estratégico com o BPM, 
a TI, e a comunicação, observando os impactos que esses 
elementos podem apresentar para a organização, conforme 
indicou um dos participantes: “O modelo deve avaliar a 

comunicação da organização tem que avaliar cultura, a gestão 
de mudança, tem que avaliar o conhecimento estratégico da 
organização e o alinhamento dele com o BPM, tem que avaliar 
tecnologias, sistemas.” (Especialista 01). 

Mapeamento entre a análise dos modelos e as observações dos 
especialistas 

Os elementos encontrados pelos especialistas estão contidos 
em todos os modelos, com exceção de cultura que é abordado 
apenas pelo modelo de Hammer [20] e governança que não é 
abordada pelos modelos de Fisher [9] e de McCormack [21]. 

3.1.5 Técnicas de avaliação 
Este critério tem por finalidade mostrar quais métodos são 

utilizados na avaliação da maturidade de uma iniciativa de BPM. 
O modelo de Rosemann e De Bruin [16] apresenta como técnicas 
de avaliação a execução de entrevistas com pessoas que 
supervisionam o desempenho de um processo. Também é 
proposta a realização de uma análise crítica dos artefatos gerados 
na iniciativa de BPM. O modelo da OMG [13] propõe como 
técnica de avaliação a realização de declarações de metas ou 
práticas que podem ser de caráter verdadeiro ou falso. O modelo 
de Fisher [9], assim como o modelo McComarck [21] sugere a 
análise de descrições textuais, de métodos, de práticas 
operacionais, de políticas e de procedimentos, o que consiste em 
um ponto de semelhança entre eles. Apenas o modelo de 
Rosemann e De Bruin [16] apresenta entrevista como técnica de 
avaliação. Até o momento não foram encontradas técnicas de 
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avaliação de maturidade no PEMM. A ausência deste critério na 
documentação deste modelo consiste em um ponto de atenção. 

Observações dos especialistas  
De acordo com os especialistas, as técnicas de avaliação a 

serem aplicadas na avaliação da maturidade de uma iniciativa de 
BPM são entrevistas, questionários, observação, grupo focal, e 
análise de documentos. Ainda foi abordado que a técnica adotada 
deve variar de acordo com o grau de maturidade da organização: 
“Uma organização de baixa maturidade ela pode aplicar 

técnicas de levantamento diferentes como, por exemplo, 
observação, entrevista, análise de dados, grupo focal, análise 
documental....” (Especialista 04). Também foi ressaltada a 
importância de validar as informações obtidas através do uso de 
mais de uma técnica de avaliação: “Você deve ter cuidado e não 
levar em conta só entrevista porque as pessoas dizem o que 
querem, você precisa ter formas de evidências de que aquilo é 
encontrável na organização.” (Especialista 05) 

Mapeamento entre a análise dos modelos e as observações dos 
especialistas 

O modelo de Rosemann e De Bruin [16] apresenta entrevista 
como técnica de avaliação que foi uma das técnicas mencionadas 
pelos especialistas 03, 04 e 05. Outras técnicas citadas, como 
observação, grupo focal e análise documental não são abordados 
por nenhum dos modelos avaliados. A técnica proposta pelos 
modelos de McComark [21] e de Fisher [9], descrição textual, não 
foi mencionada pelos especialistas. 

3.1.6 Menor nível de maturidade 
Este critério apresenta as características comuns a uma 

iniciativa incipiente de BPM sob o ponto de vista dos modelos de 
maturidade pesquisados. O modelo de Rosemann e De Bruin [16] 
preconiza que uma iniciativa com baixo nível de maturidade 
apresenta gerenciamento instável com resultados imprevisíveis da 
iniciativa de BPM, onde os processos são executados de forma 
"ad hoc". O modelo de Hammer [20] traduz seu menor nível de 
maturidade em viabilizadores de nível P-1, com processos 
instáveis e imprevisíveis e nas capacidades organizacionais é 
E-1, com liderança, cultura e governança incipientes. O OMG 
(2008) tem como fase Inicial a existência de processos internos 
normalmente invisíveis, realizados de forma inconsistente, 
incompatíveis com os resultados e difíceis de serem previstos por 
serem processos executados de forma “ad hoc”. 

O modelo de Fisher [9] apresenta nesta fase o nível estratégico 
no qual a prioridade é entender a ação, a posição e foco da 
organização em direção aos objetivos da organização. Neste nível 
as empresas se encontram em uma fase de silo. No modelo de 
McComarck [21] o nível mais baixo é o ad hoc onde os processos 
são desestruturados e mal definidos. Os processos são 
estruturados e mal definidos. Esforços individuais ("heroísmo"), 
sem mensuração de processo. Além disso, as estruturas 
organizacionais são baseadas em funções tradicionais. As 
semelhanças encontradas nesse critério são que os menores níveis 
de maturidade no modelo de Rosemann e De Bruin [16], o OMG 
[13] e o modelo de McComark [21] são representados pelo termo 
“ad hoc”. Todos os modelos preconizam que no primeiro nível a 
iniciativa de BPM é desestruturada, informal e instável. 

Observações dos especialistas  
Segundo a perspectiva dos especialistas, uma organização 

possui baixo nível de maturidade quando os processos não são 
identificados, não são detalhados, são informais e não possuem 

um gestor específico. Além disso, os processos não mensurados 
por meio de indicadores e possuem pouca horizontalidade, 
segundo afirmou o quinto especialista: a gestão nesse nível 
geralmente se dá por áreas funcionais e não de forma horizontal 
ao longo da organização. Isso caracteriza um baixo nível de 
maturidade em BPM.  

Mapeamento entre a análise dos modelos e as observações dos 
especialistas 

O modelo de Rosemann e De Bruin [16], OMG [13] e 
McCormack [21] preconizam que no nível 1 a iniciativa de BPM 
é informal, desestruturada e instável, ou seja,“ad hoc” como foi 
definido pelos especialistas 05. Os modelos de Fisher [9] e de 
McCormack [21] também citam a visão de silos e a ausência de 
mensuração de processos neste nível, confirmando a percepção 
dos especialistas.  

3.1.7 Maior nível de maturidade 
Este critério tem por finalidade apresentar o nível mais elevado 

de uma iniciativa de BPM preconizado por cada modelo estudado. 
O nível mais avançado condiz a uma sofisticação das atividades, 
das dos métodos e dos processos de negócio. No modelo de 
Rosemann e De Bruin [16] o nível mais elevado é o Otimizado no 
qual os processos e práticas estão cada vez mais consistentes e 
relacionados aos conceitos de inovação. Além disso, a 
aprendizagem organizacional é realizada e há melhorias 
sucessivas nos valores da organização. O modelo Hammer [20] 
mostra que em seu nível mais elevado os viabilizadores 
encontram-se o P-4, no qual os processos são melhorados 
continuamente. A as capacidades organizacionais encontram-se 
no E-4, onde a cultura, a governança, o conhecimento e a 
liderança atingem o grau de excelência. O modelo da OMG [13] 
propõe como maior nível de maturidade o “inovador” no quais 
processos com gargalos são substituídos por processos melhores, 
inovados e alinhados aos objetivos organizacionais. O modelo de 
Fisher [9] define o nível de “processo” como o mais elevado, no 
qual a organização apresenta-se integrada taticamente e 
direcionada por processos como redes de operações inteligentes. 
O modelo de McCormack [21] define o maior nível de maturidade 
como “estendido”, no qual a cooperação de colaboradores, 
vendedores e fornecedores direciona a organização ao nível de 
orientação à processos. As métricas de processos e os sistemas de 
gestão estão totalmente interligados na organização. 

Observações dos especialistas  
Segundo os especialistas uma organização que possui alto grau 

de maturidade em BPM tem uma metodologia definida, o conceito 
de Gestão de Processos bem disseminado e há uma ferramenta 
que monitora os processos por meio de indicadores, ou seja, um 
software de automação e monitoramento de processos: “Em um 
alto nível de maturidade as pessoas já sabem o que é gestão de 
processos de negócio, a alta administração demonstra interesse e 
apoio, além disso, já se tem uma ferramenta BPMS ou de 
acompanhamento de processo implantada ou em 
implantação”(Especialista 2).  De acordo com o terceiro 
especialista, a organização neste estágio também apresenta 
processos horizontais alinhados aos objetivos estratégicos da 
empresa e monitorados por meio de indicadores de desempenho, 
essas características já se encontram estabelecidas na cultura da 
organização.  

Mapeamento entre a análise dos modelos e as observações dos 
especialistas 

XI Brazilian Symposium on Information System, Goiânia, GO, May 26-29, 2015.
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O grau de nível mais elevado apresentado pelos especialistas é 
bastante parecido com os dos modelos avaliados. No modelo de 
Rosemann e De Bruin [16] o nível mais elevado apresenta 
processos e práticas consistentes com melhorias sucessivas como 
foi observado pelo especialista 03 onde os processos estão 
alinhados de forma horizontal. Os demais modelos também 
apresentam características semelhantes aos abordados pelos 
especialistas.  

3.1.8 Pontos de destaque  
O modelo de Rosemann e De Bruin [16] apresenta como ponto 

de destaque a utilização de técnicas quantitativas para mensurar e 
avaliar a iniciativa de BPM, o que aumenta a validade dos dados. 
O modelo de Hammer [20], por sua vez, difere dos demais 
modelos de maturidade, é que esse modelo por ser aplicável a 
todos os processos e setores organizacionais, fornecendo uma 
única abordagem para a realização de uma análise holística. Neste 
sentido, a troca de experiências é fácil e comparação de resultados 
torna-se ágil. Além disso, o modelo de Hammer [20] é fácil de 
administrar, simples e objetivo. O modelo da OMG [13] possui 
por ponto forte práticas que direcionam a maturidade por 
processos específicos. Cada parte do processo procura reunir as 
melhores práticas de forma integrada indicando o que deve ser 
feito. O modelo de McComarck [21] possui por ponto forte a 
proposição de uma cultura colaborativa e horizontal com práticas 
de gestão avançadas na forma de criar processos, métricas de 
processos e metas comuns. Não foi identificado um ponto forte 
específico no modelo de Fisher [9] que o destaque dentre os 
outros modelos pesquisados.  

Observações dos especialistas  

Segundo os especialistas, o ponto forte do modelo de 
Rosemann e De Bruin [16] é que ele é ligado a diversos campos 
de maturidade como a governança e a tecnologia: “O modelo de 

Rosemann e De Bruin traz como ponto forte, o fato de ele estar 
associado a várias áreas, várias dimensões de maturidade de 
uma forma muito ampla muito sistêmica do que podemos pensar 
em BPM.” (Especialista 05) Ainda de acordo com os 
especialistas, o modelo da OMG [13] tem como ponto forte a 
maneira minuciosa de estabelecer os requisitos.  

Mapeamento entre a análise dos modelos e as observações dos 
especialistas 

Não foram identificados semelhanças entre as respostas dos 
especialistas com os pontos fortes identificados na avaliação dos 
modelos estudados. Os especialistas preferiram não abordar em 
profundidade esse critério para não realizar julgamento de valor 
sem evidências concretas.  

3.1.10 Pontos de melhoria 
A avaliação dos pontos de melhoria serve para a identificação 

de fatores a serem tratados para que o modelo possa se adequar a 
realidade da organização que pretende adotá-lo. O modelo de 
Rosemann e De Bruin [16] apresenta como principal ponto 
negativo a sugestão da contratação de especialistas em BPM 
externos à organização para avaliar a maturidade, o que pode 
gerar uma imagem distorcida da real situação da iniciativa de 
BPM, uma vez que os especialistas externos não conhecem a 
organização de forma aprofundada. O modelo de Hammer [20], 
por sua vez, não inclui a avaliação de aspectos de TI relacionados 
com BPM, e este é um fator chave para a melhoria de processos. 
Logo, este é o principal ponto de melhoria do modelo. O modelo 
da OMG [13] não indica como as melhores práticas devem ser 

conduzidas para promover a integração de BPM, o que consiste 
no seu principal ponto de melhoria. Os modelos de Fisher [9] e de 
McCormack [21] falham por não abordar governança de BPM 
dentre os elementos a serem avaliados ao se analisar a maturidade 
de um iniciativa de Gestão de Processos.  
 
Observações dos especialistas  

Segundo os especialistas, o modelo de Rosemann e De Bruin [16] 
falha por ser um modelo de referência muito conceitual. “Um 

ponto muito fraco do modelo desse modelo é que ele não 
estabelece critérios para os níveis de maturidade. Ele não diz 
como implementar aquilo na organização, então ele é 
basicamente um modelo de referência, você não consegue 
implementar porque você teria que desenvolver muito trabalho 
em cima dele, ele é mais um pontapé inicial.” (Especialista 05). 

Em contrapartida, o modelo da OMG [13] apresenta como ponto 
de melhoria a sua complexidade que dificulta o entendimento: “O 
modelo da OMG é bem complexo de entender e de manusear, por 
ele ser complexo ele é ruim até para a organização que quer 
implementar um modelo de maturidade, porque as pessoas terão 
dificuldade de entender.” (Especialista 01) 

Mapeamento entre a análise dos modelos e as observações dos 
especialistas 

As similaridades entre a perspectiva dos especialistas sobre os 
pontos de melhoria do modelo de Roseman e De Bruim e do 
modelo da OMG [13] foram confirmadas durante a realização da 
análise comparativa. Novamente os especialistas preferiram não 
opinar sobre os demais modelos para não realizar uma avaliação 
crítica sem evidências concretas.  

3.2 Na visão dos especialistas, quais 
características um modelo de maturidade em 
BPM deve possuir para ser considerado 
efetivo? 

Segundo os especialistas, as características que um modelo 
deve possuir para ser considerado efetivo são simplicidade, 
clareza, facilidade de compreensão e objetividade para que possa 
ser facilmente adotado pela organização. “Uma das primeiras 

características que eu vejo como importante é que o modelo 
estabeleça critérios que sejam claros, fáceis de serem entendidos 
e que possam realmente servir as necessidades que a organização 
está buscando”. (Especialista 05).  As características 
anteriormente citadas foram reforçadas pelo quarto especialista: 
“Tem que ser claro, tem que ser objetivo no sentido de, tem que 
me dizer claramente quais são os critérios que a organização tem 
que atender para ser qualificada em um determinado nível de 
maturidade.” (Especialista 04) 

O modelo de Maturidade proposto por Rosemann e De Bruin 
[16] teoricamente atende as características citadas pelos 
especialistas no que se refere a simplicidade, clareza e 
objetividade. No entanto, para que ele seja considerado efetivo 
seria necessário aplicá-lo na prática, não sendo este o objetivo do 
presente estudo.  

4. TRABALHOS RELACIONADOS  
Maximilian Röglinger, Jens Pöppelbuß e Jörg Becker [15] 
mencionam 15 modelos de maturidade em BPM Através de 
revisões da literatura existentes com foco em melhoria de 
processos. O resultado fornecido por este artigo leva a uma 
orientação para acadêmicos e profissionais envolvidos na 
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aplicação de maturidade em BPM. Ferreira [8] apresenta um 
estudo comparativo de modelos de maturidade com base em 
critérios definidos. Nenhuma das duas pesquisas foi 
complementada por um estudo qualitativo com a visão de 
especialistas. Este é o principal diferencial deste artigo e consiste 
em uma contribuição relevante para a academia e para prática, 
uma vez que a pesquisa pode auxiliar pesquisadores e 
profissionais na avaliação de modelos de maturidade de BPM. 

5. CONCLUSÃO  
Este artigo buscou responder as questões de pesquisa 

propostas na seção 1. O estudo foi executado por meio de uma 
pesquisa qualitativa que possibilitou a análise de modelos de 
maturidade sob o ponto de vista de especialistas em BPM. Para 
tal, os modelos propostos por Rosemann e De Bruim [16], 
[Hammer [20], OMG [13], Fisher [9] e McCormack [21] foram 
analisados com base em um conjunto de critérios previamente 
definidos.   

Com base nos resultados, pôde-se observar que houve 
alinhamento entre grande parte dos critérios estudados nos 
modelos e as respostas dos especialistas, com exceção do critério 
‘ponto de destaque’, visto que não houve nenhuma semelhança 

entre a conclusão obtida após o estudo dos modelos e dos trechos 
de entrevistas dos especialistas. Uma lacuna encontrada nos 
modelos é que eles abordam quais elementos devem ser avaliados 
em cada nível, mas não indicam como implementar ações que 
favoreçam o alcance de um nível superior. Foi possível concluir 
também que os modelos de maturidade propostos por Rosemann e 
De Bruim [16] e pela OMG [13] são, teoricamente, os mais 
completos, intuitivos e de fácil aplicação em detrimento dos 
demais modelo pesquisados. Para comprovar se este resultado 
corresponde a realidade, é proposto como trabalho futuro a 
aplicação destes modelos por meio de estudo de caso múltiplo em 
três organizações que possuem iniciativa de BPM.  
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Anexo I – Análise Comparativa de Modelos de Maturidade BPM 
 BPMMM (Rosemann e De Bruin, 

2005)  
 

PEMM (Hammer, 2007) 
 

BPMM – OMG (2008) 
 

BPMM – Fisher (2004) 
 

BPO Maturity Model 

Conceito de 
Maturidade 

Uma medida para avaliar as 
capacidades de uma organização 

Uma estratégia que auxilia o gestor 
a compreender, planejar e avaliar 
as iniciativas de melhoria de 
processos. 

Uma avaliação da evolução das 
práticas relacionadas à gestão de 
processos. 

Necessidade de a organização gerir 
seus processos, estratégias, controle, 
pessoas e tecnologias de forma 
alinhada. 

Estágios através dos quais uma 
organização avança para torna-se 
orientada à processos de 
negócio. 

Objetivos do 
Modelo 

Permitir a identificação dos pontos 
fortes e fraquezas da iniciativa de 
Gestão de Processos para aumentar a 
probabilidade de Sucesso de BPM. 

Propor um arcabouço de 
mensuração que auxilie executivos 
a entender, planejar, avaliar e 
evoluir BPM. Melhorar a 
performance, Liderança, Cultura e a 
Governança em BPM.   

Guiar programas organizacionais de 
melhoria de processos e promover a 
avaliação da iniciativa de BPM em 
todas as áreas de organização.  

Gerenciar iniciativas de processos que 
funcionem como redes operando de 
forma inteligente e integrada, 
fornecendo recursos para a tomada 
de decisões. 

Organizar fluxos de trabalho e de 
informação. Mensurar a evolução 
de iniciativa de BPM. 

Quantidade 
de Níveis 

5 níveis: Inicial; Gerenciado; 
Padronizado; Previsível e Inovador. 

4 níveis para cada capacidade e 4 
níveis para cada viabilizador.  

5 níveis: Inicial, gerenciado, 
padronizado, previsível e inovador.  

5 níveis: Compartimentada, 
taticamente integrada, Orientada a 
Processos, Otimizada e Inteligente. 

5 níveis: Ad hoc, definido, 
vinculado, integrado e estendido. 

Elementos 
Avaliados 

O alinhamento estratégico, 
governança, métodos, TI, cultura e 
pessoas. 

Desenho, executores, responsáveis, 
infra-estrutura, indicadores, 
liderança, cultura, conhecimento e 
governança. 

Patrocínio em BPM, Governança, 
Desenvolvimento de competências, 
Capacidade de análise de 
desempenho e melhoria de 
processos. 

Pessoas, controle, estratégia, 
tecnologia e processos. 

Fornecedores, funcionários, 
produtos/serviços e clientes. 

Técnicas de 
Avaliação 

Entrevistas; Análise documental Não Identificado Questionários Descrições textuais Descrições textuais 

Menor nível 
de 

Maturidade 

 Gerenciamento instável com 
resultados imprevisíveis, os processos 
são executados de forma “ad hoc” 

Nos viabilizadores o P-1 e nas 
capacidades organizacionais é E-1. 

Nenhum processo interno é 
normalmente visível, processos 
inconsistentes.  

Empresa se encontra em uma fase de 
silo e busca-se entender a relevância 
dos processos na organização.  

Os processos são mal 
estruturados e mal definidos. 
Esforços individuais (“ 
heroísmo”). 

Maior Nível 
de 

Maturidade 

Processos consistentes, 
aprendizagem organizacional 
realizada. 

Nos viabilizadores encontram-se o 
P-4. Nas capacidades 
organizacionais encontra-se no E-4. 

 Os processos inovados e alinhados 
com os objetivos estratégicos.  

A empresa se encontra integrada 
taticamente com processos operando 
de forma inteligente 

Estrutura organizacional baseada 
em processos. 

Pontos de 
destaque 

Utilização de técnicas quantitativas 
para mensurar e avaliar a iniciativas 
de BPM, o que aumenta a validade 
dos dados. 

Fácil de aplicar, simples e objetiva. 
Aborda igualmente todas as 
dimensões organizacionais.  

Direciona a maturidade por processos 
específicos, cada parte do processo 
procura reunir as melhores práticas 
de forma integrada indicando o que 
deve ser feito. 

Não Identificado Foco na cultura colaborativa, 
horizontal: Práticas de gestões 
avançadas na forma de criar 
processos,  métricas de processos 
e metas comuns.  

Pontos de 
melhoria 

Premissa de que o modelo deve ser 
aplicado por consultores de BPM 
externos à organização. 

O modelo não inclui a avaliação de 
aspectos de TI relacionados com 
BPM, e este é um fator chave para 
a melhoria de processos. 

Não indica como as melhores práticas 
devem ser conduzidas para promover 
a integração de BPM. 

Não aborda Governança de BPM 
 
 

Não aborda Governança de BPM 

 

Legenda 
                                                                                                          Semelhanças  Critério não identificado  

                                                                                                          Diferenças  
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ABSTRACT 
This paper is part of a major research in Business Process 
Management (BPM). There are international publications that 
identify the evolution of this area and practical challenges in several 
perspectives. This paper contributes with a comprehensive survey 
that identifies, from a Brazilian perspective, the evolution of the 
academic interest and the practical challenges of the national 
organizations. The expected results are, first, that this work can 
provide evidences to answer our research question: What are the 
issues BPM in Brazil? In addition, we expect to contribute with an 
approach and instruments that can be applied in the future in a new 
evaluation, following the same process of this research. This first 
part presents the results of a key concerns classification of all the 
papers presented in a Brazilian´s Conference: the Workshop of 
Business Process Management. With this first part, we aim to 
contribute by showing and discussing what are the academy keys 
concern and compare it with the BPM International Conference.  

Categories and Subject Descriptors 
J.1 [Computer Applications]: Administrative Data Processing 

H.4 [Information Systems]: Information Systems Application 

H.3.5 [Information Systems]: Information Storage and Retrieval 
– Online Information Services 

D.2 [Software]: Software Engineering 

General Terms 
Management, Measurement 

Keywords 
Business Process Management, BPM 

                                                                   
1 Chief Executive Officer 
2 Chief Operating Officer 
3 Chief Purchasing Officer 

1. INTRODUCTION 
Dumas et al [1] defined Business Process Management (BPM) as 
the art and science of overseeing how work is performed in an 
organization to ensure consistent outcomes and to take advantage 
of improvement opportunities. [1] For Aalst et al [2] [3], BPM 
combines knowledge from information technology and knowledge 
from management sciences and applies this to operational business 
process. [2] [3] Research in this field resulted in a plethora of 
methods, techniques and tools to support the design, enactment, 
management and analysis of operational business process [2]. 

Dumas et al [1] define business processes as a set of inter-related 
events, activities and decisions points with actors and objects that 
lead to a result with value for at least one client. BPM concerns to 
various groups in an organization, from people in charge of the 
company affairs (CEO1, COO2, CPO3, CIO4, CFO5, and HR6) to 
people that are part of the processes and responsible for the 
activities execution. 

Since academy and organizations have a mutual interest in BPM, 
researchers recognize the practical challenges and agree with the 
increasing of the complexity and the scope of the processes in 
organizations [2] [4] [5] [6] [7]. Recker presents important 
evidences of the organizations concerns [8]. First, BPM is a 
challenge for expert managers [9]; second, in 2009, WinterGreen 
predicted that BPM market would triplicate in 2009-2014 over US$ 
6.2 billion dollars [10]; finally, organizations deal with initial and 
trivial stages like discover and document their business process. 
[11]. 

Some initiatives contribute to condense the evolution of the 
knowledge in the BPM field. From an international and academic 
perspective, Aalst discussed this evolution in the International 
Conference in BPM from 2003 to 2012 [12]. In this work, he 
presents a key concern classification and the evaluation of all the 
289 papers presented in the editions of that conference. 

From 2007 to 2014, Brazil also had its national BPM conference, 
called Workshop in Business Process Management (WBPM) [13] 
[14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]. Given the similarity, in this paper 
we intend to answer the question: “What are the issues in BPM 

from the Brazilian perspective?” in a comprehensive survey, why 
not start from this evaluation?  

4 Chief Information Officer 
5 Chief Financial Officer 
6 Human Resources 
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In this research, which is part of a major one, we investigate the 
following question: What are the major key concerns in Brazilian 
academy?  

Therefore, we started studying the key concerns classifications 
proposed by Aalst [12] [21]. Then, we collected and tagged all the 
66 papers from the WBPM. Finally, we evaluated the results and 
compared with the BPM International Conference. 

Besides this introduction, Section 2 presents related work. Section 
3 provides the key concerns definitions. Section 4 discusses the 
results. Section 5 concludes the paper with an outlook from a 
Brazilian perspective and presents the next steps of this 
comprehensive survey. 

2. RELATED WORK 
Business Process Management is a well-researched area. 
Therefore, some papers are remarkable, because they condense 
those researches and provide an overview of the whole area. In 
2003, Aalst, Hotsfede and Weske published a paper with these 
characteristics. They historically contextualized the rise of business 
processes management systems (BPMS), presented the 
fundamentals concepts of the BPM lifecycle, discussed about 
methodology and modelling, and the rising technology. [2] 

In 2013, Aalst published a new survey. A comprehensive survey 
that starts with the presentation of historical aspects again and then 
presents a classification schema of BPM research in two 
perspectives: use cases perspective and key concerns. He classifies 
the whole papers of BPM International Conference from 2003 to 
2012 and the edited book Business Process Management: Models, 
Techniques, and Empirical Studies [22] in these two perspectives, 
discusses the results looking backward based on the frequency of 
each classification, and previews the forwards. [12] 

From a Brazilian perspective, to our best knowledge there is no 
publication that presents such an overview of academic research in 
BPM. However, an important aspect is that, in Brazil, there was a 
National Academic Conference. The format was a Workshop held 
on in conjunction with the Brazilian Symposium in Information 
System, besides the main track. There were eight workshop 
editions from 2007 to 2014 with 66 papers published. Therefore, 
this is the first national research that we have noticed, and it is based 
on Aalst work characteristics.  

3. THE SIX KEY CONCERNS 
Aalst [12] recognizes that the use cases and key concerns 
classification provides a survey of the state-of-the-art in BPM 
research and the analysis of past BPM conferences help to 
understand the trends in this discipline. According to this author the 
uses cases perspectives refer to practical and/or intended use of 
BPM techniques and tools. This perspective, which is valuable for 
engineering or management, could not require additional BPM 
research. Moreover, some use cases require foundational research 
so they are not yet found frequently. Hence, we decided to start this 
state-of-art research from the key concerns perspective. 

Aalst identified six key concerns before the tagging work: process 
modeling language, process enactment infrastructure, process 
model analysis, process mining, process flexibility and process 
reuse [12] apud [21]. We remark that Aalst considers other three 
potentially missing concerns: process integration, patterns and 
collaboration. Since, this classification was not used by him, and 
for a better baseline of comparison, we only classified the papers in 
the same six key concerns.  

Moreover, we aimed to follow the same comparison base, i.e., we 
tagged as process enactment infrastructure the papers concerned 

with web services and other integration technologies. If the papers 
key concern is about patterns, we tag as process modeling 
languages. The missing concern collaboration could lead to 
process modeling language, process enactment infrastructure or 
process model analysis. Let´s present the key concerns. 

3.1 Process Modeling Language 
This concern is about the process modeling language to be used. A 
plethora of notations and extensions of the existing ones have been 
proposed for modeling workflows and business process. There are 
a lot papers published to evaluate these notations. Their 
requeriments are competitive, e.g., a modeling language should be 
expressive and simple [21] apud [23]. 

However the intention of the modelling language are quite 
different. Laguages that aim to automate a process execution 
(e.g.,BPEL) may be different from languages that aim to be used 
for documentation (e.g. EPC). There are also languages that are 
adapted for verification (e.g., WF-nets) or process mining (e.g., C-
nets or hidden Markov Chains). Since, the modeling and analysis 
of process are a central concern in BPM, therefore, the langugage 
to represent an organization´s processes is essential” [12]. 

3.2 Process Enactment Infrastructure 
The process enactment infrastructure is a concern about the creation 
of an infrastructure to execute, support and monitor processes. 
Aalst give examples like workflow engines, service-oriented 
computing, interoperability, cloud computing, enterprise 
application integration, and work distribution systems [21]. 

The reference model proposed by the Workflow Management 
Coalition (WfMC) in the early 1990 [24] [25] for outdate standards 
and technologies is still adequated to the expected funcionality of a 
WFM/BPM system. Figure 1 presents a BPM reference 
architecture. The remarkable difference from the WfMC reference 
model is the detailment of the data sets and the lists of roles of the 
various stakeholders. The designer uses design tools to create 
models and organizational structure. The managers is responsible 
for monitoring the flow of work and, when necessary, he acts. The 
worker(s) perform the tasks offered by the enactment service. The 
enactment services, driven by the models and by the organizational 
data, may launch various kinds of applications to support the 
execution of the tasks [12]. 

 
Figure 1. BPM reference architecture [12] 

Another important technology in process enactment infrastructure 
is the Service-Oriented Computing (SOC). The service orientation 
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is an approach where the key idea is to subcontract work to 
specialized service in a loosely coupled fashion. While SOC 
encapsulates business funcionalities in business applications inside 
web services, that can be invoked by applications, in Service-
Oriented Architecture (SOA) services interact by exchanging 
messages, for example. 

Functional and nonfunctionals requirements need to be considered 
when implementing a process-aware information system. 
Workflow patterns [23] can help the designers to elicit functional 
requirements. Cloud computing and technologies like SaaS7, PaaS8, 
and Iaas 9are now available to help researchers and practioners with 
perfomance issues. However, it implies in new challenges related 
to security concerns. 

3.3 Process Model Analysis 
The process model analysis concern refers to the analysis of 
processes based on models without using event data. Examples of 
papers that address this concern are the ones which deals with 
soundness verification, simulation, and model checking [21]. 

Verification and perfomance analysis are the mainstream 
approaches. While verification confirms the correctness of a system 
or a process, perfomance analysis measures flow times, waiting 
times, utilization and service levels [12]. 

Three dimensions of performance are most common: time, cost, 
and quality. Different Key Performance Indicators (KPIs) can be 
defined for each dimension. Simulation is a tecnhique, for example, 
to “optimize” a model given a particular performance indicator 

[12]. 

Finally, Aalst [12] remarks that verification and performance 
analysis relies on the availability of high-quality models. The 
model-based analysis make sense when the models and reality are 
aligned. It´s the problem of lack of aligment between handmade 
models and reality. 

3.4 Process Mining 
The process mining refers to analysis techniques that are driven by 
event data. Process discovery techniques that construct a model 
based on those event data, conformance checking, extension [21] 
apud [26] are examples of subjects of this concern.  

Aalst [21] remarks that conformance checking can be used to check 
if reality, wich is recorded in the event log, conforms to the model 
and vice versa. Hence, conformance checking is an example of how 
these concerns can help to address the problem of the lack of 
alighnment between handmade models and reality. 

The main objective of process mining is to use event data recorded 
by system in general to extract process-related information. 
Discover a process model by observing the event log and check 
conformance of a given model by comparing it with the reality 
expressed by the event log are examples of process mining [12].  

Figure 2 shows the process mining framework [12] apud [26]. 
Event data can be classified as “premortem” and “postmortem” 

event logs. “Postmortem” is the event data with information of 

completed cases. “Premortem” is the event data of cases that have 

not yet completed. In “alive” cases it is possible to explore the case 
information to ensure the correct or efficient handling of the case. 

 

                                                                   
7 Software as a Service 
8 Platform as a Service 

 
Figure 2. Overview of the process mining spectrum [12] 

Postmortem event data are most relevant for tasks related with 
discovery, enhancement or diagnostic of a process. Premortem 
event data are most relevant for tasks related with exploration, 
prediction or recommendation. A mixture of premortem and 
posmortem data are most relevant to auditing tasks, where the 
information of both “de jure models” and “de facto models” is 
necessary. De jure models is normative, i.e., it specifies how things 
should be done [12]. De facto models is descriptive and aims to 
capture reality. 

Therefore, process mining is not only about process discovery. 
Process mining can promote analysis through a large spectrum of 
model analysis tasks and has the event log as its fundamental part. 

3.5 Process Flexibility 
This concern leads to the problem of a WFM/BPM system beeing 
inflexible [21]. Flexibility, in the process context, is the ability to 
deal with both foreseen and unforeseen changes, by varying or 
adapting those part of the business process that are affected by 
them, while retaining the essential format of those parts that are 
not impacted by the variation [21] apud [27]. Case handling [28], 
adaptive workflows [29], late-binding [30], declarative languages 
[31] are examples of flexibility papers. 

Flexibility can be classified in four types: flexibility by definition, 
flexibility by deviation, flexibility by underspecifictions, and 
flexibility by change [12] apud [32]. 

Flexibility by definition, in design time, is the ability of 
incorporating an alternative execution path given a process 
definition, i.e., the most appropriate executuion path can be made 
at runtime for each process instance. Aalst affirms that all BPM 
systems support this type of flexibility but declarative language 
make it easier to defer choices to runtime. 

9 Infrastructure as a Service 
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727



In flexibility by deviation, a process instance deviates, at runtime, 
from the execution path prescribed by the original process without 
altering the process definition itself. To deal with a model that does 
not contain sufficient information to allow it to be executed to its 
completion, the ability necessary is the flexibility by 
underspecification. Finally, when it´s necessary to modify the 
process definition at run time and bring one or all currently 
executing process instance to the new process definition, we use the 
ability definied by flexibility by change.  

3.6 Process Reuse 
The last concern refers to the problem that (parts of) processes are 
often “reinvented” rather than reused [21]. Aalst [12] describes the 
actual scenario as composed by organization that has hundreds or 
thousands of process models and deals with problems of 
maintaining these models. Outdate models, duplicated parts, 
different models for similar processes or even identical processes 
are examples of such problems.  

However, this is a concern that is gaining more attention by  
researchers [33]. To deal with this concern, it is necessary process 
model repositories and tools that allows easy storage and retrieval 
of these process models.  

The features that should be provided arerelated to analysis, 
management and usage of this large set of process models storaged 
in process model repository. Figure 3, shows the main activies 
related to the management of large process model collections. 

 
Figure 3. Overview of the main activities related to the 

management of large model collections [12] 

Search is the activity where, given a query, a set of models is 
returned. In merge activity a set of models is combined into a single 
model where the behavior of the original models is preserved (in 
large). Cluster is the activity responsible to identify a set of related 
process models and may be used as input for merging, for example. 
Unify/Refactor is an activity that given a set of models as input 
provides an improvement by aligning them, removing redundancies 
and applying conventions. Finally, the activity convert, is related to 
the various mappeing from one notation to another notation. 

4. BRAZILIAN STATE-OF-ART  
In Brazil, BPM is generally associated with the Information 
Systems area. Similar to the BPM International Conference, there 
was a premier Conference in a Workshop format in conjunction 
with the Brazilian´s Information Systems Symposium (SBSI), the 
Workshop in Business Process Management (WBPM). The 
Symposium is in its 11th edition [32] and the Workshop had the last 
edition, the 8th, in last year (2014) [20]. This year, 2015, BPM was 
incorporated as a Special Track inside the Symposium. 

4.1 Evolution of Key Concerns in WBPM 
Conference 
Following Aalst’s work, first we collected all the papers published 
in the WBPM from 2007 to 2014. There were 66 papers published. 
Then, to evaluate the relative importance of the key concerns, we 

tagged all the papers. Most papers were tagged with one dominant 
key concern, but in some cases, more tags were used. In the 
International Conference, Aalst used 342 tags to evaluate the key 
concerns of the 289 papers published, a 1.18 tag per paper on 
average. Our evaluation used 79 tags for the 66 papers published 
WBPM, 1.19 tags per paper on average. We remark that the 
proximity of the average was a coincidence, noticed after tagged all 
the papers. 

As an example of paper that can be tagged with more than a 
dominant key concern we mention the [33]. In fact, this paper 
presents and discusses the requirements of a tool that could support 
workflow activity patterns. In this sense, this paper can be tagged 
as process enactment infrastructure. However, to implement this 
proposal, it was necessary a statistic repository of activity patterns. 
Hence, it also can be tagged as process reuse, because it deals with 
a repository where process models are storage and retrieved. It´s 
not impossible to argue that this paper can be also tagged with 
process modeling language, because it has a discussion about 
BPMN 1.2 and UML 2.0 as well as process mining since they have 
“implemented a process model mining tool to be used for 
identifying the activity patterns co-occurrences”. 

We consider the relative frequency here as an indicative of the 
relative importance of a key concern. We understand from Aalst´s 
work [12] that the concept of relative importance is not only related 
to the relative frequency of a key concern in papers of the 
International Conference, but also to the fact of this conference 
represents “the premier conference in the field”. Since we also 

consider that WBPM is the premier Brazilian´s research conference 
in the field, when we use the term relative importance, as Aalst´s 
work, we are considering these two points. 

The relative frequency can be calculated by simply counting the 
number of tags per key concern and year. For example, for WBPM 
2009 four papers were tagged with the key concern process 
enactment infrastructure. The total number of tags was 17 for the 
13 papers published. Therefore, the key concern process enactment 
infrastructure has a relative frequency of 4/17 = 0.235. Table 1 
shows all relative frequencies of key concerns per year. The last 
row is the average relative frequency of each key concern over all 
eight WBPM editions. All rows add up 1. Figure 4 graphically 
presents the total average. 

Table 1. Relative importance of key concerns in eight years of 
WBPM. 
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2007 0.07 0.33 0.27 0.13 0.13 0.07 

2008 0.40 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 

2009 0.24 0.24 0.29 0.00 0.12 0.12 

2010 0.00 0.25 0.63 0.00 0.00 0.13 

2011 0.00 0.20 0.30 0.20 0.00 0.30 

2012 0.25 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 

2013 0.20 0.00 0.40 0.20 0.20 0.00 

2014 0.30 0.30 0.30 0.00 0.10 0.00 

Average 0.18 0.20 0.35 0.10 0.08 0.09 
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Figure 4. Average relative importance of key concerns in 

WBPM. 

As in Aalst works [12], we noticed the tagging of key concerns is 
highly subjective. He mentioned, “It is unlikely that two BPM 
experts would use precisely the same tags for all papers”. 

Moreover, we have the same difficult with broad papers. For, 
example, what is the key concern classification of this paper? To 
reduce this subjectivity, before the final tagging, each author made 
a blind tagging, i.e. each author classified the papers without see 
the other’s classification. Moreover, one of the authors, the most 
expert, tagged the papers based only in its title. Nevertheless, in the 
large, the raw results lead to same concerns. Figure 5 shows the raw 
results of this title classification. 

 
Figure 5. Raw results with the average relative importance 

verify the subjective component of the classification. 

 

The analysis of key concerns in WBPM shows that the first three 
key concerns are the most frequent. In comparison, the 
International Conference has also these three key concerns in the 
top concerns as shown in Figure 6. We also noticed that they 
represent more than 70% of the relative importance in both 
scenarios, WBPM and International Conference. However, the 
distribution between the three concerns is quite different. In 
International Conference, they represent almost one third each one, 
but in WBPM the process model analysis represents almost the 
half.  

 
Figure 6. Average relative importance of key concerns in 

International Conference [12]. 

It´s important to highlight that in the comparison related to time 
distribution, we observe a two-year shift, since Aalst analysis didn´t 
address 2012, 2013 and 2014 editions of the Internationals 
Conference. Moreover, Aalst deals with ten years and WBPM had 
only eight editions. Therefore, we now take a look over the years. 

Aalst’s results indicate the concerns process mining and process 
reuse have been gaining importance. In the other hand, the relative 
frequency of the concern process flexibility is decreasing. Table 2 
shows the relative importance of concerns over the years in 
International Conference and Figure 7 shows the importance of 
each concern plotted over the time. 

Table 2. Relative importance of key concerns in International 
BPM Conference [12]. 
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2000 0.355 0.161 0.290 0.000 0.161 0.032 

2003 0.325 0.200 0.250 0.050 0.075 0.100 

2004 0.286 0.238 0.238 0.143 0.048 0.048 

2005 0.288 0.231 0.212 0.058 0.096 0.115 

2006 0.154 0.308 0.288 0.096 0.077 0.077 

2007 0.387 0.097 0.194 0.194 0.065 0.065 

2008 0.324 0.108 0.297 0.135 0.081 0.054 

2009 0.148 0.111 0.370 0.222 0.037 0.111 

2010 0.240 0.240 0.200 0.160 0.000 0.160 

2011 0.143 0.171 0.200 0.314 0.000 0.171 

Average 0.265 0.187 0.254 0.137 0.064 0.093 
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Figure 7. Importance of each concern plotted over the time in 

International Conference. [12] 

Our analysis did not indicate a consistent trend in the sense of a key 
concern gaining importance and other loosing. Over the years, it is 
remarkable that process reuse disappeared in the last three years 
and the process model analysis has always remained. Table 1, 
shown earlier, presents the relative importance of concerns over the 
years in WBPM. Figure 8 shows the importance of each concern 
plotted over the time. 

 
Figure 8. Importance of each concern plotted over the time in 

WBPM. 

Grouping the concepts, the three most relevant in one hand (process 
modeling language, process enactment infrastructure, process 
model analysis) and the three others in another (process mining, 
process flexibility and process reuse) indicated in Figure 6, we can 
also perceived that they almost represent 70% of the relative 
importance in all years. The year 2011 is an outlier with 50% 
relative importance for each group and 2012 is another outlier, 
since the first three concerns represent 100% of the relative 
importance.  

We are especially interested in this assembly because, according to 
Aalst [12], process mining, process flexibility and process reuse are 
concerns that are more recent, so let´s call it modern group. In other 
hand, we have process modeling language, process enactment 
infrastructure and process model analysis, which are more mature 
concerns; hence we will call it mature group.  

Our analysis indicates that those groups in Brazilian research are 
not in the same direction of the International Conference. Table 3 
shows the sum of the relative frequencies in each group per year 
and Conference. Figure 9 graphically represents this difference. 
Comparing the earlier years of each conference with the last years, 
we observe that differently from the level change in International 
Conference which is clear, this change in the WBPM is not easily 
noticed. 

Table 3. Importance of group of Mature Concerns and 
Modern Concerns over the year for each Conference. 
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2003 0.78 0.23     

2004 0.76 0.24     

2005 0.73 0.27     

2006 0.75 0.25     

2007 0.50 0.50 0.67 0.33 

2008 0.73 0.27 0.70 0.30 

2009 0.63 0.37 0.76 0.24 

2010 0.68 0.32 0.88 0.13 

2011 0.51 0.49 1.00 0.00 

2012   1.00 0.00 

2013     0.60 0.40 

2014     0.90 0.10 

 

 
Figure 9. Importance of each group of each Conference 

plotted over the time. 

4.2 An Outlook through the WBPM 
Aalst analysis recognizes the “amazing speed” of the development 
of the BPM discipline. However, he also discusses some 
weaknesses. Hence, in this subsection we will take a look at the 
WBPM papers remarking the aspects as pointed by Aalst. 

The first point is that many papers presents a new modeling 
language, but the need for such languages is often unclear besides 
they are never used again. The second point is the distance between 
research and real-life. Aalst believes some authors seem to focus 
on originality rather than relevance. The third point is about 
implementation. Despite the efforts, the non-availability of the 
software is frequent or the prototypes simply “disappear” after the 
publication. The result is a discontinuity of the research. Finally, in 
the fourthly, he noticed that many papers include case studies, 
which could be good, but instead they appear to be artificial and, 
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often, the core contribution is not really evaluated or the case study 
is deliberately kept vague.  

In WBPM, we noticed that the first phenomenon occurs not with 
languages, but with the key concern process modelling analysis. 
There are many papers proposing new methods, approaches or 
techniques, including use cases, but we did not notice the evolution 
or evaluation of those proposals in subsequent years. However, 
despite this trend, some papers reflect research continuity [34] [35] 
[16]. 

The second problem related to case studies also occurred. Often, 
they are used to reinforce a new technique or approach but, as Aalst 
criticizes in the International Conference research, they seem quite 
artificial.  

There are few papers presenting implementations. New software is 
not common in WBPM. Papers tagged with the key concern 
process enactment infrastructure often presents a new method, 
technique or approach and like we noticed in the first issue, once 
the proposal is published there is no new publication evaluating or 
discussing the evolution of the proposal. 

In this context, one can argue that this analysis results, lack of 
continuity, will occur because the natural evolution of a research, 
after a national publication, would be an international one. 
Nevertheless, we understand it is important to warn about that, 
because it will help to future evaluations for national conferences, 
publications and communities. 

Although we noticed the same weakness that Aalst remarks in 
International Conference, we also noticed that national research  is 
not distant from International Conference issues. Aalst recognizes 
that the BPM discipline has developed at a great speed and, besides 
that speed, in WBPM there are papers that deals with all the key 
concerns, the mature ones or the modern one.  

Therefore, we observe that in the earliest editions we already found 
papers about process enactment infrastructure and process mining. 
Another comment is that we have publications concerned with the 
topic collaboration that was not evaluated in Aalst research.  

Finally, we believe that WBPM contributed with the evolution of 
the research of the BPM field in Brazilian academy. We made a 
pre-analysis of all publication in the ten years of SBSI and verified 
that eight years of the WBPM has almost the double of papers about 
BPM. Now, that BPM is a main track in SBSI, we expect that 
research in this field will increase even more the promotion of this 
discipline. 

5. CONCLUSION 
In this paper, we expected to answer the research question: What 
are the major key concerns in Brazilian academy? We developed 
this research taking the same path used by Aalst [12] to evaluate 
the last decade of world´s research in BPM, i.e., verifying the 
frequency of a concern in the premier Conference.  

Using the papers published at WBPM, we mapped the key concerns 
by tagging them. Moreover, since we use Aalst research as our 
base, it was possible to compare the results of each Brazilian key 
concern´s research with the International one.  

The results indicate that Brazilian academy has the key concern 
process model analysis as its major issue and, through the eight 
years investigated, it has not changed at all. Moreover, this concern 
together with the other two most relevant concerns, process 
enactment infrastructure and process modelling language 
composes the same set of the International Conference. However, 
through the years, the research in the International Conference has 
moved to other concepts like process mining and process reuse.  

Facing these results, we proposed two categories to confirm the 
stability of the concerns in WBPM: mature concepts and modern 
concepts. This category comparison made possible to conclude that 
the International Conference in BPM is moving from the mature 
concepts two the modern concepts while WBPM is not. 

To recognize other state of art aspects, our research will continue 
in this classification direction. There are other potentially concerns: 
process integration, patterns, and collaboration [12] and we 
believe that they should be also studied. Therefore, in the next step 
we will address not only the increase of the scope, classifying 
papers of the main tracks of the Brazilian Symposium, but also try 
to understand these new concerns and verify its relevance for 
Brazilian researchers. Moreover, we believe that a use case 
evaluation and a perspective evaluation, like Aalst research, will 
help to increase this state-of-art evaluation. 

Finally, with this research, we aim to start our contribution in the 
same manner of the original and international one [12]. As the 
author writes, it is a “modest attempt to guide BPM research 
towards the real key challenges in our field”. We believe that this 
research will help to highlight the Brazilian research trajectory and 
will contribute with new research questions, e.g., Why are we in 
this trajectory? Which trajectory would be better? Maybe 
researches like that could be a baseline to move this trajectory to 
another one and, in the future, we can perceive this movement 
actualizing it. We also expect this research would influence the 
practitioners, and vice-versa, i.e., the practitioners with these new 
insights could bring new experiences and challenges to the 
academy.  
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RESUMO 
Gestão de Processos de Negócio (BPM) tem se tornado uma 
poderosa ferramenta para aumentar a eficiência e eficácia dos 
serviços prestados nas organizações públicas e privadas. 
Entretanto, existe uma crescente consciência que BPM requer 
uma visão holística da organização, onde a cultura organizacional 
é um fator crítico de sucesso para a implantação de uma iniciativa 
de BPM. Neste artigo apresentamos um estudo de caso que 
explora os valores e aspectos culturais de uma organização que 
contribuem como facilitadores e barreiras para a evolução de uma 
iniciativa de BPM.  

Palavras-Chave 
Gestão de Processos de Negócio (BPM), Cultura Organizacional, 
Cultura de BPM. 

ABSTRACT 
Business Process Management (BPM) has become a powerful tool 
to increase the efficiency and effectiveness of services provided in 
public and private organizations. However, there is growing 
awareness that BPM requires a holistic view of the organization 
where the organizational culture is a critical success factor for the 
implementation of a BPM initiative. This article presents a case 
study that explores the values and cultural aspects of an 
organization that contribute as facilitators and barriers to the 
development of a BPM initiative.  

Categories and Subject Descriptors 

K6 [Gerenciamento de Computação e Sistemas de 
Informação]: Diversos. 

General Terms 

Management. 

Keywords 

Business Process Management (BPM), Organizational Culture, 
BPM Culture. 

1. INTRODUÇÃO 
Todas as organizações desejam otimizar seus serviços, eliminar 
perdas, melhorar qualidade, aumentar produtividade, reduzir 
custos, evitar retrabalho e prospectar oportunidades. Nos últimos 
anos, muitas organizações públicas e privadas têm investido de 
forma significativa em iniciativas de gestão de processos de 
negócio (do inglês: Business Process Management – BPM) para 
alcançar estes objetivos. Muitos projetos de BPM têm originado 
mudanças significativas nas organizações, que incluem aumento 
da eficiência operacional, novas ofertas de serviços, automação de 
processos, redesenho da estrutura organizacional e conformidade 
regulatória, dentre outros [23]. 

Entretanto, a consolidação da gestão de processos de negócio é 
dificultada pelo fato desta disciplina ainda carecer de uma 
abordagem de gerenciamento unificada e ampla. Dentre as 
principais dificuldades reportadas por estudos na área podemos 
destacar a necessidade de mudanças constantes que as 
organizações precisam acompanhar [13].  De fato, a essência de 
BPM envolve ciclos de melhorias contínuas, onde a organização e 
as pessoas precisam adaptar-se às novas formas de trabalho. Em 
geral, pessoas são resistentes à mudança, onde esta resistência 
pode ser um dos principais entraves para iniciativas de BPM.  

A disciplina de BPM ainda é frequentemente associada às novas 
tecnologias voltadas para a modelagem e automação de processos 
de negócios. Entretanto, pesquisas recentes sugerem a adoção de 
uma abordagem mais holística para as iniciativas de BPM. Esta 
nova visão inclui aspectos organizacionais e percebe processos 
como o núcleo central a partir do qual os negócios são realizados 
por pessoas dentro da organização [9]. Assim, BPM é cada vez 
mais considerada como uma abordagem de gestão integrada que 
inclui dimensões como alinhamento estratégico, governança, 
pessoas e cultura, além de tecnologia de informação (TI), 
ferramentas e técnicas [13]. Em particular, cultura é considerada 
como um dos principais impulsionadores de iniciativas de BPM, 
representando uma fonte importante para o seu fracasso ou 
sucesso. Neste contexto, a cultura organizacional é cada vez mais 
reconhecida como um fator central influenciando e sendo 
influenciada por BPM [24].  

Apesar do crescente reconhecimento da importância da cultura 
como fator crítico de sucesso em iniciativas de BPM, ainda 
existem poucas pesquisas relacionadas ao tema. Alguns autores 
[24], [3] resumem as seguintes percepções de cultura encontradas 
em pesquisas na área de BPM: 
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 Influência da cultura organizacional em BPM; 
 Influência de BPM na cultura organizacional; 
 Cultura de BPM, que descreve uma cultura que suporta 

os objetivos de BPM; 

A partir das motivações descritas acima, este artigo tem como 
objetivo investigar como a cultura organizacional influencia 
iniciativas de BPM. Para isso, apresentamos a seguinte questão de 
pesquisa:  

  QP1: Quais valores ou aspectos culturais de uma organização 
contribuem como facilitadores e barreiras para a evolução de uma 
iniciativa de BPM? 

  QP2: Qual o impacto de BPM na cultura organizacional? 

A fim de responder às questões de pesquisa, a principal 
contribuição deste artigo é apresentar um estudo de caso 
exploratório que investiga como os valores ou aspectos culturais 
de uma organização pública influenciam a sua iniciativa de BPM.  

Este artigo é estruturado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a 
revisão de literatura relacionada ao tema. Na Seção 3 descrevemos 
o método de pesquisa utilizado. A Seção 4 apresenta os resultados 
do estudo de caso.  Na Seção 5 apresentamos uma discussão sobre 
os resultados obtidos e descrevemos as limitações da pesquisa. 
Finalmente, a Seção 6 conclui o artigo e apresenta diretrizes para 
trabalhos futuros. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
2.1 BPM 
De acordo com o CBOK [1], a Gestão de Processos de Negócio 
(BPM) pode ser vista como uma disciplina gerencial que integra 
estratégias e objetivos de uma organização com expectativas e 
necessidades de clientes, por meio do foco em processos ponta a 
ponta. BPM engloba estratégias, objetivos, cultura, estruturas 
organizacionais, papéis, políticas, métodos e tecnologias para 
analisar, desenhar, implementar, gerenciar desempenho, 
transformar e estabelecer a governança de processos. Para Jeston e 
Nellis[9], BPM pode ser definido como a realização dos objetivos 
de uma organização através da melhoria, gestão e controle dos 
seus processos de negócios considerados essenciais.  

O entendimento do conceito de BPM difere largamente na 
academia. Varia desde uma visão técnica, considerada mais 
estreita, até uma visão mais ampla, com foco em uma perspectiva 
holística [3]. Esta visão mais abrangente considera que a 
perspectiva organizacional envolvendo cultura e aspectos 
humanos são fundamentais para o sucesso de BPM [4],[5]. 

2.2 Cultura  
Cultura é um conceito bastante amplo, uma vez que é associado 
de formas diferentes dependendo do seu contexto [24]. Para 
Schein [19], cultura é um conjunto básico de premissas tácitas 
sobre como o mundo é e deve ser, que um grupo de pessoas 
compartilham e que determina suas percepções, pensamentos, 
sentimentos, e, até certo ponto, o seu comportamento. É 
compreendida como o conjunto de valores compartilhados de um 
grupo que tornam-se visíveis em ações e estruturas [18]. Já 
Hofstede [6] considera cultura como uma programação coletiva da 
mente. Valores culturais são centrais para o entendimento de uma 
cultura. Enquanto comportamentos podem ser modificados 
através de incentivos, valores são aspectos relativamente mais 

estáveis ao longo do tempo [8]. De maneira geral, cultura refere-
se aos valores compartilhados por um grupo de pessoas, como 
nações, organizações e grupos de trabalho, que se tornam visíveis 
nas ações individuais e coletivas dos membros do grupo [24]. 

Schein [17] define cultura organizacional como um padrão de 
premissas básicas inventadas, descobertas ou desenvolvidas por 
um dado grupo, enquanto este grupo aprende a lidar com os 
problemas externos e de integração interna. Se essas premissas se 
provarem válidas, serão ensinadas para os novos membros como a 
forma correta de perceber, pensar e sentir em relação aos 
problemas, como parte de um processo de socialização. Com base 
nesse conceito, uma cultura organizacional pode ser analisada em 
três diferentes níveis – artefatos, valores e normas, e premissas 
básicas – de acordo com seu grau particular de consciência e 
visibilidade, conforme ilustrado na Figura 1.  

Artefatos são estruturas visíveis e processos dentro da 
organização. São diretamente observáveis, mas difíceis de decifrar 
e incluem tecnologias, símbolos, arquiteturas, linguagens dentro 
da organização. O segundo nível, representado pelas normas e 
valores compartilhados, representam as estratégias e filosofias da 
organização, que transmitem um sentimento do que é certo e 
errado. Normas e valores servem como um framework de 
orientação que influencia as ações dos membros dentro da 
organização. O terceiro nível, consiste em concepções e premissas 
básicas inconscientes. São vistas como a referência inicial sobre 
os quais os valores e ações se baseiam [3]. 

  

Figura 1. Modelo de Cultura Organizacional de Schein. 

2.3 Cultura de BPM 
Considerando que cultura é um fator crítico de sucesso em 
iniciativas de BPM e que é predominantemente definida através 
de valores básicos que estão implícitos em artefatos visíveis, a 
compreensão de quais valores culturais são considerados 
impulsionadores de BPM é essencial [15], [24].  

Diante desse contexto, vom Brocke & Sinnl [24] definiram um 
Modelo conceitual de Cultura de BPM, conforme ilustrado na 
Figura 2. Neste modelo, Cultura de BPM é compreendida como 
uma cultura que suporta o desenvolvimento de processos de 
negócio eficientes e eficazes. Enquanto Contexto Cultural refere-
se à cultura organizacional existente no início de uma iniciativa de 
BPM. Já Alinhamento Cultural representa a congruência 
necessária entre a Cultura de BPM e o Contexto Cultural para que 
uma iniciativa de BPM seja bem sucedida. 
 

 
Figura 2. Modelo de Cultura de BPM. 

Os autores identificaram um conjunto de valores culturais que 
suportam os objetivos para estimular uma Cultura de BPM. Esses 
valores culturais, denominados valores CERT, estão associados a 
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fatores organizacionais que são expressos em: Customer 
Orientation, representados por características de proatividade e 
capacidade de resposta; Excellence, através de iniciativas de 
melhoria continua e inovação; Responsibility, por compromisso e 
responsabilização nos resultados; e Teamwork, através da 
colaboração horizontal, não departamentalizada. Desta forma, a 
proposta de Schimiedel [21] é identificar o quanto esses valores 
estão amadurecidos nas organizações e elaborar estratégias para 
desenvolver uma cultura organizacional a fim de suportar a 
implantação de iniciativas de BPM, aumentando as taxas de 
sucesso. Nesta pesquisa, utilizamos esta proposta como referencial 
teórico para apoiar o planejamento e execução do estudo de caso. 
Na seção a seguir apresentamos o método de pesquisa adotado.  

3. MÉTODO DE PESQUISA 
O objetivo desta pesquisa é analisar como a cultura organizacional 
de uma organização afeta os resultados de uma iniciativa de BPM. 
Em particular, pretendemos investigar como valores culturais 
observados na organização estudada atuarão como facilitadores e 
barreiras para a evolução da iniciativa de BPM. Considerando as 
questões de pesquisa apresentadas na Seção 1, adotamos um 
estudo de caso exploratório como estratégia de pesquisa. A 
unidade de análise foi a iniciativa de BPM conduzida na 
organização. O quadro metodológico utilizado está apresentado na 
Tabela 1.  

Tabela 1. Quadro Metodológico da Pesquisa 

Concepção Filosófica Construtivista/Interpretativa 

Método Científico  Indutivo 

Natureza Qualitativa  

Caráter Empírico 

Estratégia de Pesquisa Estudo de Caso 

Quanto ao Propósito  Exploratório  

Procedimentos de Coleta 
de Dados 

1. Entrevistas Semiestruturadas; 

2. Análise de Documentos; 

3. Observação Participante; 

Procedimentos de 
Análise 

Classificação temática e análise 
qualitativa de entrevistas, 
documentos e registros de 
observação participante.  

Estratégia de Validação  Triangulação de Métodos  

Como procedimentos de Coleta dos Dados, utilizamos entrevistas 
semiestruturadas, análise de documentos e observação 
participante. Foram realizadas entrevistas com colaboradores da 
organização diretamente envolvidos na iniciativa de BPM. Para a 
análise de documentos, obtivemos acesso a toda a documentação 
produzida pela iniciativa de BPM nos últimos 3 anos. Já a 
observação participante foi conduzida pelas autoras, já que elas 
estão envolvidas como consultoras externas da iniciativa de BPM. 
Conduzimos a observação durante reuniões e atividades de 
trabalho semanais durante o período de 04 meses. Fizemos uso de 
um diário de pesquisa para registrar eventos e conversas que 
consideramos relevantes para condução do estudo de caso.  

Na etapa de Análise dos dados, utilizamos procedimentos de 
análise temática, onde os dados foram transcritos e codificados 

utilizando as ferramentas Express Scribe Transcription e Weft 
QDA, respectivamente. Foram identificadas categorias que 
sintetizam os principais fenômenos identificados durante o estudo. 
Os fenômenos analisados referem-se aos valores culturais 
identificados na organização que influenciam a iniciativa de BPM. 

Durante a análise dos dados foi realizada uma classificação das 
categorias, considerando como critério na definição das categorias 
o grau de influência que os fatores observados na cultura 
organizacional exercem na iniciativa de BPM. A partir disso, 
elaboramos uma lista das categorias consideradas como fatores da 
cultura organizacional com maior impacto na iniciativa de BPM.  

A lista de categorias foi priorizada de acordo com a sua 
relevância, que foi verificada através da sua ocorrência em várias 
entrevistas e também reportada no diário de observação. Pudemos 
identificar estes aspectos da cultura organizacional que impactam 
a sua iniciativa de BPM: comunicação, inovação, mudança, 
política, motivação, gestão de pessoas, melhoria contínua, 
orientação ao cliente, colaboração, gestão organizacional e, 
num processo cíclico da influência mútua, a própria iniciativa de 
BPM como indutor de mudança da cultura organizacional.  

4. RESULTADOS 
Esta seção descreve o contexto da organização onde foi realizado 
o estudo de caso, bem como o perfil dos entrevistados. Além 
disso, apresenta os principais resultados obtidos para responder às 
questões de pesquisa. Os resultados foram divididos de acordo 
com as categorias descritas na seção anterior. 

4.1 Contexto da Organização e da Iniciativa 
de BPM 
A organização analisada é uma instituição pública que tem como 
principal objetivo apoiar o controle da gestão pública em 
benefício da sociedade, atuando como instrumento efetivo na 
defesa do interesse social e no combate à corrupção.  

A iniciativa corporativa de BPM na organização teve início em 
2012. Antes disso existiram esforços de modelagem de processos 
que ocorreram de forma isolada em alguns setores da organização. 
A adoção de uma filosofia de BPM nesta instituição foi 
principalmente guiada pelos seguintes objetivos: (i) criação e 
estruturação de um Escritório de Processos (Business Process 
Management Office) e (ii) implementação de fluxos de trabalho 
eletrônico de processos finalísticos da instituição. Dentre os 
principais resultados alcançados pela iniciativa de BPM, podemos 
destacar a definição de uma metodologia de BPM alinhada com os 
objetivos e características da organização, formalização do 
Escritório de Processos como unidade organizacional, aquisição 
de uma ferramenta de apoio aos processos finalísticos da 
instituição. Podemos considerar que a iniciativa de BPM tem 
evoluído de forma satisfatória, uma vez que ela está atingindo os 
objetivos definidos pelos patrocinadores. No entanto, 
identificamos diversos desafios que a organização precisa superar 
para garantir a evolução desta iniciativa.  

Durante o estudo de caso, realizamos entrevistas semiestruturadas 
com 10 colaboradores da instituição, com os seguintes perfis: 

Analista de Sistemas – Trabalha há 5 anos na instituição na área 
de TI. Tem curso superior em Ciência da Computação. 

Analista de Processos – Trabalha há quase 10 anos na instituição, 
tendo ingressado originalmente na área de TI, mas passando por 
diversas áreas finalísticas da organização, assim como nas áreas 
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de gerenciamento de qualidade, gerenciamento de projetos, 
atendimento e suporte de TI, dentre outras. Possui Mestrado em 
Engenharia de Software, além de certificações CBPP (Certified 
Business Process Professional) e PMP (Project Management 
Professional). 

Analista de Negócio – Trabalha há quase 10 anos na instituição, 
com formação superior em Engenharia Elétrica. Tem grande 
conhecimento dos processos finalísticos da organização, atuando 
neste momento como suporte às áreas de negócio, definindo 
procedimentos e metodologias de trabalho.   

Assessor da Presidência – Trabalha há mais de 23 anos na 
instituição, atuando em diferentes áreas finalísticas e de suporte, 
ocupando tanto funções operacionais como funções de gerência e 
diretoria. Possui especialização na área de Auditoria. 

Assessor Técnico – Trabalha há 20 anos na instituição, em 
diferentes áreas consideradas finalísticas e de suporte/apoio, 
ocupando tanto funções operacionais como funções de gerência e 
diretoria na instituição assim como em outros órgãos de governo. 
Apresenta Mestrado na área de Gestão Pública.  

Gerente Funcional – Trabalha há 18 anos na instituição, atuando 
em diferentes funções operacionais e gerenciais em áreas 
finalísticas e de suporte. Tem mestrado na área de Direito, sua 
formação original, e possui experiência na área de BPM. 

Gerente de Projeto de BPM – Trabalha há mais de 19 anos na 
instituição, atuando nos últimos anos em funções gerenciais e 
diretoria em diferentes áreas da organização. Atualmente é gerente 
de um dos principais projetos de BPM em condução na 
organização. 

Diretor de Planejamento – Trabalha há 5 anos na instituição, 
sendo originalmente da área de TI, exerceu funções de gerente de 
projeto e diretoria na área de suporte da organização. Tem 
mestrado em Ciência da Computação, na área de gerenciamento 
de projetos. Possui a certificação PMP (Project Management 
Professional) em gerenciamento de projetos.  

Diretor de TI – Trabalha há 7 anos na instituição, sempre atuando 
na área de TI. Exerceu funções operacionais de analista de 
sistemas, bem como gerenciais.  

A seguir descrevemos as principais categorias identificadas no 
estudo de caso, que apresentam diversas características culturais 
afetam a sua iniciativa de BPM.  

4.2 Comunicação 
A categoria Comunicação diz respeito à transmissão de 
informação relevante, ou seja, o compartilhamento da informação, 
dentro e para fora da organização. Observamos na organização 
que a comunicação, tanto interna (entre setores) quanto externa 
(com outros órgãos e sociedade) diretamente relacionada à 
atividade finalística, é identificada como um dos pontos fracos da 
organização. Essa constatação está diretamente associada à 
existência de canais de comunicação falhos e à necessidade de 
modernizar e profissionalizar a comunicação da instituição.                          

Além disso, outros fatores também contribuem para essa 
fragilidade na comunicação externa, como a própria área de 
atuação da instituição, que é de difícil compreensão pela 
população em geral. 

Observamos também a inexistência de uma estratégia de 
comunicação interna, tendo como consequência a dificuldade em 
compartilhar a informação entre os setores da organização, seja 
pela falta de agilidade, pela fragilidade dos canais existentes ou 

pelo próprio desconhecimento do fato gerador da informação pela 
área de comunicação.  

Diante desse contexto, foi constatada uma grande preocupação 
com a melhoria da comunicação, através de ações como a 
profissionalização do setor responsável e criação de um objetivo 
estratégico relacionado ao tema.  Com isso, já se evidencia a 
percepção de uma melhoria significativa da comunicação externa, 
com rebatimento direto na comunicação interna. O Diretor de 
Planejamento destaca que “Eu tenho visto uma melhora 

significativa nos últimos anos. Mais do que uma melhora, uma 
preocupação em se comunicar melhor... A organização tem se 
preocupado com isso, buscado uma profissionalização 
principalmente na comunicação externa, mas que tem 
rebatimento na comunicação interna... Tanto que temos um 
objetivo estratégico de fortalecimento da imagem institucional”. 

4.3 Mudança 
A categoria Mudança refere-se à forma como a organização reage 
às mudanças, se há incentivo à quebra de paradigmas, bem como 
flexibilidade na adaptação da sua cultura organizacional. 
Observamos como valor cultural uma forte resistência à 
mudança, representado por um sentimento de desconfiança dos 
funcionários ao novo, especialmente quando são tirados da sua 
zona de conforto. De acordo com o Analista de Sistemas: “Para 

tudo que estamos implantando aqui existe uma resistência: por 
que mudar? Isso vai me dar mais trabalho... Além disso, vou ter 
que fazer mais isso”.  

Outro aspecto gerador da resistência às mudanças dentro da 
organização é o choque de gerações. Como se existissem duas 
instituições, conflitantes, em uma única instituição formal. Os 
funcionários mais recentes entraram, em sua maioria, com desejo 
de colaborar para o desenvolvimento de uma gestão mais 
moderna. Já os mais antigos, que talvez um dia tenham tido os 
mesmos anseios, mostram-se mais reativos, sempre procurando 
defeitos nas propostas de mudança. Segundo o gerente funcional 
“Para fazer uma mudança aqui é complicado. Entraram muito 
jovens, com 18 ou 20 anos.  As pessoas são contaminadas. Você 
entra aqui com vontade de fazer acontecer, então antigamente as 
pessoas tinham iniciativas individuais, e nos primeiros obstáculos 
se decepcionavam e se acomodavam...”. 

Entretanto, apesar da resistência às mudanças ser uma 
característica intrínseca à cultura organizacional da instituição 
analisada, esta resistência pode ser minimizada pelo poder político 
que incentiva e apoia a mudança. Ou seja, existe a necessidade de 
patrocínio da alta gestão com o objetivo de influenciar e facilitar 
as ações de mudança, conforme descrito pelo Diretor de TI “... Se 

não houver o patrocínio do presidente ou da gestão para uma 
mudança substancial, ela não ocorre”. 

Outro elemento facilitador identificado é o envolvimento de 
pessoas para quebrar a resistência. Trabalhar a efetividade da 
comunicação, como as pessoas irão perceber e compreender a 
mudança proposta, e, principalmente, como elas serão 
beneficiadas, é fundamental para conseguir o apoio e quebrar os 
silos de resistência, garantindo um ambiente favorável à 
transformação. Conquistar os funcionários da instituição é o maior 
desafio de um processo de mudança organizacional 

No caso específico da iniciativa de BPM, por ser um agente de 
transformação organizacional, com o objetivo de neutralizar a 
barreira identificada, sugere-se o envolvimento das pessoas nas 
discussões sobre melhoria de processos, mesmo que implique 
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num trabalho maior de gerenciamento das pessoas envolvidas. 
Esse fato pode ser verificado nos trechos das entrevistas com o 
Diretor de Planejamento e Assessor da Presidência, 
respectivamente: “O excesso de formalismo e a resistência à 

mudança podem impactar a iniciativa de BPM...”  e “ ...Se você 
envolve as pessoas na discussão, ainda que você tenha um 
público maior na implantação do processo, em compensação 
facilita muito o processo de implantação...”. 

4.4 Gestão de Pessoas 
Embora o significado do termo Gestão de Pessoas seja muito 
mais amplo, no contexto desta pesquisa, esta categoria refere-se 
ao modo como a organização identifica e estimula o 
desenvolvimento das competências e habilidades dos seus 
funcionários. Como a organização percebe e trata seus 
sentimentos, emoções, comportamentos no ambiente profissional, 
bem como adota políticas de valorização e estímulo à 
meritocracia. 

Observamos que não existe uma política formal estabelecida pela 
área de gestão de pessoas para tratar de forma institucional o 
desenvolvimento das competências e habilidades dos 
funcionários. Embora gestões anteriores tenham criado um banco 
de talentos para identificar e armazenar as competências e 
habilidades de seus funcionários, constatou-se que essa ferramenta 
não teve seu uso amplamente difundido dentro da organização. 
Dessa forma, a alocação das pessoas é realizada informalmente 
com base no conhecimento pessoal ou na indicação direta ou 
indireta aos gerentes das áreas. Com isso, percebe-se desperdício 
no aproveitamento das competências e habilidades existentes na 
organização. Essa questão pode ser ressaltada pelo trecho de 
entrevista com o Diretor de Planejamento: “Quando algum gestor 

tem conhecimento de alguma habilidade de algum servidor tenta, 
na maioria das vezes, fazer o bom uso. Mas por vezes a gente 
desperdiça uma habilidade ou competência por desconhecer...”. 

Em relação ao relacionamento interpessoal, constatamos a 
existência de conflitos internos provocados por disputas 
salariais e de poder entre funcionários de diferentes categorias. 
Isso tem gerado ao longo dos anos um desgaste grande entre os 
funcionários e acaba prejudicando a harmonia no ambiente de 
trabalho. A alta gestão, apesar de ciente, não intervém. No 
entanto, como essa questão acaba interferindo na produtividade, 
tenta-se contornar esse problema através de conscientização sobre 
a ética no trabalho e da meritocracia, premiando quem atinge as 
metas e os resultados. Isso pode ser confirmado no trecho da 
entrevista com o Gerente Funcional: “E a organização hoje vive 

em conflito entre os diferentes cargos, todos fazem a mesma coisa 
e pleiteiam salários iguais. A organização tende a não se 
contrapor a ninguém, a não se posicionar, a deixar que os 
servidores se resolvam. É uma briga que termina refletindo na 
produtividade... Então, o clima hoje é tenso, já foi muito melhor”.  

Quanto à motivação dos funcionários, percebemos o orgulho de 
trabalhar na organização pela sua missão, considerada nobre, 
podendo contribuir diretamente na maior eficiência da gestão 
pública. Além disso, os funcionários também sentem orgulho da 
excelente capacidade técnica do quadro funcional da instituição, 
da autonomia na execução do trabalho e da remuneração salarial. 
Segundo o Analista de Negócio: “Há uma satisfação das pessoas 
pelo salário, pela estrutura e pela função da organização”. 
Todavia, apesar dos fatores motivacionais relatados, foi reportada 
uma acomodação por parte de alguns servidores, seja por desgaste 
e cansaço da vida profissional ou por não conseguir enxergar um 

resultado efetivo do seu trabalho, por exemplo. Esse fato é 
agravado pelo fato dos gerentes não contarem com o apoio de 
ferramentas institucionais para gerir suas equipes de forma 
padronizada e efetiva. Essa dificuldade gerencial é confirmada 
pelo Assessor Técnico: “Os gerentes sentem muita falta do apoio 

da diretoria de gestão de pessoas... O gerente fica muito à mercê, 
e se queima muito. Porque nem tudo está normatizado em termos 
de gestão de pessoas... Termina aquele gerente que é mais rígido, 
ou porque que ele quer que a coisa vá mais rápido, sendo um 
gerente chato. Então não é fácil você ser um gerente que cobra 
metas, que tem planejamento, que quer agilidade”. Devido às 
relações hierárquicas serem dinâmicas, especialmente em órgãos 
públicos, é também muito comum o receio dos gerentes na forma 
de se relacionar com seus subordinados, pelo fato de que hoje são 
gerentes, mas amanhã podem se tornar subordinados, numa 
inversão de papéis.  

Ainda em relação à acomodação dos funcionários, o concurso 
público e a consequente estabilidade são considerados como um 
motivador da fragilidade do comprometimento com as metas e 
resultados organizacionais. Com isso, percebe-se a necessidade 
de implantação de uma política de recompensa e promoção com 
base na avaliação de desempenho dos funcionários. Segundo o 
Analista de Negócio: “É como na empresa privada, tem uma 

seleção, mas você tem que mostrar resultado... Basicamente é 
dar consequências mais fortes em relação à promoção. Deixar a 
pessoa que não está trabalhando desconfortável”. 

A política de recompensa é uma das ações da organização 
relacionadas à meritocracia. No entanto, ainda não existe a 
possibilidade de uma remuneração variável com base na produção 
e não mais pela antiguidade. Além disso, com a gestão cada vez 
mais orientada a resultados, torna-se imprescindível a ocupação 
das funções estratégicas dentro da instituição por pessoas com 
comprovada competência e comprometimento, conforme 
ressaltado pelo Analista de Processos: “... À medida que [a 
organização] está reforçando essa questão de objetivos, de 
metas, então, cada vez mais as pessoas estão buscando colocar 
pessoas competentes em cargos importantes, restando aos 
protegidos aquelas funções em que ele vai ganhar uma 
gratificação mas que o papel dele não vai ser tão importante... 
Como as pessoas em cargos de chefia terminam tendo uma 
influência grande no atingimento ou não dessas metas, então está 
cedendo espaço cada vez mais para a meritocracia”. Dessa 
forma, podemos perceber uma valorização à meritocracia. 

4.5 Colaboração 
A categoria Colaboração explora o modo como as diferentes 
áreas da organização cooperam entre si para realizar atividades 
interdepartamentais, e se apresentam um senso comum de 
pertencer a um time trabalhando para atingir um objetivo comum. 

Observamos que os funcionários, de uma forma geral, não 
apresentam uma visão holística dos serviços prestados pela 
organização e como cada departamento ou cada uma delas 
contribui. As pessoas não se sentem parte efetiva de um time, 
demonstrando claramente a baixa integração entre as equipes. Os 
departamentos trabalham como ilhas isoladas na execução de suas 
atividades. Estão preocupados apenas com os seus resultados 
individuais, e não com o resultado final da organização. Com isso, 
a passagem de bastão entre os diferentes setores ocorre de forma 
precária dificultando a prestação dos serviços finalísticos. Este 
aspecto foi relatado pelo gerente de projeto de BPM: “Não sei se 
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esses valores de equipe, de grupo para os objetivos macros estão 
internalizados pelas pessoas que estão na área fim. Tanto que às 
vezes não existe uma compreensão das mudanças que a alta 
gestão indica... Talvez as pessoas não se sintam parte efetiva. E 
isso pode impactar negativamente na mudança que está por vir”. 

Em contrapartida, também percebemos que existe na instituição o 
incentivo à cultura de projetos e processos como instrumento de 
colaboração e integração entre equipes. Ações relacionadas à 
gestão de projetos, gestão por processos, planejamento estratégico 
e portfólio de projetos e serviços têm melhorado a integração e a 
criação de equipes multidisciplinares trabalhando como um time, 
em prol de objetivos comuns que ajudam a atingir as metas 
estratégicas estabelecidas pela instituição. É fundamental criar 
uma cultura de estabelecer parcerias entre as diversas áreas, 
dividindo os riscos, e com a definição clara de responsabilidades 
entre os diversos atores. Segundo o analista de negócio: “Esse 
enfoque nos processos é muito importante. As pessoas têm que 
entender que não é na minha caixinha tal, eu sou um pedaço do 
processo tal. Isso, de fato, tem que melhorar”. 

4.6 Melhoria Contínua 
A categoria Melhoria Contínua refere-se ao modo como a 
organização incentiva os funcionários à prática de revisar 
constantemente os processos e procedimentos de trabalho a fim de 
identificar deficiências e propor melhorias nas suas atividades. 

Verificamos uma falta de incentivo à melhoria contínua na 
organização, uma vez que não faz parte da sua cultura aprender 
com os erros, conforme ressaltado pelo Analista de Processos: 
“Em nenhum momento, não que eu tenha conhecimento, há uma 

prática de dizer e identificar o motivo pelo qual o projeto deu 
errado. Talvez ajudasse melhorar tanto a maneira como a casa 
trabalha conduzindo essas ideias, e aprender porque aquilo não 
deu certo. Quando as coisas dão erradas a gente tem muita 
chance de aprender alguma coisa”. 

Com a elaboração do planejamento estratégico na organização, 
definição de metas e indicadores, observamos uma preocupação 
excessiva da instituição com o cumprimento dos prazos em 
detrimento da qualidade do serviço prestado. Isso se reflete em 
um tradeoff entre prazo e qualidade, uma vez que as cobranças 
pelos resultados de produtividade individual medem o quanto os 
funcionários conseguem executar suas atividades nos prazos 
estabelecidos, deixando em segundo plano a preocupação com a 
eficiência do resultado. “A preocupação é com o número. 
Primeiro é o número, eu sou medido pelo tempo, não sou medido 
pela qualidade...”.  

4.7 Gestão Organizacional 
A categoria Gestão Organizacional está relacionada à definição 
dos princípios, normas e objetivos da organização, bem como à 
estratégia que será adotada para atingi-los. Trata de como a 
instituição propõe ações, gerencia seus recursos e realiza o 
monitoramento para alcançar os resultados esperados. 

Observamos que nem todos os valores descritos no planejamento 
estratégico são de fato os valores reais da organização. De acordo 
com o Gerente do Projeto de BPM: “Não sei se os valores que a 
gente tem atribuídos no nosso planejamento estratégico estão 
bem internalizados por todos”. Porém, desses valores definidos, 

ética e transparência são motivos de orgulho e considerados 
elementos enraizados e priorizados pelos funcionários, conforme 
trecho a seguir: “... a gente prima muito pela transparência e 

ética” e “honestidade é um valor muito forte, porque se a gente 

não representar isso, a gente não é nada...”.  

A vaidade é um valor cultural implícito observado. Vaidade no 
sentido de se sentir privilegiado e valorizado pelo seu trabalho, 
quando um servidor ou grupo de servidores faz um trabalho 
excepcional que traz muitos benefícios para a organização. Mas 
também pelo aspecto negativo, quando não se apoia uma 
determinada iniciativa ou ideia porque esta pertence a outro. 
Como consequência, realizar qualquer transformação ou mudança 
organizacional exige uma estratégia bem planejada a fim de tratar 
a questão da vaidade junto às áreas e pessoas impactadas. 
Conforme Gerente Funcional: “Porque se você aqui brilhar como 
salvador da pátria, você vai ser estraçalhado. É uma fogueira de 
vaidades.  É melhor que você fique no background...”. 

Aspectos da cultura organizacional existente, que inclui 
características como burocracia, legalismo e resistência à 
mudança são identificadas como barreiras à implantação de uma 
gestão mais moderna. Com isso, observamos um modelo de 
gestão obsoleto, onde pessoas tem uma postura conservadora 
convivendo com uma tentativa de implantar um novo modelo de 
gestão orientado a resultados. 

Assim, a institucionalização da área de planejamento tem sido o 
grande indutor de desenvolvimento e modernização da 
organização, através da implantação de um planejamento 
estratégico, com objetivos e metas bem definidas, norteando as 
ações de melhoria. Essa dinâmica já está incorporada pela alta 
gestão. Também verificamos um alinhamento entre os objetivos 
estratégicos definidos pela instituição e o que a sociedade, seu 
principal cliente, espera.  

A sedimentação dessa cultura de planejamento também é 
considerada um grande facilitador à implantação de uma gestão 
por processos na organização, ressaltado pelo Gerente Funcional: 
“A consolidação da cultura do planejamento, já sedimentada. Se 
não tivesse isso, haveria um problema sério, grave, porque isso 
precede qualquer iniciativa de BPM. Sem isso,... eu não tenho 
para onde ir, não tenho uma diretriz, não tenho uma meta...”. 

4.8 BPM como Indutor da Mudança da 
Cultura Organizacional 
A categoria BPM como indutor da Mudança da Cultura 
Organizacional refere-se ao modo como a iniciativa de gestão de 
processos de negócio na instituição pode colaborar com a 
mudança da cultura organizacional, num processo cíclico de 
retroalimentação. Ou seja, a cultura organizacional, como um dos 
fatores críticos de sucesso da implantação de BPM, sofre 
transformações ao longo do seu ciclo de implantação, 
transformações estas que podem facilitar a consolidação de BPM. 

Uma das barreiras identificadas é a necessidade da alta gestão e 
funcionários entenderem como BPM contribui para melhoria 
da organização. Em geral, observamos que as pessoas podem não 
saber o significado de BPM, ou sua primeira percepção é que 
BPM trata-se apenas de mais uma ferramenta limitada a atividades 
operacionais, com baixo valor agregado à organização. Sem o 
devido alinhamento com a estratégia organizacional, e cuja 
preocupação e responsabilidade deve ser restrita apenas a um 
conjunto de profissionais que trabalham no escritório de 
processos. Porém, a gestão por processos trata de algo muito mais 
amplo e revolucionário que tem o poder de apoiar a transformação 
da organização. É um instrumento para repensar o negócio e 
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apoiar a tomada de decisões. Isso é ressaltado pelo Gerente 
Funcional: “O que mais me desestimula é as pessoas não 
entenderem muito bem o que é isso [BPM]: o poder 
revolucionário dessa proposta. As pessoas não entendem, olham 
para a gestão por processos hoje como se fosse um trabalho de 
diagnóstico e não um trabalho de mudança organizacional...”. 

A demora na apresentação de resultados da iniciativa de BPM 
na organização também é considerada um dos fatores que tem 
dificultado a consolidação da gestão por processos. Considerando 
a cultura existente onde é necessário comprovar os resultados de 
uma iniciativa para a instituição, o tempo necessário para planejar 
e estruturar a iniciativa de BPM pode comprometer a sua 
disseminação na organização. O atraso na apresentação dos 
resultados ou a sua dissociação com a iniciativa de BPM pode 
comprometer esse incentivo, representando um grande risco para 
o projeto. Segundo o Gerente Funcional “Eu sempre percebi que 
para você conseguir apoio, patrocínio, recurso, você tem que 
mostrar resultado. Se o resultado não é atribuído a você... Você 
pode até estar produzindo, mas se o resultado não está sendo 
reconhecido, não vai voltar em termos de recursos, de apoio...”.   

Em relação aos fatores que facilitam a transformação da cultura 
organizacional, observamos que BPM ajuda a organização a se 
conhecer e discutir seus problemas.  O olhar com uma visão 
crítica sobre a forma de trabalho, questionar o modo como as 
coisas são feitas e pensar no que pode ser melhorado já é um 
caminho para a instituição evoluir. Isso implica num maior 
conhecimento da organização, mesmo quando as discussões 
tratam de questões polêmicas. “... o fato de estar discutindo o 
processo com as áreas, facilita para que a área entenda o que ela 
faz. Antes isso não existia, você trabalhava meio mecânico, 
executando tarefa, sem nenhuma consciência do que você estava 
fazendo e qual o seu papel dentro da organização. As pessoas 
estão parando para discutir os problemas...”.  

Outro aspecto observado é que a consolidação da gestão por 
processos é um instrumento para instituir uma visão não 
departamentalizada, ou seja, uma visão horizontal dos processos. 
Isto influencia diretamente a importância da colaboração entre as 
diversas áreas que atuam num mesmo processo, conforme 
ressaltado pelo Diretor de Planejamento: “O BPM pode nos 
ajudar de forma significativa a sermos cada vez mais ágeis na 
prestação de serviços, e mais, ele também permite a gente 
quebrar as barreiras no que se refere à colaboração interna entre 
as áreas, e ter essa visão do todo. A visão de que a organização 
existe para receber um insumo e gerar valor para a sociedade”.  

5. DISCUSSÃO 
Considerando a própria iniciativa da gestão de processos de 
negócio na instituição como indutora de mudança da cultura 
organizacional, observamos que vários aspectos culturais 
identificados como barreiras e facilitadores, sofreram um processo 
de evolução, à medida que o ciclo de implantação de BPM se 
desenvolveu. Isso demonstrou uma influência cíclica e contínua 
entre a cultura organizacional e a iniciativa de BPM, facilitando a 
consolidação da gestão de processos de negócio na organização. 
Também percebemos que várias características culturais 
identificadas durante a pesquisa, se relacionam, contribuindo para 
mitigar os efeitos negativos ou desenvolvendo os positivos. 

Em relação à necessidade da alta gestão e funcionários 
entenderem como BPM contribui para a melhoria da organização, 
observamos que os aspectos culturais relacionados à 

comunicação, mudança e à gestão de pessoas, especialmente os s 
relacionados ao desenvolvimento das competências e habilidades, 
são fundamentais e precisam ser desenvolvidos para colaborar 
com a implantação do BPM.  

A limitação dos canais de comunicação dificulta a divulgação, 
com clareza e tempestividade, de informações e resultados das 
ações da organização. Neste caso, é considerada uma barreira à 
compreensão pela alta gestão e funcionários sobre o real propósito 
da implantação do BPM. Ciente desse cenário, percebemos que a 
organização apresenta preocupação e definiu ações, relacionadas à 
melhoria da comunicação, para modificar esse contexto.  

A melhoria da comunicação interna também contribui para que o 
projeto de BPM seja utilizado como instrumento para instituir 
uma visão mais colaborativa na execução dos seus processos 
primários. A consequência dessa mudança na visão das 
responsabilidades e do papel de cada setor e indivíduo na 
execução dos processos pode resultar num maior 
comprometimento para o atingimento das metas institucionais, 
consolidando uma gestão orientada a planejamento e a resultados. 
Para isso, a consolidação de uma política de recompensas, assim 
como o orgulho de trabalhar na instituição, também contribuem 
positivamente para desenvolver os aspectos culturais relacionados 
ao comprometimento, motivação e colaboração. 

Esse cenário fomenta a organização e seus integrantes a 
desenvolverem uma visão crítica e a discutir seus problemas. E, 
principalmente, a querer resolvê-los, aprendendo a partir dos erros 
identificados, quebrando, aos poucos, a burocracia e o legalismo, 
bem como os silos de poder político e de resistência às mudanças. 
O desenvolvimento da característica de aprendizagem 
organizacional deverá apoiar o crescimento do aspecto cultural 
relacionado à melhoria contínua. 

A demora na apresentação de resultados constitui um grande risco 
ao projeto de BPM, e pode comprometer o entendimento pela alta 
gestão e pelos funcionários da importância da iniciativa para a 
transformação da organização. Isso dificulta a expansão da 
iniciativa na organização, uma vez que implica numa provável 
perda de patrocínio político e, consequentemente, de recursos. 

Os conflitos internos por disputas salariais e de poder, bem como 
a resistência às mudanças constituem barreiras que precisam ser 
neutralizadas, pois influenciam negativamente a iniciativa de 
BPM. Com isso, observamos um impacto na apresentação de 
resultados rápidos e tangíveis, e, consequentemente na 
compreensão pelos funcionários e alta gestão de como o BPM 
pode contribuir para transformar a organização. 

6. CONCLUSÃO E TRABALHOS 
FUTUROS 
Este artigo apresentou uma análise sobre quais valores e aspectos 
culturais de uma organização pública influenciam uma iniciativa 
de BPM como facilitadores ou barreiras. Assim, nossa pesquisa 
serve para alertar as diferentes organizações que pretendem iniciar 
ou que estão em processo de implantação de iniciativas de BPM 
sobre a importância de identificar quais dos seus valores 
organizacionais poderão contribuir de forma positiva ou negativa 
com os projetos de BPM. A partir dessa compreensão, é possível 
mitigar os possíveis impactos negativos e desenvolver aqueles 
valores culturais que atuam como facilitadores de uma cultura de 
BPM. A pesquisa também pode contribuir para organizações que 
apresentem semelhanças ao contexto cultural analisado, uma vez 
que alguns dos aspectos culturais apresentados, e que contribuem 
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como facilitadores ou barreiras, podem ser encontrados em outras 
organizações públicas brasileiras.  

Com o objetivo de identificar os valores e aspectos culturais que 
influenciam a iniciativa de BPM na organização em análise, esta 
pesquisa foi embasada em alguns trabalhos como a pesquisa de 
Schmiedel e vom Broke, que define a existência de uma Cultura 
de BPM e a necessidade de alinhamento cultural de uma 
organização a esse modelo, através do desenvolvimento dos 
valores CERT [19], [20], [21], [24]. Também foi considerada no 
nosso trabalho a pesquisa proposta por Mörmann [3], que trata 
sobre a relação entre BPM e Cultura Organizacional, lançando 
uma visão crítica sobre a necessidade de abordar também a 
perspectiva da psicologia organizacional. Com isso, a gestão de 
pessoas através das relações interpessoais, as emoções e 
sentimentos do grupo também devem ser levadas em consideração 
na análise da relação entre cultura organizacional e seu impacto 
nas iniciativas de BPM. 

Uma limitação desse estudo é o foco em um único contexto 
cultural, com características bem específicas de uma organização 
pública. Como trabalho futuro, iremos associar os aspectos 
culturais identificados na organização com os valores CERT, 
definidos no modelo proposto por Schmiedel e vom Brocke [19], 
indicando uma contribuição positiva ou negativa ao 
desenvolvimento de uma cultura de BPM. Também iremos 
apresentar um conjunto de ações na organização estudada para 
mitigar os valores culturais identificados como barreiras e 
estimular aspectos culturais considerados facilitadores.  
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ABSTRACT 
In business process models, elements can be scattered (repeated) 
within different processes, making it difficult to handle changes, 
analyze process for improvements, or check crosscutting impacts. 
These scattered elements are named as Aspects. Similar to the 
aspect-oriented paradigm in programming languages, in BPM, 
aspect handling has the goal to modularize the crosscutting 
concerns spread across the models. This process modularization 
facilitates the management of the process (reuse, maintenance and 
understanding). The current approaches for aspect identification 
are made manually; thus, resulting in the problem of subjectivity 
and lack of systematization. This paper proposes a method to 
automatically identify aspects in business process from its event 
logs. The method is based on mining techniques and it aims to 
solve the problem of the subjectivity identification made by 
specialists. The initial results from a preliminary evaluation 
showed evidences that the method identified correctly the aspects 
present in the process model. 

Categories and Subject Descriptors 
K.6.0 [Management of Computing and Information Systems]: 
General. D.4.1 [Operating Systems]: Process Management. 

General Terms 
Management. 

Keywords 
Aspects, Process Mining, Business Process Management. 

1. INTRODUCTION 
Software code corresponding to the secondary functions, such as, 
exception handling, time constraints, transaction management, 
security control, access control (logging), is many times spread all 
over an application. For example, a data logging functionality in 
object-oriented programming is implemented in a single class, but 
is invoked in other methods as a secondary function, becoming a 
spread code. These spread codes are defined as crosscutting 

concerns [21].  

The aspect-oriented programming (AOP) approach aims to 
encapsulate spread codes through a construct called Aspect [16]. 
An Aspect changes the behavior of the code with an additional 
behavior at one point in the code execution. This additional 
behavior is called advice, and the execution point is defined as 
join point [8]. 

The aspect-oriented paradigm inspired its use in BPM (Business 
Process Management) with the same goal to modularize the 
crosscutting concerns spread across the software specification [6]. 
Crosscutting concerns in BPM are also defined as the interests 
that cause the scattering and tangling problem. The scattering 
problem is the repetition of concerns within the process models. 
The tangling problem means that any change in a concern should 
be reflected in all processes which use the concern [7] [10] [11] 
[17] [33]. Thus, in BPM, crosscutting concerns are elements 
scattered and tangled within process models. They can be part of 
the core of the process (e.g., business rules) and not only 
secondary features as in AOP (exception handling, time 
constraints, check authorization and authentication, transaction 
control, security control, access control, logging) [18] [25].  

Aspects identification is beneficiary to improve process 
modularization. It facilitates management of the process (reuse, 
maintenance and understanding). A method to identify aspects 
automatically can assist in decision making and saving time. 
Currently, the proposals for identifying aspects laid on manually 
analysis of business process models by experts [6] [18]. The 
identification made by humans raises the problem of subjectivity, 
because it depends on each expert judgment. This problem – the 
absence of a technical identification method – results in the 
following research question:  

How to identify automatically aspects in 
business processes?  

The research hypothesis undertaken is: 

If we apply process mining techniques, then 
aspects can be identified automatically 
reducing the subjectivity in the 
identification.   

In order to address this question, this work aims at 
developing an automated method to identify aspects. The method 
applies process mining techniques on information systems event 
logs. The identification of aspects in logs makes the technique 
independent from the process model, although it is dependent on 
the event log structure. A preliminary case study was performed to 
do a primary evaluation of the method. 
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This paper is divided on 8 sections. The first section is the 
introduction. Section 2 presents the concepts of aspects in 
business process management and Section 3 the related work. 
Section 4 presents a brief introduction of process mining. Section 
5 describes the method proposed, Section 6 the exploratory study 
and Section 7 presents the conclusion. 

2. ASPECTS IN BPM 
Originally, aspects are the modularization of crosscutting 
concerns in object-oriented software. The aspect-oriented 
programming allows the code to be encapsulated and 
modularized. This programming approach has advantages such as 
reduction in the code spreading, the responsibilities of each 
module are more transparent, and the modules are more 
independent. Evolving the application is easier due to the loose 
coupling in the aspects implementations, which enables 
modifications in the application without changing the main 
functionalities. The systems are easier to develop and maintain 
because aspect facilitates the integration of new functionalities 
without causing problems to other parts of the system. Besides, it 
has low cost to introduce new features [13].  

The same logic applies to aspect in process models. Crosscutting 
concerns in BPM are also defined as the interests that cause the 
scattering and tangling problem [7] [10] [11] [17] [33]. They are 
elements scattered and tangled within process models, and they 
can be the part of the core of the process (e.g., business rules) and 
not only secondary features as in aspects in oriented-
programming.  

Aspects have similar meaning as services in a SOA (Service-
Oriented Architecture) context. Services are defined as parts or 
entire functions of a system that may be available to another 
system and can be invoked through messages [19]. The services 
must operate in an independent way of other services, and should 
have a well-defined interface. Services are logical representations 
of elements (e.g., activities, business rules, business requirements) 
in the business process that can be mapped on input, processing 
and output. When those elements can be performed automatically 
or by human using systems (in a semi-automated approach), they 
can be made available as services in SOA. Then the difference 
from service to aspect is that a service represents elements of 
business process that can be performed automatically or supported 
by systems. On the other hand, aspects can also manual elements 
performed manually. 

Cappelli et al. [6] propose a meta-language called Aspect 
Oriented Process Modeling Language (AOPML), which is 
independent of any business process language. The use of this 
meta-language improves business process model modularity. In 
another work, Cappelli et al. [7] proposed developed a notation of 
AOPML specifically to handle BPMN (Business Process 
Modeling Notation) [20] models. They called this particular 
notation as Aspect-Oriented Business Process Modeling Notation 
(AO-BPMN), which uses aspect-oriented paradigm to extend the 
BPMN. In summary, they proposed the introduction of graphical 
elements in the notation through new roles for the lanes and 
relationships. In that case, the crosscutting concerns are 
represented separated in a vertical lane, orthogonal to the 
processes. It uses a new connector called relationship cross, which 
represent the composition between the transverse elements of 
interest and process model. However, this approach has proved to 
be confusing for analysts, due to the many lines connecting 

elements, so there are some works which are trying to improve 
this representation. 

Figure 1 illustrates the business process model “send articles to 
reviewers” modularized by aspects using AO-BPMN. In this 
process, the aspect “Log information” is reused when there is the 
need to store information, e.g., in the execution of the activities 
“Send invitation”, “Receive invitation”, “Reply invitation” and 
“Receive response”. In each activity execution, the aspect “Log 
information” activates its own execution intervening in the 
activity within the process, and storing information about the 
execution of the activity.  

The modularization of processes through aspects brings the same 
benefits of aspect-oriented programming. Processes 
modularization provide a better understanding of the process, 
enables reusability of parts between processes that share the same 
"interests", including key features such as business rules. 

 

Figure 1 - Process Model with aspects modularization [6]. 

The implementation of aspect-oriented programming normally 
consists of [27]: 

 A component language for components programming; 

 One or more aspect languages for aspects programming; 

 An aspects combiner (aspect weaver) – to combine the 
artifacts of the programming language and the aspects; 

 A program written in the components language; 

 One or more programs written in the aspects language   

Figure 2 illustrates the relationship of the artifacts present in the 
aspect implementation.  

 

Figure 2 – Weaver relationship. 

In the context of aspect-oriented programming, components are 
abstractions provided by the language that allow the 
implementation of a system functionality (procedures, classes, 
functions, objects) [27].  

The aspect language supports the implementation of desired 
features clearly and succinctly, providing the programmer 
structures needed to describe the behavior of aspects and 
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situations in which they must act [27]. AspectJ is an example of 
an aspect language. It extends the Java language with new 
structures to support the modular implementation of crosscutting 
concerns. New elements are: (i) join points represent execution 
points; (ii) pointcuts represent sets of join points; (iii) advice 
represents the methods attached to pointcuts. Aspects are modular 
units of crosscutting implementations composed of pointcuts, 
advice and own statements of the Java language [15]. 

Figure 3 illustrates a Java class using aspect elements. The Java 
class Hello has two join points sayHello and sayMessage. They 
will be intercepted by the aspect AspectDeclaration, which has 
the pointcut hello referencing all methods of Hello class. This 
pointcut has an advice, which defines that the command hello 
should be to be executed after the accomplishment of the join 
point found by the pointcut [13]. In other words, after the 
execution of each method of Hello class the hello method should 
be executed. The combination of the Java code with the Aspect 
code is done in a process named as weaving. 

 

Figure 3 - Relationship between a class and one aspect 
[adapted from [13]. 

The identification of aspects is the first step to be done before the 
implementation or the modeling of aspects. There are three 
approaches in to identify aspects: AOP clone, cluster and analysis 
fan-in. However, there is not a technical approach to identify 
automatically the crosscutting concerns in business process. Most 
approaches are manual – executed by experts. The next section 
presents the existing approaches of aspects in business processes. 

3. RELATED WORK 
The proposals for identifying aspects in business process are in 
general based on manual identification by experts [6] [18]. Other 
approaches for aspect identification are on requirements context, 
which identify aspects automatically in text, but they not consider 
non-functional aspect of business process instead of functional 
aspects as our approach does. 

Jalali [18] proposes that process models with cross-cutting 
concerns can be discovered from the event logs. After 
demonstrating the current techniques of process mining cannot 
discover processes models with cross-cutting concerns, he 
proposes a method to discover this kind of processes models. He 
mentions automatically discovery by mining techniques to 

discover duplicated activities. However, he makes the aspect 
discovery manually by interviewing business process specialists, 
and not automatically as we propose in our work. 

Rago et al. [22] propose de identification of aspects using natural 
language processing techniques from use cases. Their analysis is 
focused on the relationships among terms in use cases (e.g., verbs, 
direct objects) that often hint crosscutting behaviors. This 
approach suggests that these techniques can solve issues related to 
synonyms, vagueness and ambiguity in text, as reported by other 
aspect mining approaches. 

Sampaio et al. [24] propose the identification of aspects from 
natural language processing based on the identification of 
business requirements. Their work presented an approach for 
mining aspects from requirements-related documents based on 
NLP (Natural Language Processing) techniques that enable an 
efficient context sensitive analysis of textual documents. The 
documents can vary from very informal textual documents, such 
as interviews and high level descriptions of the system, to more 
structured documents such as use case textual descriptions or 
viewpoint descriptions. 

Campos et al. [5] discussed the identification of aspects via 
inspection of use cases descriptions. They suggested a use case 
template and a checklist to process the description. The template 
was designed to include the sections in which aspect candidates 
were identified, use the step numbering that indicates where the 
aspect candidates should be inserted (join points). Their work 
emphasizes that the aspects candidates are normally found in the 
extensions of the description.  

Souza et al. [28] recommended the identification of services in a 
SOA (Service-Oriented Architecture) from a business process 
model that was designed in an aspect-oriented fashion (AO-
BPM). There are other approaches for service identification from 
business process models and for service composition from an 
aspect-oriented approach [9]. However, all of them are concerned 
with services identification and not with aspect identification. 

Although there are approaches for aspects identification in 
business requirements and use cases ([5], [22], [24]), and to use 
aspects to identify services ([1], [2] and [28]), our approach 
differentiates by identifying aspects from events logs. The main 
benefit of this approach is to identify aspects automatically in the 
business level. That is, in the business process models, the 
obvious crosscutting concerns (non-functional requirements) 
normally are not present. Our method tries to identify the 
scattering and tangling problem within a process execution 
focusing on the functional requirements instead of non-functional 
requirements. 

4. PROCESS MINING 
Process mining is a discipline that relates data mining and process 
intelligence. Process intelligence is the discovery, analysis and 
verification if the process is effective for the improvement of 
business. Process mining is performed from data recorded in event 
logs, containing information that was created during the execution 
of the process [30]. Therefore, a process discovered through 
mining event logs is called AS-IS process, how the process really 
runs. On the other hand, a modeled processes is called TO-BE 
process, it presents how the process should run [12]. 

There are three approaches of process mining: process discovery, 
process analysis and process verification. The most common 
algorithm for process discovery is the alpha algorithm [12]. Alpha 
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algorithm discovers the process by mapping the relationships 
between the activities present in the process according to their 
orders in the event logs. Initially, it maps the basic relations of 
precedence, then the causal relationships, the potential parallelism 
relations and relations of no direct succession. 

The second approach which uses process mining is process 
performance analysis. The analysis is based on four dimensions: 
Time, Cost, Quality and Flexibility. The time dimension checks 
the lifecycle of activities and the waiting time to execute them. 
The cost dimension can be analyzed if there are price details 
present in the logs, e.g., the cost to execute each activity from the 
process on the current instance. The quality dimension analyzes 
the process quality. The flexibility dimension is the range of 
variation the process enables, that is, it analyzes whether the 
process discovered (as-is) allows paths which are or aren’t 

desirable [12]. 

The third approach is the process verification of conformity, in 
which the process is checked in relation to its constraints of 
exclusivity, order and mandatory issues. The constraint of 
exclusivity checks activities that exclude others activities – e.g., 
activity of order accepted and order rejected. The constraint of 
order checks the order of the activities (e.g., rent equipment 
before checking availability). The mandatory constraint checks 
activities which must be executed for any purpose of the 
organization - example: review request for rent in order to control 
the cost. 

Process mining is applied in events log generated by information 
systems. An IEEE process mining task force created a standard 
log format to be able to be use in any process mining tool. Van 
der Aalst et al. [31] standardized XES (www.xesstandard.org), a 
standard logging format that is extensible and supported by the 
OpenXES library and by tools such as ProM, XESame, and Nitro. 
The metamodel of XES is illustrated in Figure 4. 

 

Figure 4 - XES Metamodel [12]. 

Each XES file represents one log. Each log contains multiples 
traces, which contains multiples events. Log, traces and events 
contain different attributes. An attribute type can be string, date, 
int, float or boolean key-value element. Attributes refers to a 
global definition. For example, a global definition could state that 
each trace must have the attribute name. Another global definition 
could state that each event must have the attributes name, 
timestamp and resource. The classifier maps one or more 
attributes of an event to a label that is used in the output of the 
analysis tool [12]. For example, the log has a classifier defining 
that the attribute name is an activity classifier, which means that 
each event in the log with a name will be classified as an activity 
in the analysis tool. Figure 5 shows a XES file example. 

 

Figure 5 - XES file example [12]. 

The minimum information required in the log to be able to do 
process mining is a trace id, timestamp and activity. This work 
assumes that the log has at least this information and it is the XES 
structure.  

5. ASPECT IDENTIFICATION METHOD 
In the literature, the identification of aspects in an aspect-oriented 
programming is most achieved by three approaches (Clone, 
Cluster and Fan-in analysis) according to Barbosa [3]. The Clone 
approach aims to discover the methods in the code that can be 
clones of others, i.e., duplicated code. The Cluster approach aims 
to group patterns of methods by their execution. For example, if 
the methods A, B and C are always performed together, they are 
grouped as an aspect candidate. Finally, the Fan-in approach 
calculates the fan-in measure of methods to identify aspects, i.e., 
the approach counts the number of times the method is invoked by 
other methods. And when a method is invoked more times than a 
defined threshold, it is identified as an aspect candidate.  

Our approach is to identify aspects in business process model 
inspired in the first two software engineering methods (clones and 
clusters). So, we propose a method to identify aspects 
automatically from event logs by the clone and cluster approach. 

The proposal is based on the following assumptions. The first 
assumption is the event log structured in XES format. The second 
assumption is the number of different business process logs, 
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which should be equal or higher than two, i.e., our method only 
discovers aspects stuck between processes, not within the same 
process. So, we assume a minimum of two logs. The last 
assumption is the abstraction level, that is, the logs must present 
the same level of abstraction of the elements. For example, if a 
process about acquiring products has the activities “go to 

supermarket”, “buy items in the list”, and “return home”, and the 

another related process has the activities “park car in supermarket 

lot”, “get cart”, “put milk in cart”, “put bread in cart”, “go to 

cashier”, and so on, then the proposed method will not be able to 
identify aspects due to the level of the process abstraction 
(process details) is different.  

 

Figure 6 - Acquiring products process more abstract. 

Figure 6 e Figure 7 illustrates the same process; however they 
have different abstraction levels. For example, the activity “Buy 

items in the list” from Figure 6 contain the activities “Get cart”, 
”Put milk in cart”, ”Put bread in cart” and ”Go to cashier”. 

Neither one of the processes is wrong; they only have their 
descriptions with different details.  

 

Figure 7 - Acquiring products process less abstract. 

5.1 Method Description 
Figure 8 depicts the method, which first reads the logs and 
extracts process elements. Then, it applies the clone approach to 
identify aspect candidates considering elements with same names 
or synonym names. Afterwards, it applies the cluster approach, 
which identifies aspect groups considering the order of execution 
of the aspects candidates identified by the “Apply clone 

approach” step, e.g., two or more aspect candidates that are 
executed in sequence are identified as an aspect group if the group 
appears more than a threshold percentage defined by the user. 

5.1.1 Extract Process Elements 
The method begins reading the N number of logs using Open 
XES [14], an open source library in Java to store and manage 
event log data. The structure of Java classes was based in the 
implementation of the algorithm presented by Buijs et al. [4], 
which identifies a single process model from different event logs. 
The output of this step is a list of process elements by log. 

5.1.2 Apply Clone Approach 
After loading the logs, the method finds the events that exist in at 
least two logs by its names. Since it is probable that equals events 
has synonyms names, we implemented the clone approach 
(discovering semantically similar methods) with natural language 
techniques. This method is based on the technique proposed by 
Richetti et al. [23], which uses natural language processing to 
discover log activities that have similar meaning in order to 
simplify the declarative processes models. Our proposal does not 
take in consideration elements that are semantically similar, but 
only synonyms because of the abstraction problem. For example, 
if there is “Send invitation” and “Receive invitation” activities in 
the business processes, our method verifies if they “send” and 

“receive” are synonyms. It does not classify these activities as 
aspects because the words are not synonyms, although the 
activities names are semantically similar. The output of this step is 
a list of aspects candidates. 

 

Figure 8 - Method Overview. 

5.1.3 Apply Cluster Approach 
The cluster approach was based on the plugin Pattern 
Abstractions in ProM. ProM is an open-source framework for 
implementing process mining tools in a standard environment. It 
also provides process mining algorithms, which includes the 
Pattern Abstraction algorithm [32]. It provides a functionality to 
automatically discover significant abstractions of the activities and 
pre-process the log using those abstractions. Since this plugin 
groups activities to make the process more abstract, we only used 
this functionality. So, after the aspects identification by the clone 
approach, our method seeks to group the same aspects if they 
were executed in a sequence. For example, if the clone method 
finds three aspects (A, B and C), the cluster approach will verify if 
they were executed in a sequence in a certain number of cases. 
Our method receives as input the frequency it is supposed to 
group. That is, if the user wants to group aspects that is executed 
in a sequence above 70%, our method verifies if aspect A and 
aspect B are executed in sequence in 70% of the cases. If it is true, 
then the method suggests grouping them. The output of this step is 
a list of groups of aspects candidates. 

6. EXPLORATORY STUDY 
The scientific methodology employed in this work was conducted 
in 3 stages. In the first stage, it was defined the research problem 
and the hypothesis, and it was designed the solution approach. At 
the next stage, a wide theoretical background research was 
performed, looking for existing techniques or inspiration to be 
used in the proposed solution. In the next step, the solution was 
implemented. In the third stage, a preliminary case study was 
performed to do an initial evaluation. This evaluation 
corresponded to a comparison of results from an example of the 
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literature. That is, we use the same processes used by Tavares and 
Marinho [29]  to check if our method identifies the same aspects 
identified by the experts in [29]. The results are presented as 
follows.  

For the exploratory study, we used the business process of an 
administrative department of an university. The processes were 
already modeled and we use a tool to simulate them, i.e., to 
generate synthetic logs corresponding to that processes’ models. 
The first process represents how student obtain the discipline 
program. The discipline program has the goal to present the 
content of the discipline including the bibliographical references, 
themes and topics developed in the discipline. The second process 
represents how the student can require the school record. Both 
processes represent the path the student has to follow to obtain 
those services at this university department. 

 

Figure 9 – Require discipline program process. 

Figure 9 and Figure 10 illustrate the two processes. Figure 9 
represents the process to require the discipline program. The 
discipline program process begins with a student requiring it and 
filling the form. The next step is the secretary printing the 
discipline program, after this activity, the secretary checks if 
student is approved in the required discipline. If the student is 
approved, the secretary stamp and sign the files and then file the 
form. If the student is not approved, the secretary skips the stamp 
and sign activities, and files the form. The process ends when the 
student goes to the office to get the discipline program. Figure 10 
represents the process to require the school record. This process is 
very similar to the discipline program process. It also begins with 
the student filling the form. The secretary prints the school record, 
stamp and signs the files and files the form. The process also ends 
when the student goes to the office to get the school record. 

 

Figure 10 – Require school record process. 

We used a log simulator (BIMP Simulator [12] [26]) to create a 
log to test our implementation. BIMP Simulator is a research 
prototype available as a part of the modeling platform of the BPM 
Academic Initiative. This tool allows simulating complex real-
world business processes in large-scale scenarios. The system was 
designed and implemented by Marlon Dumas et al. at the 
University of Tartu [26]. This simulator takes as input a BPMN 
process models in XML format produced by other process 
modeling tools such as Signavio Process Editor or OpenText 
Provision [12]. Figure 11 illustrate part of the generate log. There 
is the tag log (line 1), which represents the log itself, whereupon it 
contains the tags trace that contains the tags events. Also, there 

are the tags of characterization of the log, for example the tag 
global defines what information each elements of the log must 
have. In Figure 11, there are two global definitions, one to the 
trace scope (lines 6 to 8) and other to the event scope (lines 9 to 
16). The global definition of trace is requiring that each trace in 
the log contains a name. The global definition of event is 
requiring that each event in the log contains a name, a lifecycle 
transition, resource, timestamp and activity. After the tags of the 
log characterization, there are the traces tags that contain the 
events tags. In Figure 11, there is a tag trace with the attribute 
name and creator which contains 4 events tags (lines 22 and 
onwards). The first event tag contains “discipline program 

required” as value from the name field, and it has the others 
attributes (line 25). 

 

Figure 11 - Generated log. 

Based on the logs generated for these two processes by BIMP 
tool, the proposed method extracts the events from the log. The 
output of this step is a list containing all the events: “Discipline 

program required”, ”Fill Form”, ”Print Discipline Program”, 

“Stamp all Files”, “Sign all Files”, “File Form”, “Discipline 

program obtained”, “School record required”, “Fill Form”, ”Print 

School Record”, “Stamp and Sign all Files”, “File Form”. 

The next step is the clone approach, which runs through the list 
searching for equals and synonyms events. In this case study, this 
approach found four aspects candidates (“Fill Form”, “Stamp all 

files”, “Sign all files” and “File Form”). 

The final step from our method is to apply the cluster approach, 
which runs through the log searching to group the aspects 
candidates found by the previous step (the clone approach). In this 
case study, the threshold to seek the aspects that were executed in 
sequence was one hundred percent. That is, the cluster approach 
search through the log checking if the three aspects (“Fill Form”, 

“Stamp all files”, “Sign all files” and “File Form”) were always 
executed in sequence. This approach found three aspects (“Stamp 

all files”, “Sign all files” and “File Form”) which can be group as 
one aspect, since in the context of these processes; this three 
aspects are executed in sequence.  
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The final results of this exploratory study using the business 
process of an administrative department of an university 
illustrated in Figure 9 and Figure 10 were four aspects. It also 
recommends grouping three of these aspects, since they are 
always executed in sequence.  

Tavares and Marinho [29] used these two same processes as 
examples to propose improvements on the AO-BPM notation. 
They used different process models, their models from obtain the 
discipline program and require the school record were more 
detail. That is, their models have more activities describing the 
process. In their work, they found seven aspects (“Deliver form”, 

“Request director signature”, “Stamp document”, “Sign 

document”, “Return document to the office”, “Remove document 

from the office”, “Wait student to pick up document”), wherein 
the  aspects “Request director signature”, “Stamp document”, 

“Sign document”, “Return document to the office” are group as 

one aspect and “Remove document from the office”, “Wait 

student to pick up document” are also group in another aspect.  

The aspects found in our method correspond to the aspects 
modelled by Tavares and Marinho’s work [29]. Our aspect “Fill 

form” corresponds to the same activity “Deliver form” from 

Tavares and Marinho’s processes. The same with our group 
“Stamp all files”, “Sign all files” and “File Form” that 

corresponds to “Request director signature”, “Stamp document”, 

“Sign document” and “Return document to the office”. Since the 

process model we used didn’t have details of how the student get 
the document required, our method couldn’t find the aspects 

correspondent of “Remove document from the office” and “Wait 

student to pick up document” from Tavares and Marinho’s work.   

This initial case study shows that our method could do the same 
aspect identification process than a human identification. 
However, the details from the processes affect the results. That is, 
the level of abstraction from the processes should be the same to 
our method work. For example, if we used one process from 
Tavares and Marinho’s work and one process from our work, the 

method wouldn’t discover any aspects because the level of details 

from the processes are different. The evaluation of this method 
was qualitative, dependent of specialist opinion to check if the 
aspects found were accurate. A quantitative evaluation would only 
be possible if we had a templet available. However, this initial 
results show that our method could have been used by their work 
to assist and to facilitate the aspects identification.  

This exploratory study has some threats to the validity of the 
method. The use of simulated logs of trivial processes rather than 
using actual logs of complex processes is one threat, but there is 
an ongoing study using real-life logs. The last threat the way 
activities names are written. Our proposal assumes activities 
names written accordingly to good practices, such as verb plus 
noun. 

7. CONCLUSION 
The use of aspects in models of business processes improves the 
process modularization, facilitates maintenance, understanding, 
modeling and reuse parts of the process. Therefore, it facilitates 
management of the process. However, it is a new field; so, the 
existing approaches of aspect-oriented models in BPM are being 
developed following different lines of work. In existing 
approaches, the identification is performed manually.  

This research proposed an approach for automatic identification 
of aspects from event logs (the process as it was executed - as-is). 

Jalali [17] pointed out that the mining techniques to discover 
duplicated activities within one process are an ongoing research 
with many open questions. In our work, we developed a solution 
to fill this gap by discovering aspects among different processes. 
The initial results show that our method could be used to identify 
duplicated events through mining the processes logs. 

This research provides with a technical method to identify aspects 
in business process management without depending on experts. 
The initial results are optimistic and for future work would be 
develop the analysis fan-in approach. Another future work is 
semantic analysis of the names of the activities reducing the 
complexity of synonyms algorithm and improving its specificity. 
Besides, we propose the analysis of activities relations, such as 
successors and their predecessors of the activities as a way to 
prioritize the search for aspects. Our next step is to prepare a 
broader case study to apply the evaluation. The future evaluation 
is going to be the analysis by specialists in a qualitative manner 
and also in a statistic manner by metrics calculating the hits and 
misses of the method proposed.  
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RESUMO 
Uma das mais importantes características de um Processo 
Intensivo em Conhecimento (PIC) é a variabilidade: atividades 
diferentes podem ser executadas mediante determinados fatores, 
ou seja, certos comportamentos levam a direcionamentos 
diferentes em tempo de execução. Apesar de a variabilidade ser 
um ponto fundamental em PIC, nas diversas propostas existentes 
na literatura, ainda não são tratados de forma satisfatória 
aspectos relativos aos motivos que levam o comportamento dos 
processos a serem modificados. Este artigo tem o objetivo de 
apresentar o método KIP-Organon, elaborado para identificar os 
elementos que podem causar variabilidade em Processos 
Intensivos em Conhecimento.   

Palavras-Chave 
Variabilidade, Processos Intensivos em Conhecimento. 
 

ABSTRACT 
One of the most important features of an Knowledge Intensive 
Process (KIP) is the variability: different activities can be 
performed by certain factors, i.e., certain behaviors lead to 
different directions at runtime. Despite the variability to be a key 
point in PIC, the various existing proposals in the literature are 
not treated satisfactorily aspects of reasons why the behavior of 
processes to be modified. This article aims to present the KIP-
Organon method, designed to identify the elements that can 
cause variability in Knowledge Intensive Processes. 
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1. INTRODUÇÃO 
A modelagem de processos de negócio compreende a construção 
de um conjunto de visões integradas que proveem entendimento 
comum do negócio [3]. Alguns desses processos têm foco em 
conhecimentos tácitos das pessoas que participam do processo e 
das tarefas e atividades que os compõem [18]. Esses processos 
são conhecidos como Processos Intensivos em Conhecimento 
(PIC), e são caracterizados pela necessidade de julgamento 
pessoal do executor, baseado em experiências anteriores [1].  

Na literatura existem diversas definições para processos 
intensivos em conhecimento. Para Magalhães [13], o processo 
intensivo em conhecimento é um processo não-estruturado ou 
semi-estruturado, que engloba uma elevada complexidade 
dinâmica. Além disso, é muito dependente do conhecimento 
tácito intrínseco aos seus participantes e às atividades dos 
processos em si. 

Richter-Von Hagen et.al. [18] destacam que processos intensivos 
em conhecimento são sequências de atividades baseadas na 
aquisição e na utilização intensiva em conhecimento, 
independente do tipo ou tamanho do negócio, enquanto Abecker 
[1] afirma que as atividades intensivas em conhecimento se 
baseiam em competências, onde o ator possui forte influência 
sobre o seu escopo e sobre o tipo de tomada de decisão. Já 
autores como Eppler et al. [10] incluem outros atributos como 
elementos fundamentais na avaliação de um PIC: contingência, 
escopo de decisão, agente de inovação e tempo de vida.  

Uma das mais importantes características de um PIC é a 
variabilidade: atividades diferentes podem ser executadas 
mediante determinados fatores, ou seja, certos comportamentos 
levam a direcionamentos diferentes em tempo de execução. 
Buckingham [4] afirma que os PICs tendem a ser caracterizados 
por mudanças dinâmicas em seus objetivos, por um grande fluxo 
de informação e por regras não esperadas. O autor também 
destaca que é importante a análise do processo sob a ótica do 
conhecimento, onde atividades intensivas em conhecimento 
devem ser integradas ao trabalho diário da organização. 
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Ciccio et. al [7] afirmam que os PICs são geralmente não 
estruturados e podem ser apenas parcialmente mapeados em 
modelos de processos. As variações em processos são comuns 
devido a decisões de usuários autônomos e a eventos 
imprevisíveis. Essas variações tornam a estrutura do processo 
menos rígida, uma vez que envolvem a produção de 
conhecimento não premeditado e não programado. 

Apesar de a variabilidade ser um ponto fundamental em PIC, nas 
diversas propostas existentes na literatura, ainda não são tratados 
de forma satisfatória aspectos relativos aos motivos que levam o 
comportamento dos processos a serem modificados de acordo 
com determinados cenários. Em Donadel [9], por exemplo, foi 
criado um método para representação dos PICs, embora a questão 
do aspecto de variabilidade desses processos não tenha sido 
explorada. Já em França [12], o foco da pesquisa se dá na 
representação desses processos, embora não trate 
especificamente dos aspectos de variabilidade desses processos. 

Em Anastassiu [2], foi proposto o método Organon para 
identificar informações de contexto de processo de negócio, que 
podem impactar no objetivo do processo. Tal método contribuiu 
com a identificação de elementos de contexto e seus impactos 
nos processos de negócio, facilitando o tratamento rápido na 
resolução de problemas e situações que impactam o dia-a-dia de 
uma organização, de modo a manter a adequada execução dos 
seus processos. Esse método, porém, é proposto para processos 
estruturados, não abordando especificamente PIC. 

O objetivo desse artigo é apresentar o método KIP-Organon, que 
é uma extensão do método criado em [2] e visa adaptá-lo para 
identificar contexto em PIC e com isso caracterizar e identificar 
variabilidade em um PIC. Argumenta-se que este método 
contribui com a exploração de aspectos relacionados à 
variabilidade dos processos de forma que os executores desses 
processos possam dispor de mais uma alternativa aplicável para 
melhor entendimento e gestão de seus processos. 

O artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2, são 
apresentados trabalhos relacionados; na Seção 3, o método 
proposto é detalhado; na Seção 4, são discutidos os resultados de 
um estudo preliminar da aplicação da proposta; e a Seção 5 
apresenta as conclusões e trabalhos futuros. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Para a construção do método KIP-Organon, diversos trabalhos 
foram levados em consideração, de modo que ao final da 
elaboração deste método, este pudesse contribuir com as 
pesquisas na área de Processos Intensivos em Conhecimento. 

Em [15] França elaborou a Ontologia KIPO (Knowledge 
Intensive Process Ontology), que é uma Ontologia para a 
definição de processos intensivos em conhecimento composta a 
partir de outras cinco ontologias onde quatro foram reusadas: 
Ontologia de Colaboração (CO), Ontologia de Decisão (DO), 
Ontologia de Regras de Negócio (BRO), e Ontologias de 
Processos de Negócio (BPO); e uma quinta ontologia chamada 
Ontologia Central de Processos Intensivos em Conhecimento 
(KIPCO), foi construída em sua pesquisa.  

A KIPO foi fundamental na criação do método proposto, pois a 
partir dela foram identificados que atributos podem impactar na 
variabilidade de um processo. 

Já o trabalho de Netto [15] contribuiu com a elaboração da 
notação gráfica KIPN (Knowledge Intensive Process Notation) 
para a representação de Processos Intensivos em Conhecimento, 
baseada na semântica conceitual da KIPO. Em seu trabalho, a 
autora definiu os seguintes diagramas para a modelagem de PICs: 
Diagrama do Processo Intensivo em Conhecimento, Diagrama de 
Socialização, Mapa de Decisão, Matriz de Agentes, Painel de 
Intenções e Diagrama de Regras de Negócio. Neste método, os 
diagramas propostos por Netto foram utilizados para representar 
os PICs que serviram de base para a avaliação preliminar do 
método no cenário de aplicação. 

Rodrigues [19] definiu a notação KIPN-C, uma extensão da 
notação KIPN, que representa a variabilidade de PICs. A autora 
também faz uma importante afirmação, de que o contexto de um 
PIC é a chave para a sua variabilidade, ponto focal no qual se 
baseia este artigo. No mesmo trabalho a autora conceitua que a 
variabilidade é a imprevisibilidade dos fluxos de eventos dos 
processos intensivos em conhecimento. 

Brézillon [5] definiu contexto como uma descrição complexa do 
conhecimento compartilhado sobre circunstâncias físicas, sociais, 
históricas e outras dentro das quais ações ou eventos ocorrem. 
Dessa forma, contexto é um elemento chave nessa pesquisa, já 
que potencialmente através deste conceito é possível identificar a 
variabilidade de um PIC.  

O método apresentado neste artigo tem como base a proposta de 
Anastassiu [2]. O Organon é um método que tem como objetivo 
identificar informações de contexto de processo de negócio, que 
podem impactar no objetivo do processo. A partir do KIP-
Organon a identificação de elementos e variáveis que assinalam 
a possibilidade de um PIC de comportamento dinâmico, pode ser 
facilitada através de um roteiro que assinale aspectos que devem 
ser observados no processo. Assim, o objetivo principal desta 
pesquisa é definir esse método com o intuito de oferecer mais 
uma opção de investigação de detalhes relativos aos PICs para o 
profissional encarregado de mapear e modelar esses processos 
nas empresas. 

3. MÉTODO KIP-ORGANON 
O método KIP-ORGANON foi construído a partir do método 
proposto por Anastassiu [2], visando identificar contexto em PICs 
e com isso caracterizar e identificar um comportamento dinâmico 
em processos desse tipo.   

O novo método permitirá um melhor entendimento sobre a 
variabilidade em processos intensivos em conhecimento, além de 
possibilitar o monitoramento de variáveis que possam impactar 
na execução de um processo.  

O KIP-Organon foi distribuído conforme representado na Figura 
1 e organizado conforme a estrutura a seguir: 

 Etapa 1: é aplicado um roteiro semiestruturado, com o 
objetivo de descobrir a essência do processo que está sendo 
modelado. O resultado dessa etapa gera uma lista de EBEs 
(Essential Bussiness Entity) candidatas. Essa lista apresenta 
um primeiro levantamento sobre o que o processo aborda, e 
é filtrada nas etapas seguintes, para que seja eliminando 
tudo aquilo que não está diretamente relacionado com a 
essência do processo.  

 Etapa 2: visa identificar as atividades essenciais do processo 
de negócio modelado. Essa etapa foi subdividida em 3 
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passos: no passo 1 são aplicados critérios para filtrar a lista 
de EBEs candidatas; no passo 2 é feita uma análise das 
atividades identificadas, frente ao modelo de blocos de 
construção ontológicos (Requisição, Negociação, Execução, 
Resultado/Aceitação); no passo 3 é aplicado um novo 
conjunto de critérios para a identificação de EBEs que 
potencialmente são consumidas em atividades intensivas em 
conhecimento. 

 Etapa 3: visa identificar a variabilidade dos atributos, 
baseando-se na ontologia KIPO. Nesta etapa é feita a análise 
do impacto dos atributos no objetivo do processo de 
negócio. 

 

 
Figura 1. Modelo geral do KIP-Organon 

3.1 Etapa 1 
Nesse passo inicial, um roteiro será aplicado com o objetivo de 
descobrir os elementos essenciais do processo ao qual se busca 
identificar a variabilidade. Esse passo segue o mesmo princípio 
utilizado no método Organon, que utiliza um roteiro adaptado de 
OULD [17], contemplando uma lista de perguntas com os seus 
respectivos objetivos, que devem ser feitas em relação ao 
processo. Essa lista de perguntas tem o objetivo de servir como 
um guia inicial para ajudar quem vai analisar o processo a 
refletir sobre o mesmo, servindo como instrumento de apoio para 
extrair, a partir das respostas, os pontos essenciais do processo. 
Ao final dessa etapa, temos uma lista de EBEs que serão 
filtrados na próxima fase, com o objetivo de eliminar tudo aquilo 
que não for essencialmente relacionado ao objetivo do processo. 
A Tabela 1 apresenta a lista de perguntas do Organon. 

Tabela 1. Lista de Perguntas do Organon 

Questão Objetivo da Questão 
Qual é o resultado final 
esperado deste processo? 

Verificar qual é exatamente a 
saída do processo. 

Que regras de negócio, do 
ponto de vista das informações 
do processo, são necessárias ao 
processo? 

Verificar sob quais condições 
as informações necessárias ao 
processo precisam estar. 

Existem critérios a serem 
verificados e/ou considerados, 
dos quais o processo necessita 
para a sua execução? Quais 
são eles? 

Verificar se existem e quais 
são os critérios necessários 
para a execução do processo. 

Que recursos são necessários Verificar os recursos 

para a execução do processo? necessários para a execução do 
processo. 

Quais saídas intermediárias 
este processo produz, durante 
sua execução? 

Verificar que saídas o processo 
produz durante a sua execução. 

Quais são as entradas 
necessárias durante a execução 
do processo? 

Verificar que entradas são 
imprescindíveis para o 
processo. 

Que eventos do mundo exterior 
ao processo precisam ser 
respondidos? 

Verificar que eventos externos 
ao processo precisam ser 
levados em conta pelo 
processo. 

Existem condições, artefatos, 
produtos, serviços ou 
informações, que os clientes 
têm ou desejam, e podem ser 
imprescindíveis ao 
processo?  

Verificar condições, artefatos, 
produtos, serviços ou 
informações, de clientes, que 
podem ser imprescindíveis ao 
processo. 

Com o que o processo lida 
durante a sua execução? 

Verificar outros processos, 
atividades ou funções, com as 
quais o processo lida. 

3.2 Etapa 2 
A Etapa 2 tem por objetivo identificar as atividades que possam 
causar impacto diretamente no objetivo do processo (Figura 2). 
Para que isso seja possível, o Organon realiza a aplicação de 5 
critérios que filtram a lista preliminar de EBEs resultante da 
aplicação do Roteiro Semiestruturado, descrito na fase anterior. 
O método também utiliza o Modelo de Blocos de Construção 
Ontológica [8], que registra a relação que elas mantém entre si. 

 
Figura 2. Subprocesso Descobrir Atividades Intensiva 

Nesta proposta, essa etapa foi subdividida em três passos: 
Aplicação de Critérios para Filtrar EBEs Candidatas, Análise das 
Atividades Identificadas de Acordo Com o Modelo de Blocos de 
Construção Ontológicos, e Aplicação de novos critérios para 
identificação de EBEs consumidas em atividades intensivas em 
conhecimento. No método original, os passos 1 e 2 existem, mas 
eles não estão separados como subetapas, o que pode dificultar o 
entendimento, possibilitando a aplicação incompleta do método. 
Essa divisão é proposta com o objetivo de obter uma melhor 
organização do novo método. Já no passo 3 foi proposto um novo 
conjunto de novos critérios com a finalidade de encontrar as 
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EBEs que são consumidas em atividades intensivas em 
conhecimento.  

 Passo 1 - Aplicação de Critérios 

Nesse passo são aplicados sequencialmente cinco critérios, que 
possuem as suas características descritas na Tabela 2 e que 
funcionam como filtros sobre a lista preliminar de EBEs obtidos 
na fase anterior.  

Tabela 2. Lista de Critérios do Organon 

Critério Descrição 
1º Aplicação dos artigos no início de cada EBE. 

Devem ser excluídos aqueles EBEs que não 
designam um substantivo 

2º Questionamento se a EBE é uma qualidade ou 
restrição do processo. Devem ser excluídos os que 
representam o modo como o processo deve ser 
executado. 

3º Verificar se a EBE é um recurso do processo. 
Devem ser excluídas as EBEs que caracterizam um 
recurso do processo. 

4º Devem ser excluídos os que representam um papel 
ou função a ser exercida no processo. 

5º Verificar se a EBE está representada como entrada 
ou saída do processo modelado. Deve ser excluído 
tudo o que não estiver representado no modelo do 
processo. 

Ao fim desse passo, restarão apenas as EBEs que estão 
relacionados com a essência do processo. Com essa lista, o 
analista de negócio deverá avaliar novamente o modelo do 
processo para identificar em qual atividade cada EBE está sendo 
consumida ou produzida, construindo uma matriz de correlação 
entre EBEs e atividades conforme é descrito no próximo passo.  

 Passo 2 - Análise das Atividades Identificadas de Acordo 

Com o Modelo de Blocos de Construção Ontológicos 

As atividades onde as EBEs são consumidas/produzidas, 
encontradas na etapa anterior, deverão ser confrontadas frente ao 
modelo de bloco de construção ontológica, com vistas a verificar 
quais conjuntos de atividades mantém entre si uma relação de 
transação ontológica, caracterizando-as como atividades 
essenciais do processo. Nesse passo, as atividades são 
identificadas e classificadas conforme as fases de uma transação 
ontológica descritas na Tabela 3.  

Tabela 3. Fases de uma transação ontológica 

Fase Ator Atividades 
Requisição (Atos 
de Coordenação 

- C-act) 

Iniciador Relativa às ações ou 
atividades de coordenação 
para solicitar, requerer, 
pedir, provocar, incitar, 
reivindicar ou convidar 
(requerer, reclamar, exigir, 
precisar) algo ou alguém. 

Negociação 
(Atos de 

Coordenação - 
C-act) 

Executor / 
Iniciador 

Relativa às ações ou 
atividades de coordenação 
para assegurar, 
comprometer-se com a 
execução ou realização de 
outras ações/atividades. Em 

geral são atividades que 
requerem decisões. 

Execução (Atos 
de Produção - P-

act) 

Executor Relativa às ações ou 
atividades de produção para 
realizar/executar ações ou 
atividades. 

Resultado / 
Aceitação (Atos 
de Coordenação 

- C-act) 

Executor / 
Iniciador 

Relativa às ações ou 
atividades de coordenação 
para endereçar ou receber o 
resultado de uma 
ação/atividade de execução. 

Feito o preenchimento do modelo de blocos de construção 
ontológicos, deve-se verificar onde estão evidenciados ciclos 
completos de uma transação ontológica, ou seja, quais atividades 
que compõem um ciclo com as quatro fases: requisição, 
negociação, execução e aceitação. As atividades que não formam 
um ciclo completo de transação ontológica são consideradas 
complementares e deverão ser excluídas.  

Este método trata o bloco de construção ontológica de maneira 
diferente. As fases de Negociação e Execução são fases críticas 
em Processos Intensivos em Conhecimento, já que em cada uma 
delas são levados em consideração aspectos relativos à 
experiência adquirida, decisões e criatividade. Dessa forma, 
apenas as atividades identificadas como sendo das fases de 
Negociação e Execução servirão como entrada para o passo 
seguinte. 

 Passo 3 - Aplicação de critérios para identificação de EBEs 

consumidas em atividades intensivas em conhecimento 

Neste método, foram incluídos critérios relacionados às 
características de processos intensivos em conhecimento. A 
Tabela 4 descreve cada um dos novos critérios.  

Tabela 4. Lista com os novos critérios do KIP-Oganon 

Critério Descrição 
6º Verificar em todas as atividades se há alguma onde 

ocorra colaboração entre os participantes no 
processo. Deverá ser marcado um “X” nas 

atividades que reúnam colaboradores visando a 
execução conjunta do processo. 

7º Verificar em todas as atividades se há alguma em 
que a sua resolução depende da inovação e 
criatividade do colaborador que estiver executando 
a atividade. Deverá ser marcado um “X” nas 

atividades que necessitem de criatividade e 
inovação para a sua resolução. 

8º Verificar em todas as atividades se a sua execução 
necessita de experiência prévia por parte do 
colaborador que a executará. Deverá ser marcado 
um “X” nas atividades onde a experiência do 
executor é imprescindível para a sua solução.  

9º Verificar em todas as atividades se existe alguma 
regra de negócio associada à execução da atividade. 
Deverá ser marcado um “X” nas atividades onde a 

sua execução está vinculada a uma regra de 
negócio.  

Para a construção desses novos critérios, foram levadas em 
consideração características de PIC.  
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No 6º critério busca-se encontrar as atividades onde ocorra 
colaboração entre os agentes que participam da execução da 
atividade. ABECKER et al. [1] afirmam que o ponto focal dos 
PICs são os passos da decisão, que exigem julgamentos baseados 
em experiências dos envolvidos.  

No 7º critério busca-se a descoberta de atividades que necessitam 
de inovação e criatividade para a sua execução, já que estes 
aspectos podem levar à variação do processo. Segundo EPPLER 
et al. [10] os PICs possuem grande necessidade de inovação por 
parte de um agente, que é o responsável por afetar o resultado do 
processo de forma direta.  

No 8º critério busca-se descobrir as atividades que necessitam de 
conhecimento prévio sobre o assunto para a sua execução. 
MALDONADO [14] afirma que os PICs são muito dependentes 
do conhecimento explícito ou tácito intrínseco aos participantes 
quanto as atividades do processo.  

No 9º critério busca-se encontrar atividades cuja sua execução 
esteja baseada em regras de negócio, já que a mudança em 
alguma dessas regras pode levar a decisões que alterem a 
execução de um processo. Apesar de os PICs não seguirem regras 
de trabalho estruturadas [6], regras de negócio incorporam 
restrições às ações de um PIC.  

Após a aplicação desses quatro novos critérios, deverão ser 
excluídas da lista de atividades, aquelas que não se enquadram 
em nenhum dos critérios aplicados. Ao fim desse passo, restarão 
apenas as atividades intensivas em conhecimento relacionadas 
com a essência do processo que está sendo analisado. As 
atividades intensivas resultantes servirão como entrada para a 
Etapa 3, onde serão identificados os atributos das classes que 
compõem a Ontologia KIPO, que potencialmente podem 
provocar a variabilidade no processo. 

3.3 Etapa 3 
O resultado da etapa anterior apresenta as atividades essenciais 
do processo de negócio. Essa última etapa visa confrontar os 
atributos dessas atividades com os atributos das classes KIPO 
definidos como potenciais causadores de variabilidade em um 
processo (Figura 3).  

Na análise do impacto de atributos serão levados em 
consideração elementos presentes na Ontologia KIPO, de modo 
que seja possível observar os atributos que vão impactar na 
variabilidade de um processo, e que devem ser monitorados no 
sentido de apoiar a modelagem do processo, para que esta seja 
mais completa e assertiva. 

A seguir será descrito cada atributo que possui impacto 
importante na variabilidade dos processos intensivos em 
conhecimento, identificando também a classe a qual cada 
atributo pertence e a ontologia que a descreve. Para cada uma das 
classes envolvidas nessa análise e seus atributos, é explicado por 
que as mudanças em seus valores podem afetar a execução de 
uma atividade, levando à sua variabilidade.  

Foram identificadas cinco classes da KIPO que possuem 
atributos que, caso variem, podem impactar na execução da 
atividade. As classes que serão confrontadas com a lista 
resultante de atividades da Etapa 2 são: Collaborative Session 
(Sessão Colaborativa), Innovation Agent (Agente de Inovação), 
Business Rule (Regra de Negócio), Decision (Decisão), Data 
Object (Objeto de Dados) ou Resource (Recurso).  

 

Figura 3. Subprocesso Descobrir Variabilidade em PICs 

 Classe: Collaborative Session 
Descrição: A Collaborative Session (Sessão Colaborativa) é um 
evento onde os participantes interagem uns com os outros com 
contribuições que têm o propósito colaborar. Uma Sessão 
Colaborativa deve ter ao menos dois participantes, e é deliberada 

a partir de um Collaborative Agreement (Acordo Colaborativo), o 
que implica em não possuir objetivos conflitantes [16]. Como 
exemplo, em uma reunião que busca de promover melhorias na 
estratégia de avaliação em uma Universidade, todos os 
participantes devem compartilhar do mesmo objetivo, que é a de 
procurar melhorar continuamente o processo de avaliação dos 

alunos da Instituição. Em relação à localização, a Collaborative 

Session ocorre em um local denominado Site; se essa colaboração 
ocorrer com um suporte de uma ferramenta de software, por 
exemplo, um fórum on-line, este ambiente é chamado de Site 

Virtual; já se a sessão colaborativa ocorrer em um ambiente 
concreto, por exemplo, uma sala de reunião, este ambiente é 

denominado Site Real [15]. São exemplos de Collaborative 

Session: reuniões, fóruns e Blogs.  
Variação: Em relação à classe Collaborative Session, foram 
identificados três atributos que podem afetar a execução de um 
processo caso variem: Objetivo, Data de Início e Duração. O 
atributo Objetivo descreve qual é a finalidade da ocorrência do 
evento; o atributo data de início estabelece a data em que a 
Sessão Colaborativa está programada para ocorrer; a Duração 
descreve o tempo determinado para a sessão colaborativa deve 
ocorrer.  

 Classe: Innovation Agent 
Descrição: O atributo Innovation Agent (Agente de Inovação) 
descreve os participantes da execução da atividade que têm suas 
ações motivadas por seus desejos, executam interações 
comunicativas, são comprometidos a realizar suas intenções, e 
apresentam crenças, sentimentos e experiência prévia. Conforme 
estabelecido na KIPCO, esses agentes em PICs podem ser do tipo 
agente de inovação e agente de impacto, e podem assumir os 
papéis de remetente e destinatário de mensagens. Para este 

método é relevante reconhecer atributos de um Innovation Agent 
(Agente de Inovação) porque ele detém uma especialidade e é 
responsável por resolver questões e tomar decisões durante a 
execução do PIC com inovação e criatividade. Este agente pode 
ser um papel do processo, uma ferramenta de Workflow, um 
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sistema, ou um mecanismo inteligente. A mudança de um agente 
de inovação pode provocar a variabilidade do processo, já que 
suas instâncias representam elementos fundamentais na execução 
de um processo [15].  
Variação: Para essa classe foram identificados os atributos 
disponibilidade e contingência, que definem qual é o tipo do 
agente de inovação e a sua contingência em caso da não 
utilização desse agente em uma atividade. Caso um agente de 
inovação não possa ser utilizado para dar prosseguimento a 
determinada atividade, o resultado final desta poderá sofrer uma 
variação, já que a instância de uma classe Innovation Agent 
representa um elemento que possui uma função chave em um 
processo. Neste caso, poderia ser alocado outro agente que 
detivesse o mesmo perfil e disponibilidade para executar o 
processo. Em outro caso, poderíamos ter a ausência ou 
substituição de um Agente de Inovação durante a execução de 
um processo, impactando na variabilidade do processo, já que 
haverá sensível alteração na especialidade em um importante 
executor do processo. No caso da contingência, o atributo registra 
a solução de contorno para o caso de o agente de inovação não 
estar disponível. 

 Classe: Business Rule 
Descrição: Essa classe é uma especialização da Classe Assertion 
(Assertivas), que mostra o conhecimento do processo formalizado 
como, por exemplo, uma regra de negócio, ou uma declaração 
que define ou restringe algum aspecto de uma organização. Essa 
classe tem como objetivo afirmar a estrutura de um negócio ou 
controlar ou influenciar o comportamento deste. Devido à 
importância das regras de negócio, qualquer variação em 
instâncias da classe Business Rule poderá resultar na 
variabilidade do processo. Os atributos importantes quanto a 
variabilidade nessa classe são: descrição, que agrega uma 
descrição detalhada sobre a referida regra e status, que indica se 
a regra de negócio está ativa ou inativa. 
Variação: A variação dessa classe consiste na mudança de 
alguma regra de negócio a qual uma atividade está vinculada. 
Uma regra de negócio pode variar quando as informações nela 
contidas se modificarem em uma dada instância do processo [2]. 
Além disso, a mudança no atributo status também pode 
influenciar o processamento e as saídas do processo. 
 
 Classe: Decision 
Descrição: As atividades intensivas em conhecimento podem 
envolver a escolha e implementação de mais de uma Decisão. A 
classe Decision (Decisão) pertence à Ontologia de Decisão, e foi 
relacionada neste método porque normalmente as decisões 
alteram a sequência de atividades de um processo. 
Variação: A variabilidade é caracterizada pela imprevisibilidade 
no controle do fluxo do processo, além de processos com muitas 
possibilidades de execução. Dessa maneira, toda vez que uma 
nova decisão for tomada em uma atividade intensiva em 
conhecimento, esta decisão possivelmente modificará a sequência 
da execução das demais atividades. O problema nessa situação é 
que tais decisões levem o resultado do processo frequentemente à 
situações não previstas. Para representar esse aspecto de 
variabilidade, esse método utiliza A Matriz de Decisão da KIPN 
[15]. 
 Classe: Data Object 
Descrição: Uma classe Data Object (Objeto de Dados) faz parte 
da Ontologia BPO, e representa um recurso do processo. Objetos 

de Dados são artefatos de conhecimento dinâmicos que permitem 
a representação de processos e atividades que são mutáveis de 
acordo com o contexto. Eles fornecem informações sobre o que 
as atividades precisam para serem realizadas [15]. 
Variação: Como os Objetos de Dados fornecem informações do 
que é preciso para uma atividade funcionar, a variabilidade de 
um processo ocorreria no caso de um objeto essencial estar 
indisponível. Dessa forma, foi identificado para essa classe o 
atributo Status, que receberá o valor “Disponível”, para o caso de 

um objeto de dados esteja pronto para o uso, ou “Indisponível”, 

para o caso de o objeto, por algum motivo, não poder ser 
utilizado naquela atividade.  Nos casos onde o objeto de dados 
em questão esteja com o valor “Indisponível”, poderá haver a 

variabilidade da atividade que está sendo executada, já que se 
esse Objeto de Dados é essencial para a execução da atividade, o 
executor terá que desenvolver a atividade de outra maneira. 

4. CENÁRIO DE APLICAÇÃO 
Para fins de avaliação preliminar do uso do método, foi utilizado 
o cenário de aplicação baseado no processo “Construir Grade de 

Horário”, modelado por meio da notação KIPN [15], conforme 
mostra a Figura 4.  

 
Figura 4 – Diagrama do Processo Intensivo em Conhecimento 
 

O objetivo deste processo é construir a grade de horário em uma 
Universidade, com base em diversos aspectos como resultados 
obtidos nos semestres anteriores e estratégias definidas para o 
próximo período. De uma maneira geral, o processo acontece da 
seguinte forma: a construção da grade de horário é realizada pelo 
coordenador de um curso que, para isso, precisa avaliar a 
disponibilidade de cada professor para o próximo semestre, as 
expectativas e desejos dos mesmos em relação ao semestre 
seguinte, que são divulgadas em uma reunião realizada antes do 
término do semestre corrente. O coordenador precisa também 
verificar quais são as disciplinas que serão abertas. O processo se 
encerra quando o Coordenador consegue preencher todas as 
turmas de todos os períodos do curso sob sua responsabilidade. 
No período de realização de matrículas dos alunos essa grade é 
então disponibilizada oficialmente aos professores e alunos do 
curso.  

Na Etapa 1 o roteiro semiestruturado foi aplicado com o objetivo 
de descobrir a essência do processo. O resultado da Etapa 1 
apresentou uma lista com 27 EBEs candidatas após a aplicação 
do roteiro semi-estruturado. Essas EBEs foram filtradas na Etapa 
2 após a aplicação dos cinco critérios definidos no Organon 
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(Passo 1), reduzindo o número de EBEs para 11. A partir dessa 
lista foram identificadas as atividades que consomem as EBEs 
resultantes. Foram encontradas então 10 atividades, que foram 
submetidas à análise do Modelo de Blocos de Construção 
Ontológicos (Passo 2), logo a seguir. O novo conjunto de 
critérios apresentados no método KIP-Organon foi então aplicado 
(Passo 3), resultando na lista de atividades intensivas em 
conhecimento, conforme a Tabela 5. 

Tabela 5 – Lista de atividades após o fim da Etapa 2 
Atividades do processo Construir Grade de Horário, 

relacionadas às EBEs identificadas 
1. Definir Professores para as turmas 
2. Discutir os resultados do semestre anterior 

 

Na Etapa 3, a partir das atividades intensivas em conhecimento 
resultantes, foram identificados os atributos dessas atividades 
que potencialmente podem impedir ou provocar a variabilidade 
do processo modelado. Cada atividade foi confrontada com os 
atributos das classes KIPO, conforme descreve a Tabela 6, 
indicando se a variação dos atributos podem ou não causar a 
variabilidade na atividade, e o tipo de alteração que a sua 
variação pode acarretar ao processo.  

Tabela 6 – Atividades Resultantes X Classes da KIPO 

Classes da KIPO 

Lista de Atividades Resultantes 

Definir 
Professores para 

as turmas 

Discutir os 
resultados do 

semestre anterior 

Collaborative Session  X 
Innovation Agent X X 

Business Rule X  
Decision X  

Data Object X  
 

Após confrontar a lista de atividades resultantes com as classes 
KIPO, foi realizado o confronto de cada atividade com os 
atributos propostos neste método. 

A Tabela 7 mostra a atividade intensiva em conhecimento 
“Discutir os resultados do semestre anterior” e os impactos que a 

variação dos atributos Objetivo, Início e Duração podem causar 
na atividade caso eles variem. 

Tabela 7 – Atividades Resultantes X Atributos da classe 
Collaborative Session da KIPO 

Collaborative 
Session / 
Atributos 

Lista de Atividades Resultantes 
Discutir os resultados do semestre anterior 

Objetivo A variabilidade pode ocorrer se durante a 
realização da reunião, for decidido que a forma 
como a mesma é realizada, deverá ser mudada. 

Início O processo poderá sofrer alteração caso o início 
seja alterado ou mesmo se, por algum motivo, 
não houver a reunião. 

Duração O processo poderá sofrer variação no caso de a 
duração ultrapassar o tempo pré-determinado, 
fazendo com que a reunião seja inconclusiva. 

 

A Tabela 8 mostra que ambas as atividades resultantes podem 
ser afetadas caso os atributos Disponibilidade e Contingência 
variem. 
 

Tabela 8 – Atividades Resultantes X Atributos da classe 
Innovation Agent da KIPO 

Lista de 
Atividades 

Innovation Agent - Atributos 
Disponibilidade Contingência 

Definir 
Professores 

para as 
turmas 

Caso o agente 
destinado a definir os 
professores para as 
turmas não estiver 
disponível, o processo 
poderá sofrer variação 
em sua execução. 

Se os mecanismos de 
contingência 
identificados no 
processo não 
estiverem disponíveis, 
o processo poderá 
sofrer uma variação. 

Discutir os 
resultados 

do 
semestre 
anterior 

Caso o agente 
destinado a conduzir as 
não estiver disponível, 
o processo poderá 
sofrer uma variação em 
sua execução. 

Se os mecanismos de 
contingência 
identificados no 
processo não 
estiverem disponíveis, 
o processo poderá 
sofrer uma variação. 

 
As tabelas seguintes descrevem a variabilidade na atividade 
“Definir professores para as turmas”. A Tabela 9 descreve o 

resultado da análise da variabilidade dos atributos Descrição e 
Status. A Tabela 10 analisa o impacto da variabilidade do 
atributo Decisão Escolhida em relação à classe Business Rule. A 
Tabela 11 analisa o impacto da variabilidade do atributo Status 
da classe Data Object. 

 
Tabela 9 – Atividades Resultantes X Atributos da classe 

Business Rule da KIPO 
Lista de 

Atividades 
Business Rule - Atributos 

Descrição  Status 

Definir 
Professores 

para as 
turmas 

No caso de haver 
alguma mudança no 
conjunto de regras 
de negócio, o 
resultado do 
processo pode 
variar.  

O status poderá assumir 
os valores de “Ativa” ou 

“Inativa”, qualquer 

alteração de um Status 
para o outro, poderá 
causar variabilidade na 
execução do processo. 

 
Tabela 10 – Atividades Resultantes X Atributos da classe 

Decision da KIPO 
Lista de 

Atividades 
Decisão Escolhida 

Definir 
Professores 

para as 
turmas 

No caso da escolha de uma decisão não prevista, 
esta decisão possivelmente modificará a 

sequência da execução das demais atividades. 

 
Tabela 11 – Atividades Resultantes X Atributos da classe 

Data Object da KIPO 
Lista de 

Atividades 
Data Object - Atributos 

Status 
Definir 

Professores 
para as 
turmas 

Caso o valor desse atributo varie de 
“Disponível” para “Indisponível”, o processo 
poderá ter o seu resultado afetado, como, por 
exemplo, não ser realizado. Nessa atividade o 
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objeto de dados é todo o conjunto de 
informações necessárias para a definição de 
professores para as turmas. 

 
Após a aplicação do método, foi possível descobrir quais 
atividades e quais atributos deverão ser monitorados, já que a 
variabilidade poderá alterar ou impedir a realização de uma 
atividade, impactando na execução do processo como um todo. A 
aplicação do método neste cenário se mostrou satisfatória: um 
conjunto de atividades intensivas vai sendo descoberta, para que, 
ao final, o executor possa verificar a partir dessas atividades que 
mudanças nos valores de seus atributos podem caracterizar uma 
nova situação imprevista pelo processo, e impedir a conclusão do 
seu objetivo. 

5. CONCLUSÕES 
Com base na avaliação preliminar construída a partir de um 
cenário exemplo de aplicação, foi possível perceber que o 
método foi eficaz ao filtrar as atividades que compõem um 
processo, chegando aos atributos que potencialmente podem 
impactar na variabilidade do processo modelado.  

O próximo passo da pesquisa será a realização do estudo de caso 
em uma empresa, com o objetivo de avaliar a aplicação do 
método proposto em um cenário real para perceber a sua 
adequação aos processos organizacionais. Para fins de validação 
do método, os resultados serão submetidos à avaliação de 
profissionais especialistas nos processos escolhidos para que eles 
avaliem se os processos, após a aplicação do método realmente 
tiveram os seus aspectos dinâmicos identificados, e se esses 
aspectos caracterizam de fato o dinamismo desses processos.  
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