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RESUMO 

 

A Tecnologia da Informação (TI), frente aos constantes avanços tecnológicos e sua 

aplicabilidade às técnicas de gestão, se apresenta como uma grande aliada na busca pelo 

sucesso organizacional, tanto no âmbito das empresas privadas quanto públicas. Uma das 

estratégias diferenciadoras utilizadas pelas organizações provém de usos inovadores de 

tecnologias, com ênfase em TI. No entanto, é necessário avaliar a percepção dos usuários 

quanto aos impactos do uso das novas tecnologias. Por mais avançada que seja a tecnologia 

implantada, poderá haver resistência das pessoas às mudanças, contribuindo para que a 

tecnologia não seja plenamente aceita ou mesmo não seja reconhecida como fomentadora de 

mudanças. Justifica-se, assim, a relevância de estudos que busquem avaliar os impactos de 

novas tecnologias, considerando os seus usuários como fatores fundamentais no processo de 

mudança. Partindo desse princípio, esse estudo analisou os impactos, as vantagens e as 

limitações da implantação de um sistema virtual de controle processual, denominado CRETA, 

no Juizado Especial Federal do Rio Grande do Norte. Por meio da aplicação de questionários 

a 38 usuários, foi avaliada a percepção dos impactos do uso do CRETA sob a ótica de cinco 

variáveis: eficiência/produtividade, imagem, agilidade, facilidade e qualidade. A partir dos 

resultados obtidos, foi evidenciado que a implementação do sistema se deu conforme o 

esperado e atingiu os objetivos pretendidos, tais como celeridade e eficiência no trâmite dos 

processos judiciais, maior produtividade, resultando numa melhor qualidade do trabalho final 

apresentado ao cidadão e proporcionado uma melhora na imagem organizacional do poder 

judiciário. No entanto, alguns impactos negativos foram destacados, principalmente ligados 

aos fatores humanos. 

 

Palavras-chave: Adoção da Tecnologia da Informação; Uso de Sistemas de Informação; 

Impactos da TI; Sistema Processual Virtual; Poder Judiciário. 
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ABSTRACT 

 

 

The Information Technology (IT) is increasing his applicability to business, both private and 

public companies. It is necessary the adequate use of the new technologies and get 

cooperation and technology acceptance of the system. People tend to resist to the changes, 

contributing so that the technology is rejected or even it is not recognized as promoting of the 

changes. This study is relevant and aim to evaluate the impacts of new technologies, 

considering their users as fundamental factors in the change process. The survey analyzed the 

advantages and the barriers of the system use in three federal special judicial of Rio Grande 

do Norte, with data collected in May of 2007, through the application of questionnaires to 

thirty eight users of the virtual system CRETA. The users' perception was evaluated, under 

the optics of five variables: efficiency, image, agility, ease of use and quality. Starting from 

the obtained results, it was evidenced that the implementation of the system felt accordingly 

the expected and it reached the objectives intended that were: the velocity and efficiency in 

the path of the lawsuits, larger productivity, resulting in a better quality of the final work 

introduced to the citizen and proportionate an improvement in the organizational image of the 

judiciary power. 

   

Keywords: Information Technology Adoption; IT Usage; Information Systems; Virtual 

Processual System; Justice System. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A tecnologia de informação (TI) tem evoluído ao longo dos anos. De um papel 

meramente apoiador de processos, hoje em dia passou a ser fundamental para ajudar as 

organizações, seja para torná-las mais produtivas, ganhar agilidade, prover mais satisfação aos 

seus clientes, até tornando-as mais competitivas. A TI tornou-se uma peça imprescindível 

para a mudança, tornando-se o pivô central de uma revolução nos processos organizacionais, 

passando muitas vezes a ser fator decisivo para o seu sucesso ou fracasso (TURBAN et al., 

2004). 

Apesar de uma acirrada competição ocorrer, geralmente, apenas nas empresas 

privadas, a busca por utilização de novas tecnologias de informação (TI) não é mérito 

somente dessas, pois os setores públicos vêm, através de vários programas governamentais, 

acompanhando de perto o surgimento de novas tecnologias e, a exemplo das empresas 

privadas, implantando sistemas que buscam oferecer um serviço mais ágil e de melhor 

qualidade aos cidadãos. No Brasil, vem sendo implantado no universo do setor público há 

cerca de dez anos o chamado Governo Eletrônico (e-governo), conjunto de serviços e acesso a 

informações que o governo oferece aos diferentes atores da sociedade civil por meios 

eletrônicos – governo a governo; governo a fornecedores; governo a cidadãos; governo a 

funcionários públicos. 

 A tecnologia da informação, em particular a Internet, está cada vez mais presente nas 

atividades e funções desempenhadas pelo poder público. Chahin et al. (2004, p.16) reconhece 

que “o e-governo não é mais uma iniciativa isolada, e sim parte de uma transformação mais 

ampla dos serviços governamentais”. É importante, portanto, que se tenha uma compreensão 

das mudanças geradas pela utilização dessa TI, tanto nas vidas pessoais dos cidadãos quanto 

nas organizações.  

Essas mudanças são geradas a partir de ruptura de paradigmas que podem ou não ser 

bem recebidas, ou mesmo percebidas igualmente por todas as partes envolvidas no processo. 

A expressão “ruptura de paradigma” reflete bem o que se passa nesse momento no mundo das 

organizações. Pedroso (2004, p. 42), referindo-se à Internet, cita que “essa tecnologia vem 

exigindo constantes adaptações estruturais e comportamentais nas organizações”, impondo 

novas regras no relacionamento das organizações com “clientes”. Essas mudanças não estão 

necessariamente acompanhadas da alteração ou mesmo da adaptação comportamental 
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necessária, não somente pela resistência às mudanças, mas, principalmente, pela velocidade 

com que elas vêm ocorrendo.  

Mudanças são mais críticas quando a sociedade clama por elas. No caso do poder 

judiciário, Moreira (2004, p. 21) reconhece a necessidade de reformas urgentes e profundas 

no sistema jurisdicional brasileiro. Segundo Giordano (2004), o poder judiciário vem sofrendo 

severas críticas sociais quanto à sua morosidade processual, que afeta de forma direta a 

efetividade, pois pode comprometer a utilidade da decisão. De forma indireta, compromete 

também o acesso à justiça, já que muitas lides não são levadas à apreciação pela falta de 

perspectiva de solução em prazo razoável para as partes.  

Devido à decisão governamental de criar os juizados especiais federais, através da Lei 

10.529/2001, Giordano (2004, p. 14) observa que “a justiça federal, certamente preocupada 

com a possibilidade de uma rápida enxurrada de processos nos juizados especiais, oriundas de 

uma demanda reprimida nesta esfera jurisdicional, vem tomando uma série de ações no 

sentido de garantir a celeridade destes juizados”. É a partir dessa necessidade que nascem os 

juizados especiais federais virtuais, que, conforme informações contidas no site do Supremo 

Tribunal de Justiça (STJ), “foram criados para oferecer à população um acesso mais rápido, 

simplificado e barato à Justiça”, principalmente por dispensar a necessidade de advogado 

(SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2006). 

No contexto da mudança organizacional, em nível do poder judiciário, há diversos 

exemplos recentes, coletados em noticiários, na Internet e pelo conhecimento próprio do 

autor, em que houve implementações na área da TI que impulsionaram o acesso à informação 

jurisdicional brasileira: o Tribunal de Justiça de Pernambuco implantou o protocolo 

eletrônico; o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP) implantou o projeto de 

envio petição pela Internet; o Tribunal Superior do Trabalho (TST) adotou um novo sistema 

de penhora on-line; a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP) implantou um 

sistema eletrônico de intimações; a Câmara dos Deputados disponibilizou um banco de dados 

completo de legislação.  

No entanto, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), juntamente com os Tribunais 

Regionais Federais (TRF) e o Conselho da Justiça Federal (CJF) continua a discutir melhorias 

no sistema de informação. Vem tramitando no Superior Tribunal de Justiça (STJ) um projeto 

que visa integrar todos os Juizados Especiais Federais (JEFs), não somente no âmbito da 

Justiça Federal, mas abrangendo também outros órgãos públicos que atuam junto aos Juizados 

– o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Caixa Econômica Federal (CEF), a Ordem 
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dos Advogados do Brasil (OAB), a Advocacia Geral da União (AGU) e a Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN).  

No caso particular do Rio Grande do Norte, a Justiça Federal adotou o juizado virtual 

em três varas judiciais, sendo uma na capital e duas no interior do Estado, nas cidades de 

Caicó e Mossoró. No âmbito da Justiça Federal/RN deveria haver uma maior preocupação em 

se avaliar os resultados da implantação de novas tecnologias e em preparar o seu público alvo, 

que são os cidadãos, para que usufruam, de forma mais intensa e otimizada, dos novos 

serviços implementados, principalmente através do uso intensivo da Internet. 

Quanto à contextualização acadêmica, foram identificados vários estudos sobre 

impactos tecnológicos provocados pela implementação de um SI, suas conseqüências sobre as 

organizações, sobre os indivíduos ou ainda sobre ambos, tanto em organizações privadas 

quanto públicas. Destacam-se as pesquisas de Bufoni (2003), Rocha et al. (2003), Usirono 

(2003), Gomes (2003), Prates (2002), Moraes (2005), Lopes e Amaral (2001), Netto (2001), 

Guimarães (2000), Leite (1998), Pereira e Becker (2003), Silveira (2001), Ramos e Melo 

(2003), Riccio (2001), Silva (2002) e Oda (2001).  

Tais estudos abordam a complexidade das mudanças, resultante da implementação de 

novas tecnologias e o impacto dessas mudanças no desempenho das organizações e 

comportamento dos usuários. Notou-se, contudo, que ao lado de uma riqueza de trabalhos 

nesta linha de avaliação de impactos, há poucos trabalhos abordando sistemas ligados ao 

poder judiciário, principalmente no que diz respeito aos impactos de SI quanto à celeridade, 

facilidade de uso, produtividade, qualidade do trabalho, eficiência no processo como um todo 

e finalmente a obtenção de uma melhor imagem do sistema em uso e até mesmo da 

organização como prestadora de um serviço público jurisdicional. 

Portanto, à luz da realidade organizacional em questão e da necessidade de dar 

contribuição a estudos acadêmicos nesta área, questiona-se: Quais os impactos, vantagens e 

limitações advindos da implantação de um sistema virtual na percepção de seus usuários 

internos? 

 

1.1 Objetivos 

 

Objetivo Geral: 

Descrever os impactos da implantação do sistema de processo virtual em um Juizado 

Especial da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. 
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Objetivos Específicos: 

 Conhecer o perfil dos usuários do sistema implantado; 

 Descrever onde e como o processo virtual interferiu no sistema tradicional 

anteriormente utilizado, contribuindo para a melhora ou piora dos resultados obtidos; 

 Identificar os impactos do sistema virtual, segundo as variáveis 

eficiência/produtividade, imagem, agilidade, facilidade e qualidade; 

 Investigar se há associações entre os vários impactos e o perfil demográfico, 

treinamento e conhecimento em TI dos usuários respondentes. 

 
A unidade organizacional que foi foco da pesquisa é o Juizado Especial Federal 

(JEF ) em Natal-RN. No Tribunal Regional da 5ª. Região (TRF5), todas as seções já têm 

pelo menos um JEF instalado, estando agora em fase de ampliação de abrangência, quando 

estarão migrando para o interior dos estados, a fim de desafogar a demanda vinda destes para 

a capital, além de se aproximar mais da sua clientela alvo.  

Atualmente, o sistema virtual é utilizado nos três juizados especiais federais da Justiça 

Federal do Rio Grande do Norte, localizados nas cidades de Natal, Mossoró e Caicó, 

correspondendo, respectivamente, às 7ª, 8ª e 9ª varas federais, com competências territoriais 

distintas, conforme figura 1. A partir desta interiorização dos juizados especiais federais, os 

cidadãos passaram a contar com o acesso jurisdicional mais próximo da sua localidade. 

 

 

Figura 1: Competência territorial dos JEF´s no Rio Grande do Norte 
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Em seis anos de existência, o JEF-Natal já ultrapassou todas as outras seis varas em 

número de processos em tramitação, provavelmente este crescimento é decorrente da 

informatização, pela não necessidade de um advogado quando a parte se apresenta 

pessoalmente para dar entrada no seu processo e porque a maioria das causas está abaixo do 

teto estabelecido de 60 salários mínimos. O projeto de implantação dos juizados especiais 

federais se tornou viável, desde a fase de concepção, por ter contado o apoio de toda a cúpula 

do poder judiciário: CJF – Conselho da Justiça Federal, STJ – Superior Tribunal de Justiça e 

STF – Supremo Tribunal Federal. 

 

1.2 Justificativa 

 

Esse trabalho tem sua relevância científica no sentido de vir a agregar conhecimento 

no campo da avaliação de impactos pelo uso de tecnologia de informação em geral. Em 

particular, aumenta o repertório de estudos ligados ao poder judiciário, que possuem certa 

escassez, conforme levantamento bibliográfico. Quanto à relevância acadêmica, o projeto está 

vinculado à linha de pesquisa “Gestão de Sistemas e Tecnologia de Informação”, mas também 

tem ligação com a área de Gestão de Políticas Públicas, por referir-se ao campo de aplicação 

de uma organização do setor público.  

Do ponto de vista de sua relevância prática, as premissas de desempenho esperadas a 

partir da implantação do sistema virtual, bem como vantagens esperadas na utilização deste 

tipo de tecnologia, poderão ser confrontadas com os resultados obtidos nesse trabalho. 

Ressalte-se que não existe, desde a implantação do sistema virtual, nenhum estudo prático a 

respeito dos efeitos provocados pela implantação do sistema. Adicionalmente, a pesquisa 

poderá dar contribuição para os gestores, como subsídio à decisão gerencial, no caso de virem 

a desenvolver planejamento institucional voltado para a utilização estratégica de sistemas e 

tecnologia de informação. 

Aliados a esses fatores, a motivação pessoal tornou viável a pesquisa pelo fato do 

mestrando desempenhar funções no setor de informática da Seção Judiciária do RN. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 
 

O objetivo desse capítulo é apresentar a literatura que tem relação com os elementos 

mais importantes da temática pesquisada. Esta seção foi dividida em duas seções: a primeira 

apresenta as definições e conceitos mais importantes; a segunda leva em conta revisão da 

literatura no assunto sobre impactos de implantação de tecnologias e sistemas de informação, 

no contexto de estudos nacionais, neste primeiro momento do projeto. 

No tópico específico de estudos dos efeitos advindos da implantação de sistemas de 

TI, serão apresentados os conceitos referentes aos impactos de implantação de novas 

tecnologias, sejam benefícios e vantagens ou dificuldades e resistências dos indivíduos às 

mudanças, resultantes dos paradigmas já estabelecidos. Nesse tópico, também será exposta 

uma breve revisão da literatura sobre impactos proporcionados pela implementação de novas 

tecnologias nas organizações, através de pesquisa bibliográfica encontrada em teses, 

dissertações, monografias e artigos científicos de congressos e revistas científicas.  

Esse processo de pesquisa bibliográfica envolveu diversas disciplinas do 

conhecimento humano. O Quadro 1 sintetiza as principais fontes da literatura utilizadas para 

estruturar a base de conhecimento desse trabalho. 

 
Tópico Estudado Autores 
Administração Pública e os novos 
paradigmas 

Araújo (2001); Santos (2003a); Trosa (2001); Paula (2005); 
Betz (2001); Peck (2002); Moreira (2004); Robbins (2002) 

TI na Gestão Pública Oliveira (2004); Ferrer (2004); Chahin et al (2004); Silva Filho 
(2004); Ferreira (2005); Camargo Luiz (2001) 

Aplicações e Iniciativas de sucesso do uso da 
TI no Poder Judiciário 

Nalini (2005); Ferreira (2005); Olivo (2005); Chahin et al 
(2004) 

Sistema de Informação, Sistema Processual 
Virtual 

O’brien (2004); Turban et al (2004); Bufoni (2003); Wursch 
(2005); Giordano (2004);  Polloni e Franco (2000); Usirono 
(2003); Machado (2005) 

Impacto nos papéis individuais na aplicação 
de TI´s 

Ribeiro (2003); Wind (2002); Thomson (2005); Kanaane 
(1999); Brown (2001); Marquetis (2005); Motta (2001); 
Augustine (2005); Turban et al (2004); Veiga (2001) 

Quadro 1: Síntese da Pesquisa Bibliográfica 

 

2.1 Sistemas de Informação, Tecnologia da informação e inovações tecnológica e 

organizacional 

 

Nesse tópico, definem-se os conceitos de sistemas de informação (SI), discute-se a 

utilização da tecnologia de informação na gestão pública, agregando à discussão, as várias 

aplicações e iniciativas de sucesso no uso de TI, em particular, no poder judiciário. Outro 
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assunto debatido diz respeito à contextualização da administração pública em termos dos 

novos paradigmas. Na seqüência, serão descritos os sistemas processuais no âmbito dos 

Juizados Especiais Federais, caracterizando especialmente o Sistema Virtual CRETA, objeto 

do presente estudo. 

 

Sistemas de Informação  

O´Brien (2004, p. 6) conceitua sistemas de informação como “um conjunto organizado 

de pessoas, hardware, software, redes de comunicação e recursos de dados que coleta, 

transforma e dissemina informações em uma organização”. Os sistemas de informação (SI) 

dependem dos seus componentes básicos, que são recursos humanos, hardware, software, 

dados e tecnologias de rede de comunicações para coletar, transformar e disseminar 

informações em uma organização, e são elaborados para facilitar a concretização de 

determinados objetivos (TURBAN et al., 2004; OBRIEN, 2004).  Na figura 2, apresenta-se o 

conjunto de componentes que formam um SI. 

 

Figura 2: Componentes de um sistema de informação       

Fonte: Obrien (2004, p. 6). 
 

Turban et al (2004) descrevem alguns tipos de sistemas de informação: 

Sistemas de processamento transacionais (SPT): cobre as atividades centrais de uma 

empresa. Lidam com as operações do dia-a-dia da organização. 

Sistemas de informação gerenciais (SIG): também chamados de sistemas táticos, 

lidam com atividades da gerência de médio escalão – planejamento, organização e controle de 

curto prazo; 
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Sistemas de informação estratégicos (SIE): tratam de decisões que alteram 

significativamente o processo da condução de negócios. No passado, os sistemas estratégicos 

estabeleciam apenas planejamento a longo prazo;  

Sistemas especialistas (SE): o conhecimento e as experiências que uma pessoa detém 

sobre determinada área do conhecimento precisa ser, muitas vezes, preservado e disseminado 

para que pessoas com menos conhecimento e experiência possam deles se valer para resolver 

seus problemas.  

Sistemas de gestão do conhecimento (SGC): são projetados especificamente para 

orientar atividades profissionais e gerenciais, focando na criação, coleta, organização e 

disseminação do conhecimento de uma empresa em vez de dados e informações. 

Os objetivos de um SI variam de acordo com as especificidades para o qual foi 

constituído, podendo ser classificados, na concepção de Bufoni (2003), como: sistema de 

processamento de transações (SPT), sistema de informação gerencial (SIG), sistema de apoio 

à decisão (SAD), sistema de informação executiva (SIE), sistema especialista (SE), sistema de 

apoio à decisão em grupo (SADG) ou sistema de informação intercompanhia (SII). 

Um Sistema de Informação pode evoluir durante o seu ciclo de vida e vir a ter os seus 

objetivos alterados, às vezes de forma significativa. Como exemplo: um sistema de 

informação operacional, que é normalmente de fácil utilização e manipulação por parte do 

usuário, pode vir a ter novas funções incorporadas, transformando-se em um sistema aberto, 

onde as novas funções que foram somadas o fizeram evoluir para um sistema de apoio à 

decisão (POLLONI; FRANCO, 2000). Verifica-se que um SI é normalmente constituído com 

um objetivo distinto, e em função disso, servindo a níveis de decisão e objetivos também 

distintos (USIRONO, 2003). O sistema virtual CRETA pode ser classificado como sendo um 

sistema transacional (SPT), por ter as seguintes características definidas por Obrien e Turban 

et al (2004): 

 sistemas de apoio às operações; 

 registram e processam dados resultantes de transações; 

 no processamento on-line, os dados são processados tão logo acontece a transação; 

 atualizam banco de dados durante as transações; 

 produzem documentos (informações); 

 cada transação pode gerar novas transações; 

 dá suporte a atividades repetitivas vitais e ao pessoal administrativo; 

 monitora, coleta, armazena, processa e dissemina informação; 

 normalmente são processadas grandes quantidades de dados; 
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 exige uma grande capacidade de armazenamento (banco de dados); 

 os dados de entrada e saída são estruturados; 

 exige-se um alto grau de confiabilidade; 

 o processamento de consultas é condição básica para o sistema. 

 
Em função da importância de um SPT dentro de uma organização, é que Oliveira 

(2003, p. 11) o considera como sendo “o coração da maior parte das organizações”, além de 

serem altamente estruturados e estarem ligados às operações do dia-a-dia da organização, 

registrando transações rotineiras e repetitivas, sendo seu maior objetivo “dar suporte às 

operações, registrar e disponibilizar informações para supervisores e empregados diretamente 

envolvidos nas atividades [...] o SPT também é uma valiosa fonte de dados de entrada para 

outros sistemas de informação da organização, conforme se identifica na Figura 3. 

 

Figura 3: Fluxo de informação em um sistema de processamento de transações 

Fonte: Turban et al (2004, p. 247). 

 

Em muitas empresas, esses sistemas se sobrepõem, trabalhando de forma integrada e 

utilizando banco de dados comum”.  

 

Tecnologia de Informação 

A tecnologia da informação serve para designar o conjunto de recursos tecnológicos e 

computacionais para geração e uso da informação, através de componentes de hardware e 
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seus dispositivos periféricos, software e seus recursos, sistemas de telecomunicações e gestão 

de dados e informações (LAUDON; LAUDON, 1998). No entanto: 
A origem da informática está associada ao momento histórico em que o homem foi 
obrigado a transferir para máquinas o processamento de informações que ele não 
estava mais habilitado a controlar sozinho, necessárias para tomadas de decisões em 
um mundo complexo. Inicialmente,  a arquitetura informática era inspirada em 
sistemas fechados e centralizados, baseados em grandes computadores 
(mainframes). Esses tipos de sistemas dominaram quase toda a história da 
informática, geridos por grandes empresas, em que o usuário não tinha qualquer 
interferência e interação com os computadores. Com o passar do tempo, o avanço 
tecnológico permitiu o aperfeiçoamento do pequeno computador, que provocou uma 
pulverização no processamento computdorizado da informação. As empresas de 
menor porte puderam desenvolver seus próprios sistemas, mais baratos e que 
podiam interagir com os sistemas fechados. Mas, ainda assim, a informação, de uma 
maneira geral, era processada localmente, em unidades autônomas, sem que os 
computadores unissem suas capacidades e compartilhassem seus recursos. Só depois 
sobreveio a grande revolução dentro da própria revolução informática, quando os 
computadores passaram a ser inteligados em rede (MADALENA, 2003, p. 123). 
 

Foi a partir desse novo conceito de “sociedades em rede” que a TI passou a evoluir 

vigorosamente, principalmente nos últimos anos, em razão das mudanças no ambiente sócio-

econômico e do impacto econômico que produz nas organizações e na sociedade e, também, 

em função da evolução da própria tecnologia (CASTELLS, 2005).  

Albertin (2005) reconhece a evolução deste segmento a partir da importância que a TI 

passou a ocupar nas organizações, tendo o seu desenvolvimento se acelerado na última 

década, chamando a atenção para o percentual de crescimento com os gastos e investimentos 

em TI nas empresas brasileiras nos últimos 16 anos, que foi de 9% ao ano, evoluindo de 1,3%, 

em 1988, para 5,1%, em 2005, e mantendo uma rota de crescimento.  

Meirelles (2005, p. xi)  avalia que “os investimentos em TI deverão continuar 

crescendo, à medida que mais empresas percebam os benefícios associados, assim como as 

empresas que já empregam TI continuem ampliando sua utilização”. Com isso, “a evolução 

tecnológica continuará a garantir a redução do custo por usuário, o que tende a aumentar a 

atratividade dos investimentos”. Esse crescimento só é possível porque as empresas vêm 

percebendo o quanto é importante para elas usufruírem dos benefícios associados aos 

investimentos praticados nesta área em particular (TAPSCOTT, 2000). Ao mesmo tempo, 

contribui o fato de que o hardware, com o passar do tempo, vem demonstrando maior poder 

de processamento a preços cada vez menores.  

Parente (1993) cita que hoje se vive numa época de rupturas, do real para o virtual, e 

que tudo ocorre tão rapidamente que nem mesmo se consegue mais delinear o tempo exato em 

que estas mudanças ocorrem.  
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A utilização de novas tecnologias, no entanto, não se trata mais de um processo 

possível de ser reversível. Conforme Faria (1997, p. 19), a irreversibilidade deste processo 

decorre “da superação das contradições inerentes ao próprio processo de acumulação. Trata-se 

de uma exigência da dinâmica capitalista, cuja base é a valorização do capital”.  

A partir desse pressuposto, pode-se perceber que o avanço da tecnologia deixou de ter 

aparentes limites impostos pelo homem, a não ser os limites éticos, no caso de pesquisas com 

manipulação genética, por exemplo, mas até mesmo neste campo, a pressão por mudanças se 

mostra cada vez maior em busca de se usufruir do máximo que a tecnologia possa colocar a 

disposição da humanidade. 

Há um relacionamento entre as mudanças: da mesma forma que as pessoas são afetadas 

por elas, são também impulsionadas a uma maior exigência, gerando um padrão cíclico de 

mudanças contínuas. Caso contrário, ocorreria o que Collins e Porras (1999, p. 52) define 

como “a síndrome do já chegamos – uma letargia complacente que se instala quando a 

empresa realiza as metas grandiosas, arriscadas e audaciosas e não a substitui por outra”. O 

autor reconhece ainda que “a dinâmica básica das companhias visionárias é preservar a 

essência e estimular o progresso. É esta visão que oferece o contexto”.  Aqui não está se 

falando de apenas estabelecimento de metas, propósitos, aspirações que em sua maioria não 

são cumpridas, e sim de mudanças efetivas, com resultados palpáveis e promissores, cujo 

resultado seja sentido não somente no presente, mas principalmente no futuro da organização. 

Castells (2005, p. 40) reconhece que “as mudanças sociais são tão drásticas quanto os 

processos de transformação tecnológica e econômica”. Nessa mesma linha de pensamento, 

Motta (2001) cita que as inovações tecnológicas e as transformações sociais dominam a 

sociedade contemporânea: mudam significativamente a produção e a vida das pessoas. As 

mudanças são tão rápidas quanto inovadoras, portanto, elas se mostram não apenas como 

inevitáveis, mas principalmente como necessárias à sobrevivência. 

Essas mudanças vão ocorrendo à medida que os indivíduos e as organizações passem a 

alimentar-se de novas informações e, nesse contexto, Carvalho (2001) chama a atenção que se 

costuma desprezar um pouco essa característica sensorial da informação simplesmente porque 

ela tende a acontecer de uma forma muito automática, e que geralmente passa despercebida, 

não somente pelas pessoas, mas também por algumas organizações. Carvalho (2001, p. 7) 

descreve que “se um mundo sem informações é inconcebível, as organizações sem elas, 

simplesmente, não existiriam. Organizações alimentam-se de informações. São elas que lhes 

dão sentido, que lhes direcionam o caminho, que lhes garante a sobrevivência”.  
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McGee e Prusak (1994) ressaltam, ainda, que a informação é capaz de criar valor 

significativo para as organizações, possibilitando a criação de novos produtos e serviços, e 

aperfeiçoando a qualidade do processo decisório em toda a organização, não sendo, 

entretanto, um processo obrigatório, embora esteja se tornando imprescindível ficar de fora 

desse processo. Neste contexto, pode-se dizer que a era da informação ou a era da tecnologia 

da informação são análogas.  

Castells (2005, p. 75-81) traça um breve histórico do desenvolvimento da tecnologia 

desde 1850, demonstrando de forma clara o quanto a tecnologia tem evoluído nas últimas 

décadas, de uma aplicação mais localizada, centralizada e cara, para uma difusão em um 

modelo mais aberto, global, descentralizado e mais barato. 

É interessante, como se pode perceber, que a sociedade tende a focar a tecnologia 

como algo mais importante do que a informação. Isso talvez venha ocorrendo porque, no 

campo específico da TI, os rápidos progressos tecnológicos ocorridos na última década 

tenham alimentado a esperança de muitos que a tecnologia por si só resolverá todos os nossos 

problemas. Davenport (2004, p. 16) cita que esta “utopia tecnológica não está restrita a TI. As 

sociedades industrializadas acreditam, há muito tempo, no poder transformador das 

tecnologias, desde as ferrovias até a eletricidade, os carros e a televisão”, que aliado ao poder 

dos vendedores de TI, que são as empresas de hardware, comunicações e software, têm 

interesse que a sociedade continue a acreditar que “a compra de mais tecnologia resolverá 

nossos problemas de informação”. 

O´Brien (2004, p. 15) define que uma boa informação não depende exatamente da 

utilização de recursos tecnológicos de ponta. A informação de boa qualidade seria, portanto, 

“produtos de informação cujas características, atributos ou qualidade ajudam a torná-los 

valiosos para elas”, e concebe a informação como dotada de três dimensões, sendo elas: 

tempo, conteúdo e forma, sendo assim constituída cada uma das dimensões: 

 

 tempo: prontidão, aceitação, freqüência, período; 

 conteúdo: precisão, relevância, integridade, concisão, amplitude, desempenho; 

 forma: clareza, detalhe, ordem, apresentação, mídia.  

 

 Um usuário final de uma empresa é, portanto, plenamente capaz de reconhecer os 

componentes fundamentais de um sistema de informação. Obrien (2004) define o modelo 

básico de um bom sistema de informações, em cinco recursos principais: pessoas, hardware, 
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software, dados e redes, e acrescenta ainda que, no mundo real, esses cinco componentes são 

imprescindíveis de serem observados de forma conjunta em um bom SI.  

Mas, para uma melhor análise de um SI, é necessário se observar também “os tipos de 

produtos de informação que eles produzem, o modo como eles executam as atividades de 

entrada, processamento, saída, armazenamento e controle e como eles apóiam as operações, a 

tomada de decisões gerenciais ou a busca pela vantagem competitiva da organização” 

(OBRIEN, 2004, p. 17), isso porque, conforme Polloni (2000, p. 25), “um Sistema de 

Informação (SI) pode muito bem evoluir para um sistema de informação gerencial, com dados 

estruturados, sintéticos e trabalhar de forma a dar somente as informações necessárias para o 

usuário final”. A partir dessa premissa, um SI pode ser desenvolvido já com a capacidade de 

vir a se tornar um sistema de suporte à gestão estratégica da organização ou ser flexível, a 

ponto de evoluir, a partir do momento que a necessidade se apresente. 

Turban et al (2004, p. 90) defendem que um elemento chave da gestão estratégica é a 

inovação. Nesse sentido, não se deve ver inovação apenas como um ato de se investir em 

tecnologia de hardware ou de software. São muitas as possibilidades que a TI oferece para a 

gestão estratégica: cria aplicações inovadoras, dá suporte a mudanças como a reengenharia, 

proporciona a conexão entre uma empresa e seus sócios e parceiros de negócio com eficácia e 

eficiência, é um fator importante na redução de custos além de fornecer inteligência 

competitiva.   

Conforme Araújo (2001), as organizações podem contar com vários recursos a fim de 

melhorar sua gestão operacional: gestão e organização horizontal, terceirização, gestão pela 

qualidade total, benchmarking (parcerias em busca da excelência), aprendizagem 

organizacional (educação como instrumento de reflexão e ação coletiva), empowerment 

(pessoas com poder na organização), open-book management (gestão com livro aberto ou 

transparência total), reengenharia (começar tudo de novo), gestão e organização reversa (uma 

tecnologia ainda em formação). 

O uso estratégico da informação pode ser transformado em um produto que agrega 

valor aos negócios e faz a diferença na qualidade dos resultados obtidos. Não é somente o 

bom uso da tecnologia que fará um diferencial na organização, mas a forma eficaz, o tempo e 

a hora correta em que a informação for utilizada. Um grande impulso no sentido de tornar as 

empresas públicas mais eficientes, a exemplo de algumas empresas privadas, se deu a partir 

da reforma administrativa de 1988. 
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2.2 Os novos paradigmas da gestão pública 

 

Araújo (2001, p. 45) define que “paradigma é uma forma de ver o mundo. É um 

padrão. Ele informa às pessoas como analisar e interpretar fatos, eventos ou determinadas 

situações”. Portanto, ao se falar em novos paradigmas na administração pública, está se 

falando de novos fundamentos, novas soluções e padrões, e isso exige esforço pessoal dos 

indivíduos envolvidos, pois “muito dificilmente abandonarão ou conseguirão enxergar os 

vícios, erros ou falhas, diríamos paradigmáticos”.   

A reforma do aparelho do estado propiciou uma mudança de paradigma em termos de 

administração pública, pois abandonou de certa forma o modelo burocrático, para adotar um 

modelo gerencial. Segundo Santos (2003a), este movimento chama-se administração pública 

de resultados, pois além de visar ao aumento da efetividade dos serviços prestados à 

população, procura delimitar as políticas públicas, bem como equacionar as finanças da 

máquina administrativa. 

Assim, a cultura de gerenciamento, ou management, antes exclusiva das empresas 

privadas, migrou para outros domínios da vida social, como as artes, a ciência, a tecnologia e 

também para o governo. Com isso, o gerencialismo passou a representar as necessidades das 

empresas e governos contemporâneos (PAULA, 2005).  

Outro fator importante que deu impulso para a gestão operacional dos órgãos públicos 

e sua busca por maior produtividade e eficácia gerencial foi a decisão, a partir da reforma 

administrativa de 1988, de absorver a gestão empresarial das empresas privadas para o âmbito 

das organizações públicas. Para Moreira (2004), isso proporcionou que na administração 

pública houvesse um gerenciamento mais profissional e eficaz. 

Trosa (2001, p. 38), questionando sobre o que aconteceria se a função pública 

continuasse tecnologicamente artesanal e estreitamente nacional no seu recrutamento, 

responde que “teríamos então um déficit dos dois lados. O pensamento não seria 

suficientemente global e a ação local seria insuficiente, pois a introversão não permite nem 

pensar o macro nem saber sustentar os micros projetos locais”, o que estaria em total 

desarmonia com as necessidades atuais do que se espera de um governo moderno e atuante, o 

que permite a modernização da administração pública, a qual vem acompanhada, 

naturalmente, dos seus respectivos efeitos e/ou impactos causados pelas mudanças que 

venham a proporcionar.  

Betz (2001, p. 56) alerta que não há como deixar de atentar que “as grandes mudanças 

por que passa a economia mundial, e isso agrega elementos como as inovações tecnológicas e 
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sua difusão, know-how mais complexo, novas tecnologias de serviço baseadas em 

computadores e globalização da concorrência e dos mercados”. Tudo isso demanda mudança 

de paradigmas. Uma mudança tecnológica acarreta naturalmente uma mudança social, 

comportamental e conseqüentemente jurídica.  

Robbins (2002, p. 529) define que “mudar a tecnologia engloba modificações na 

maneira pela qual o trabalho é processado e nos equipamentos utilizados”, podendo contribuir 

efetivamente para mudanças mais profundas no comportamento dos indivíduos envolvidos, 

que vai de encontro à natural resistência que as pessoas possuem à mudança, o que “dificulta 

a adaptação e o progresso”. O autor acrescenta ainda que, “os órgãos públicos querem 

continuar fazendo o que fazem há anos, tenha a necessidade desse serviço mudado ou não”, 

havendo, portanto, resistência tanto do lado das pessoas quanto das organizações, sendo as 

seguintes fontes em cada um dos casos, conforme Robbins (2002, p. 531): 

Fontes da resistência individual a mudanças: 

 hábito; 

 processamento seletivo de informações; 

 medo do desconhecido; 

 segurança; 

 fatores econômicos. 

 

Fontes da resistência organizacional a mudanças: 

 ameaça à alocação de recursos estabelecida; 

 inércia estrutural; 

 foco limitado de mudança; 

 inércia de grupo; 

 ameaça à especialização; 

 ameaça às relações de poder estabelecidas.  

 

No entanto, independente das resistências individuais observadas, as mudanças 

continuarão a ocorrer em praticamente todas as áreas de atuação do homem. Carvalho (1999, 

p. 89) reconhece que já não é mais possível se isolar dos efeitos das mudanças porque a 

humanidade vive em uma “aldeia global”, atingindo a todos, queira-se ou não. O autor revela 

ainda que “nas últimas sete décadas, o indivíduo adquiriu maior soma de conhecimentos do 

que em toda a história pregressa da humanidade”.  
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Wood Junior (2004, p. 31) intui que, a partir das mudanças estruturais e conjunturais a 

que somos continuamente submetidos, “organizações de todos os tipos têm deparado com 

cenários substancialmente modificados e significativamente mais dinâmicos que os 

anteriores”, exigindo adaptações a esses novos cenários, e deixa claro que não há opção à 

mudança.  

Segundo Santos (2003, p. 189), “seja no âmbito da administração privada, seja no da 

administração pública, eficiência e eficácia têm de andar juntas, significando que, em 

qualquer empreendimento ou organização, deve-se sempre buscar o melhor resultado, com o 

menor esforço ou custo possível”. A TI pode propiciar “o ponto de apoio para alavancar a 

passagem da economia de capital para a economia da informação, uma vez que provoca 

mudanças conceituais que apontam para um novo cenário empresarial, no qual novas 

possibilidades econômicas, sociais e culturais podem ser vislumbradas” (CANO et al., 2004, 

p. 49). 

 

2.3 A Internet na gestão pública 

 

Oliveira (2004) adverte que, para aproveitar ao máximo o potencial da TI, que é outro 

recurso interno da empresa, ele deve ser desenvolvido de modo a facilitar a elaboração de 

estratégias competitivas. Nesse sentido, a Internet vem se destacando como fator primordial 

na capacidade das organizações alavancarem os seus negócios e se tornarem cada vez mais 

competitivas. 

Luiz (2001, p. 28) cita que “a utilização da Internet não irá recuar. A curto prazo, os 

que ainda não têm e-mail terão. Quem não sabe diferenciar um endereço eletrônico de um site 

terá de aprender”. Portanto, o autor deixa bem claro, em seu conceito, que a Internet não se 

trata de uma “onda passageira”. 

A partir do advento da Internet, serviços públicos foram sendo adaptados para este 

novo paradigma tecnológico. Em 1996, conforme Ferrer (2004, p. xiii), “a expressão governo 

eletrônico passou a ser utilizada para mostrar os serviços eletrônicos disponíveis pelo governo 

federal brasileiro”. A consolidação dessa política começou de fato quando: 
Em dezembro de 1999, o então presidente Fernando Henrique Cardoso aprovou a 
oferta na Internet de todos os serviços prestados ao cidadão (Política de Governo 
Eletrônico), e com isso foi lançado o Programa Sociedade da Informação, um dos 
mais importantes, que reuniu as estratégias do governo eletrônico e os aspectos 
sociais de inclusão digital para as atividades relacionadas à tecnologia da informação 
no país (FERRER, 2004, p. xiii). 
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Silva Filho (2004) vê o Governo eletrônico, ou e-government, como uma tendência 

global, que visa munir os cidadãos com acesso a informações e serviços, e ressalta que a 

maioria dos governos que têm empreendido esforços para construir um e-government, visam: 

ação pública direcionada ao cidadão, oferta de meios de acesso a informações e serviços, 

organização das informações dentro dos órgãos do governo, troca de informações entre as 

várias esferas do governo e suporte a interoperabilidade.  

Chahin et al. (2004, p. 16) reconhecem que “o e-government não é mais uma iniciativa 

isolada, e sim parte de uma transformação mais ampla dos serviços governamentais”, e, 

certamente, irá compor toda avaliação de política pública, ainda que de forma indireta, pois 

não há mais como ignorar a presença da tecnologia, direta ou indiretamente, em praticamente 

toda política pública. 

O poder executivo tem alguns sistemas que se destacaram por utilizar com eficiência e 

eficácia a TI como suporte, não somente no desenvolvimento, mas principalmente na 

manutenção da sua base de dados. Como exemplo de inovação do Governo Federal, 

especificamente do poder executivo, já que este é o principal executor das políticas públicas 

no Brasil, pode ser citado o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal (SIAFI). O SIAFI é de fundamental importância para se ter um total controle das 

receitas e gastos públicos.  

O SIAFI foi implantado em 1987 em caráter experimental, funcionando apenas off-

line, e a partir de 1988 foi estendido de forma compulsória para todos os outros órgãos da 

esfera pública. Esse sistema dá ao poder executivo um controle total de todo o orçamento 

federal, desde a liberação até a prestação de contas dos gastos, podendo ainda liberar ou 

bloquear verbas para quaisquer órgãos, imprimir relatórios, entre outras funcionalidades, e 

tudo isso em tempo real. O sistema, por si só, já é reconhecido pela sua eficiência e eficácia, 

mas o governo federal está tratando de melhorá-lo ainda mais com a implantação do 

subsistema CPR - Contas a pagar e a receber, que exige um maior nível de detalhamento nos 

lançamentos, visando com isso uma maior transparência dos gastos públicos, relatórios ainda 

mais detalhados, entre outras melhorias.  

No âmbito de aplicações de tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

inovadoras, com base no paradigma da internet, o governo brasileiro coleciona algumas 

aplicações pioneiras, tais como o Imposto de Renda pela Internet (LEITE, 1998), implantação 

dos Juizados Especiais Federais (BRASIL, 2003), integração dos Juizados Especiais Federais 

(OLIVO, 2005), adoção de softwares livres no governo federal (SALEH, 2004), Posto Fiscal 

Eletrônico (NETTO, 2001), utilização de criptografia nos Juizados Especiais Federais 
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(GIORDANO, 2004; WURSCH, 2005), informatização do sistema de auditoria pública no 

Tribunal de Contas de Sergipe (SOUZA; SILVA, 2002), portal cadastral de serviços públicos 

no Estado de São Paulo (NETTO et al., 2002), o sistema de registro de preços e pregão 

eletrônico do Governo Federal (RODRIGUES; OLIVEIRA, 2002), entre outros.  

Na esfera do Poder Legislativo, encontram-se informações sobre alguns trabalhos que 

estão sendo desenvolvidos, tendo a TI como suporte básico: Grupo de Trabalho da 

Desburocratização, Banco de imagens do Senado Federal, Projetos de Lei e Outras 

Proposições, Gabinete 24h, Projeto SIGA Brasil, INTERLEGIS – Comunidade virtual do 

poder legislativo (BRASIL, 2006). 

Com isso, pode-se concluir que as iniciativas do e-government são positivas por 

trazerem transparência e publicidade à administração pública e, principalmente, por isso estar 

ocorrendo de forma prática e sem burocracia, o que tem permitido mudanças ágeis, 

transparentes e modernizantes. Bahiense e Nogueira (2002, p.1) citam que, com relação a 

presença de serviços públicos na web, “de acordo com estudo recente de Harvard junto a 75 

países, o Brasil ocupa o 15º. Lugar, na companhia da Holanda, Áustria e França, no ranking 

de governos, segundo a qualidade das informações prestadas, via web, à sociedade”.  

O portal de serviços e informações de governo http://www.e.gov.br é amplo e oferece 

uma variedade de links para diversos serviços públicos disponíveis para a comunidade. Um 

exemplo de eficiência e eficácia de um site governamental é o ComprasNet 

(http://www.comprasnet.gov.br), estudado por Rodrigues e Oliveira (2002), que procuraram 

mostrar as recentes inovações nos processos de aquisição do setor público, em que o Governo 

centralizou suas compras, a fim de torná-las mais ágeis, transparentes, econômicas e com uma 

amplitude de participação de fornecedores, suficiente para dar maior competitividade, lisura e 

economicidade ao processo. 

Outra inovação na área de TI em vias de ocorrer é o lançamento da nota fiscal 

eletrônica, que teve o seu terceiro encontro nacional ocorrido no dia 08 de fevereiro de 2007 

na cidade de São Paulo. No programa do encontro, cita-se que, pela primeira vez, o Brasil 

vivencia um projeto de padronização de comunicação eletrônica entre as empresas, conduzido 

por uma parceria entre os órgãos governamentais e a iniciativa privada.  

O objetivo das notas fiscais eletrônicas é facilitar as transações entre empresas, além 

de simplificar a administração e o armazenamento destes documentos, já que as empresas não 

serão obrigadas a armazenar as notas fiscais impressas. Nesse sentido, o encontro oferecido 

foi uma excelente oportunidade para se entender qual o impacto desse projeto no país bem 

como quais são os principais benefícios. O público alvo desse encontro foram empresários, 
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diretores e gerentes, profissionais da área jurídica, tributária, fiscal e financeira e demais 

pessoas relacionadas às áreas de TI e e-business.  

 Como se pode depreender, nas três esferas do poder público, os órgãos 

governamentais vêm trabalhando em várias frentes no intuito de firmar uma nova plataforma 

eletrônica a fim de criar um novo canal de relacionamento com a sociedade. Todo este 

processo tem proporcionado, conforme Ferreira (2005), a otimização de procedimentos de 

gestão, auxílio de acesso à informação, celeridade nos processos, redução de custos e, acima 

de tudo, eficiência e transparência.  

Ferreira (2005) constata que, no Poder Judiciário, os resultados positivos da era digital 

podem ser mensurados com mais precisão pela triplicação de número de acessos aos sites 

jurídicos. As novas tecnologias têm proporcionado o destaque de situações localizadas, que 

surtem efeito além do esperado, chegando a se tornar um oásis de excelência, tal a 

repercussão que vem tomando a nível inclusive internacional. 

Entre tantos casos de sucesso, um deles é da Justiça Eleitoral, que conseguiu realizar 

eleições com urnas eletrônicas e exporta e sua tecnologia para outros países. Outro sucesso 

mencionado, no âmbito judiciário, é a prestação de serviço jurisdicional em alguns Juizados 

Federais. No Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, de acordo com Nalini (2005), têm 

sido realizadas sessões plenárias com a dispensa do suporte de papel, com base na 

informatização.  

Com esses recursos à disposição, o Poder Judiciário brasileiro vem demonstrando 

interesse em se manter em estreita sintonia com o que a moderna tecnologia tem atualmente 

disponível. Essas iniciativas se fazem necessárias porque: 

A sociedade deseja uma justiça que atenda aos reclamos da cidadania com rapidez e 

eficiência, neste novo milênio, então não se pode prescindir dos sistemas inteligentes. Para 

construir sistemas inteligentes, verdadeiramente adaptados à ciência jurídica e contribuindo 

para a efetivação do ideal de Justiça, é necessário a participação direta do profissional do 

Direito, em conjunto, sem dúvida, com os profissionais da área de informática, já que a 

matéria é decididamente interdisciplinar (VEIGA, 2001, p. 8).  

Na atualidade, praticamente todos os tribunais e seções judiciárias federais têm o seu 

próprio site, onde o cidadão pode fazer a consulta processual a fim de verificar a fase em que 

o seu processo se encontra, se utilizando de qualquer um desses dados do processo: nº do 

processo, nº da OAB do advogado ou nome de alguma das partes, e a partir daí, ter a 

facilidade de não precisar se deslocar até a sede onde o seu processo tramita a fim de ter 

informações atualizadas.  
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No âmbito nacional, como exemplos de soluções bem sucedidas no poder judiciário, 

que se ampararam na tecnologia para serem plenamente postos em funcionamento, Olivo 

(2005) cita diversos casos: 

 Sessões transmitidas pela intranet: conforme o então Presidente do STF, todos os 

serviços internos do Tribunal já estão integrados e suas sessões plenárias estão sendo 

transmitidas na intranet, on-line, com voz e imagem; 

 Está em fase de implantação um sistema que interligará todas as unidades e instâncias 

do poder judiciário no país e a servir de elo para a Iudicis, a rede internacional do 

poder judiciário; 

 Sistema Push no STF: já implementado o sistema em que o advogado pode se 

cadastrar e informar os processos de seu interesse. Sempre que houver andamento nos 

processos relacionados, o sistema envia automaticamente estas informações através de 

um e-mail. Esse sistema já está atualmente sendo utilizado também nas Seções de 

Primeira Instância e nos Tribunais Regionais; 

 Inteiro teor no STF: através deste serviço, o STF torna disponível em formato imagem 

(tiff), o inteiro teor dos acórdãos públicos; 

 Sistema de acompanhamento processual (STF): as consultas que antes eram 

necessariamente feitas através das seções judiciárias de cada cidade, agora já são 

possíveis de serem feitas diretamente pela internet, diretamente no site do STF; 

 Ligação com a imprensa nacional: desde 14 de abril de 2000, o Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) está ligado eletronicamente à imprensa nacional, enviando por meio 

eletrônico todas as matérias destinadas à publicação nos jornais oficiais; 

 Contas públicas na rede: todos os tribunais estão disponibilizando em suas homepages 

as suas compras e contratos, a fim de dá ainda mais transparência às instituições e 

obedecer à determinação do TCU; 

 STJ informatizado: inaugurada em dezembro de 1996, a página do STJ na Internet 

mantém uma média de 70 mil acessos diários, sendo que a maioria dos visitantes 

(56%) está à procura da jurisprudência firmada pelo tribunal; 

 Execuções fiscais virtuais: desde junho de 2000 se deu o início de um projeto piloto a 

ser implementado nas varas de execuções fiscais de São Paulo, que pretende agilizar a 

cobrança dos sonegadores e devedores da Fazenda Nacional. Essa virtualização está 

em vias de ser implantada na Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, precisamente 

na 6ª. Vara que é a vara competente para processos de execuções fiscais; 
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 Petição escaneada: o TRF da 2ª. Região implantou um projeto que permite a 

advogados encaminharem petições e recursos por e-mail à Justiça Federal, devendo o 

original ser apresentado em até cinco dias após o envio do fax para ser integrado ao 

processo nos termos da Lei 9800/99; 

 Acompanhamento por e-mail dos processos que tramitam no TRF da 2ª. Região: 

semelhante ao sistema Push já em utilização no STF; 

 Consultas virtuais trabalhistas: o TRT da 2ª Região fechou o ano com mais de cinco 

milhões de consultas on-line a processos trabalhistas, quase o dobro em relação a 

1998; 

 Disque processo: sistema de resposta via linha telefônica através do qual o interessado 

pode obter o último andamento de um processo no TRT; 

 Recepção pela justiça de 1º. Grau: a 1ª. Vara Criminal de Campinas (SP) é 

considerada a pioneira a pôr em prática a Lei 9800/99, ao criar uma área específica 

para o recebimento de documentos diretamente no seu site; 

 Prêmio excelência em informática pública aplicada aos Serviços Públicos, concedido 

ao Tribunal Regional Federal da 4ª. Região pela solução inovadora no sistema de 

processo eletrônico e-proc, na categoria Iniciativas de Sucesso – CONIP – XI 

Congresso de Informática Pública 19 de maio de 2005. 

 

Ainda segundo Olivo (2005), uma revolução tecnológica que está prestes a agilizar 

ainda mais os Juizados Especiais Federais (JEF) do País será a unificação, em todo o país, dos 

processos eletrônicos dos JEFs, e posteriormente a integração aos órgãos federais, para logo 

em seguida, segundo Wursch (2005), iniciar a utilização de criptografia nos processos 

judiciais, através de chaves públicas, o que proporcionará ainda mais segurança aos processos 

virtuais.  

A aplicação das TIs no sistema jurisdicional, entretanto, suscita discussões. As 

implementações realizadas com sucesso pelo poder judiciário não terão vida longa “se tímidos 

forem os magistrados, não reconhecendo na internet, e em especial no correio eletrônico, um 

importante veículo para a realização dos atos processuais, perderá a norma legal e seu espírito 

inovador” (OLIVO, 2005, p. 199).  

Outro exemplo é a confiança da sociedade com relação ao processo judicial 

informatizado. Ferreira (2005), relatando pesquisa realizada pelo INFOJUS (Portal do Poder 

Judiciário administrado pelo Supremo Tribunal Federal) sobre a aceitabilidade do uso das 

tecnologias de informação com relação ao poder judiciário, revela que 47% dos participantes 
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não depositam confiança nos avanços tecnológicos aplicados ao processo judicial. Esta 

pesquisa de opinião mostra que há um receio gerado pelo processo de reformulação por parte 

da sociedade. 

Um dilema nessa mudança de paradigma é que o sistema faz a digitalização integral 

do processo, o que significa eliminar por completo o papel. Pensar num processo sem papel é 

um grande desafio, pois: 
Apesar de todos os avanços tecnológicos e dos progressos da informação na vida 
cotidiana, a matéria ainda é polêmica quando se trata de aplicá-los ao processo. Os 
mesmos operadores do direito que diariamente utilizam recursos de Internet, caixas 
eletrônicos, senhas bancários, mostram-se reticentes quando o assunto é pensar o 
processo sem papel. A cultura do papel é muito forte no âmbito forense. Nossa 
legislação processual é toda baseada em documentos. E documento ainda é sinônimo 
de papel, principalmente papel escrito. Embora o Código de Processo Civil (CPC), 
em seu artigo 383, refira-se a outras formas de documentos como fotografias, 
filmagens, não fazem qualquer referência a documentos eletrônicos (GIORDANO, 
2004, p. 16).  
 

É nesse ponto que é levantada a questão da segurança dos documentos eletrônicos 

armazenados, afinal, nem os documentos eletrônicos textuais, nem os de imagens são imunes 

à fraude, assim como também, já se sabe, não é o documento em papel. 

Uma solução já foi definida e está em vias de implantação no Poder Judiciário: a utilização de 

assinatura eletrônica, que se dará através da certificação digital. Isso porque: 

O estudo mostra que o uso das assinaturas digitais, produzidas por criptografia 
assimétrica, é o mecanismo mais utilizado nas transações que exigem verificação da 
autenticidade e, nesse caso, foi a tecnologia escolhida pelo Poder Judiciário 
brasileiro quando viabilizou a implantação de ambientes seguros para automatização 
de processos digitais nas instâncias de Juizados Especiais Federais, numa abordagem 
conhecida por gerência eletrônica de documentos em autos virtuais (WURSCH, 
2005, p. 6). 
 

No caso do sistema virtual, que hoje está em funcionamento em diversos Juizados 

Especiais Federais do Poder Judiciário, será relevante identificar seus impactos, 

principalmente por todo o processo ser 100% digitalizado e desprovido do suporte físico do 

papel. De forma geral, espera-se que, aos poucos, a sociedade venha a dar a devida 

credibilidade pela utilização de elevados padrões de segurança, os quais garantem a confiança 

com que se deve revestir todo procedimento judicial. 

 Na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, com exceção da transmissão on-line dos 

julgamentos, todos esses sistemas, já implantados nos demais órgãos do poder judiciário, 

encontram-se em pleno funcionamento nas Seções Judiciárias de Primeira Instância, 

localizadas na cidade de Natal-RN, bem como nas subseções de Caicó e Mossoró. A seguir, 

será apresentada uma seção que trata de conceitos de sistemas de informação e sua aplicação 
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no sistema judiciário, especificamente o sistema processual virtual em estudo, o sistema 

CRETA.  

 
2.4 O Sistema de informação processual virtual CRETA 

 
A principal característica do sistema CRETA é a de ser um sistema do tipo 

“processador de transações”, ou seja, um SPT. É também um sistema do tipo “missão crítica”, 

visto que, se for interrompido, prejudica todo o funcionamento do Juizado Especial. O sistema 

Creta é a base de toda informação que realimenta o próprio sistema dos juizados especiais 

federais. 

A celeridade processual é um caminho que a justiça brasileira vem trilhando em busca 

de uma efetividade jurisdicional. A informatização começa, então, a figurar como um meio de 

obtenção dessa celeridade. Embora a simples presença da informática não seja uma garantia 

da celeridade, a sua ausência, com certeza, poderia agravar ainda mais a morosidade. A partir 

dessa premissa, o poder público vem tomando várias medidas no sentido de tornar a jurisdição 

mais célere. Uma delas foi a instituição dos juizados especiais estaduais e federais, que visam 

aproximar o sistema jurisdicional da sociedade. O Juizado Especial Federal (JEF) é voltado 

para prestar um atendimento mais rápido e eficiente no julgamento de causas cíveis de valores 

até 60 (sessenta) salários mínimos e, para as causas criminais de crimes de menor potencial 

ofensivo, quais sejam, aqueles que a pena máxima não ultrapasse dois anos de reclusão ou 

detenção, bem como qualquer contravenção penal (MACHADO, 2005). 

Giordano (2004, p. 46) entende que “a sociedade brasileira, apesar de todas as 

dificuldades, está progressivamente se conscientizando de seus direitos e espera uma resposta 

condigna do poder judiciário. A criação dos JEFs, aliada às inovações do processo digital, é o 

início de uma nova era para o direito processual” e, nesse sentido, a evolução deste sistema 

como instrumento de promover a justiça “trará positivas mudanças na relação entre os 

cidadãos e o poder judiciário. Utilizar a informática a serviço do processo é um caminho sem 

volta, devendo ser incentivada uma efetiva aproximação entre duas áreas de conhecimento, 

aparentemente tão diferentes, mas tão capazes de, juntas, melhorarem o convívio social”. 

Portanto, o objetivo maior da criação dos Juizados Especiais Federais foi o de facilitar 

o acesso à justiça, instituindo um rito processual simplificado para as demandas existentes 

contra autarquias, fundações e empresas públicas federais. Tais Juizados Especiais são 

orientados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, 

celeridade, conciliação (Lei 9.099/95, art. 2o), publicidade (Lei 9.099/95, art. 12º) e 
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gratuidade no primeiro grau de jurisdição, sem prejuízo da condenação do litigante declarado 

de má-fé (Lei 9.099/95, art. 55).  

Até 2003, Giordano (2004), cita que o grau de informatização dos Juizados Especiais 

era o mesmo que utilizado em qualquer outra vara convencional, mas, em função de uma 

demanda reprimida, foram buscadas outras formas de tornar o processo ainda mais ágil nesses 

juizados. Depois de sua instituição tradicional, foram instituídos então os juizados especiais 

federais virtuais. O termo virtual, nesse contexto, vem sendo empregado para referir-se a 

processos digitalizados. A digitalização consistia, então, na conversão de imagens em meios 

digitais armazenáveis. Com a utilização de um sistema desenvolvido especificamente para os 

JEF’s virtuais, a Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (JFRN) tornou-se a terceira seção 

da região a implantar o sistema de processos virtuais no âmbito dos JEF’s, numa perspectiva 

institucionalista, por ter esta implantação características isomórficas (INFORTURMA, 2004). 

A iniciativa em torno da implantação do sistema de processo virtual representa muito 

mais do que um significativo avanço tecnológico criado para facilitar o trabalho dos juízes e 

serventuários da justiça; Representa de outra feita, um instrumento a serviço do cidadão 

comum que acorre ao Judiciário para fazer valer os seus direitos.  

A expectativa é de que tal sistema seja, de fato, importante ferramenta para a 

concretização do princípio da celeridade processual, que representa hoje não uma garantia 

restrita aos Juizados Especiais, mas diretriz fundamental a todo o Poder Judiciário e como 

expressão da garantia constitucional do acesso à justiça. Tem crescido o sentimento, no seio 

de toda a população, de que “justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e 

manifesta”, como já apregoava, no início do Século XX, Rui Barbosa. Foi nesse cenário que 

nasceu o sistema virtual CRETA, a seguir caracterizado. 

O Tribunal Regional Federal da 5a. Região – com sede em Recife e abrangência que 

compreende os Estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e 

Ceará – contratou os serviços da empresa INFOX, sediada em Aracaju/SE, através de 

processo licitatório, a fim de desenvolver um sistema que proporcionasse uma maior 

celeridade e eficiência no trâmite dos processos judiciais, maior produtividade e facilidade de 

uso, resultando numa melhor qualidade do trabalho final apresentado ao cidadão. 

O contrato teve como objeto a concepção, desenvolvimento e implantação de um 

Sistema de Juizado Especial Digital, batizado de CRETA, o qual foi inicialmente 

implementado para a Seção Judiciária de Sergipe e posteriormente implantado em todos os 

juizados especiais dos seis Estados da 5ª. Região, vindo a se tornar posteriormente um modelo 
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de sistema virtual pelas outras regiões, em função do seu grau de interatividade com o 

usuário, eficiência e segurança, além da facilidade de aprendizagem.  

A figura 4 descreve, através de um diagrama de fluxo de dados (DFD), a lógica de 

processamento do sistema processual virtual CRETA. 

O DFD é uma ferramenta gráfica de análise utilizada para detectar as participações de 

um sistema dentro de uma rede de atividades e suas interfaces, juntamente com suas origens, 

destinos e depósitos de dados. 

Dados Processo

Dados de processo para julgamento

Dados Processo

Dados Processo para baixa

Dados em áudio

Dados em áudio

Dados em áudio

Dados Processo para execução

Dados Processo

Dados de

Argumentos das partes

Arquivo MP3 da audiência
Dados processo julgado

Argumentação parte ré

Dados do processo

Dados

Dados recurso pelo autor

Dados recurso

Resultado da perícia médica

provas materiais

Dados para perícia

Processo sem necessidade de comprovacao de fatos

Dados para audiência de conciliaçãoDados analisados e corrigidos

Dados do processo para análise

Cadastro de processoCadastro de processo

Entrada pelo advogado
entrada no processo pela parte autora

1

Atermação

2

Protocolo 
Automático

Processos Virtuais

3
Análise 

inicial do 
processo

4

Perícia 
Médica

5

Audiência de 
Conciliação

6
Julgamento 
de matéria 
de direito

Audiências Gravadas

7

Contestação 
pela parte ré

8

Audiência de 
Instrução

9

Julgamento e 
Sentença

Parte 
Autora

Advogado 
da parte 

autora

10

Execução da 
Sentença

11
Recurso a 
instância 
superior

Processos Arquivados

Procurador 
da parte ré

Advogado 
da parte 

autora

Processos Virtuais 2

12

Baixa de 
Processo

13
Acesso ao 
arquivo da 
seção de 
julgamento

14

Consulta 
Processual

Apuração dos fatos
Provas testemunhais

Apuração dos fatos
Provas testemunhais

Processos Virtuais 3

da parte ré

Processo para baixa

pela parte ré

 

Figura 4: DFD do Sistema Creta 
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O objetivo do CRETA é permitir que 100% da tramitação dos processos dos juizados 

especiais federais ocorram eletronicamente, ou seja, sem uso de papel. Juízes, advogados e 

procuradores podem trabalhar nos processos a partir de qualquer computador conectado à 

internet, estando em casa, no escritório ou em qualquer parte do planeta onde esteja 

disponível uma conexão com a grande rede mundial – internet.  

O sistema atende primordialmente a dois interessados: o cidadão e o JEF. Para o 

cidadão, o sistema permite que, através de um advogado, possa ser cadastrado o seu processo 

de qualquer lugar que disponha de um ponto de internet; para o próprio juizado especial 

federal, o sistema permite um atendimento mais ágil, preemptivo e, em função disso, de fácil 

manuseio. “O CRETA foi um dos primeiros sistemas de acompanhamento processual virtual 

do país e é tido como o mais funcional e completo, já despertando o interesse de TRFs de 

outras regiões e também de tribunais estaduais”, conforme informações contidas no site do 

fabricante do sistema, sendo o sistema voltado para a gestão por processos.  

Nos últimos anos, é possível se observar no cenário brasileiro um aumento no volume 

de implantações de sistemas integrados de gestão empresarial, conforme Lage (2006, p.2), e 

essa tendência é justificada principalmente pela busca de uma melhoria de produtividade e 

redução dos custos dos processos, seja em empresas privadas ou públicas. A grande discussão 

temática em torno, primeiramente do processo de reengenharia e, posteriormente, e de forma 

mais consistente, da gestão por processos, “a partir do quê as empresas têm buscado aumentar 

sua competitividade, ante um mercado crescentemente globalizado e disputado” 

(LAURINDO et al., 2006, p. 1).  

A fim de alcançar esses objetivos, “a gestão por processos atua principalmente na 

redução de interferências e perdas decorrentes de interfaces entre organizações, áreas 

funcionais e níveis hierárquicos” (SORDI, 2005, p. xiv). 

Um processo é formado por um conjunto de entradas (input) e transforma-as em saídas 

(output) de maior valor, utilizando os recursos da organização para oferecer resultados 

objetivos aos seus clientes (HARRINGTON, 1991).  Portanto, 
Um processo envolve entradas, transformação e saídas. A transformação é 
materializada por operações ou tarefas e tem ainda a possibilidade de armazenar 
bens e/ou informações. Poderia formalizar-se o conceito de processo como sendo 
um conjunto de operações ligadas por fluxos de bens e informação que transforma 
um conjunto de entradas num conjunto de saídas úteis, da mesma natureza 
(CAVACO, 1996, p. 4).  
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O sistema CRETA é tipicamente processual, por conter os elementos característicos 

desse tipo de sistema: entradas, operações, saídas, fluxos e armazenamento de informações. 

Os inputs são formados por informações de vários tipos: petição inicial, informações pessoais, 

comprovantes de renda e de endereço, entre outros documentos necessários para comprovação 

dos dados informados. Os documentos são anexados no processo a partir da utilização de um 

scanner ou de um microfone, quando se tratar de arquivos de áudio, a partir de computadores 

localizados no próprio Juizado Virtual ou em qualquer outro local em que o computador 

esteja conectado à internet. Os arquivos anexados são padronizados em formato doc, pdf ou 

jpg.  

Quanto às características dos outputs, essas são úteis em função da sua valorização ou 

importância da informação, e tem agregado o custo da sua produção, a qualidade e o 

cumprimento de prazos, devendo, conforme Cavaco (1996), ter valor superior aos inputs, para 

que o processo gere recursos suficientes à sua continuidade operativa, sendo representados 

pela informação final, ou seja, a sentença julgada. Da mesma forma que os inputs, os outputs 

têm múltiplos formatos, podendo ser acessado no formato word, pdf ou mp3, que se trata das 

gravações das audiências, podendo também serem acessados localmente ou a partir de 

qualquer computador que esteja conectado na internet.  

Gonçalves (2002, p. 8) conclui que “os processos empresariais são atividades 

coordenadas que envolvem pessoas, procedimentos e tecnologia [...] Num sentido mais 

amplo, chamamos de processo de trabalho a maneira particular de realizar um determinado 

conjunto de tarefas”.  

Entre todas as tecnologias empregadas nas empresas, a tecnologia de informação (TI) 

tem importância especial para a abordagem de processos. Além da sua utilização na 

automatização de tarefas e na própria execução dos processos, a TI pode ser empregada em 

diversas atividades de apoio e gestão desses processos: na visualização do processo, na 

automatização do que é interessante automatizar na execução e na gestão do processo, na 

sincronização das atividades, na coordenação dos esforços, na comunicação dos dados, na 

monitoração automática do desempenho, etc (GONÇALVES, 2002, p. 18).  

A figura 5 demonstra visualmente um modelo de SI gerido por processos, onde se 

percebem os componentes utilizados na entrada de dados, as atividades executadas no 

processamento das informações e os formatos de saída, que podem ser apenas visualizados na 

tela do computador, impressos ou mesmo ouvidos, como é o caso dos arquivos em formato 

mp3, resultantes da gravação de audiências. 
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Figura 5: Modelo de um sistema gerido por processos 

 

2.4.1 Características tecnológicas do sistema Creta 

Quanto às características tecnológicas que são sustentação ao sistema Creta, relata-se 

que este foi totalmente construído utilizando plataforma de software livre (Linux), obtido 

gratuitamente, desonerando o cliente da aquisição de software proprietário. Segundo 

informações contidas no site do fabricante do sistema CRETA (www.infox.com.br), o 

software livre alia custo de aquisição zero com confiabilidade e desempenho, significando 

uma opção estratégica na maioria dos projetos.  

Quanto ao ambiente de hardware, o sistema conta com um servidor bi-processado, 

dotado de dois processadores Intel® Xeon de 3.2GHz, com 2Mb de cache, 3Gb de memória 

RAM e 420Gb de espaço em disco rígido. Há um sistema completamente automatizado para 

backups incrementais, três vezes ao dia, mantendo-se ainda as últimas 15 versões para 
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possíveis recuperações. As fitas de backup são guardadas em outro ambiente, em um cofre 

apropriado, à prova de fogo e altas temperaturas.  

No tocante ao Software, o sistema roda em um sistema operacional Linux RedHat 

enterprise 4.0, com Banco de dados PostgreSQL. A plataforma de desenvolvimento e 

execução utiliza linguagem Java com JSP. 

O sistema é centralizado, executado em um servidor localizado no Núcleo de Sistemas 

de Informação da Justiça Federal em Natal/RN. Com isso, não há o risco de inconsistência de 

informações, já que conta com uma base única de dados. Os JEF´s são interligados por linhas 

privativas – LP´s – da EMBRATEL, permitindo que cada um deles esteja presente numa 

mesma rede de computadores de forma transparente para o usuário. 

Para uma visualização de uma tela do sistema, a Figura 6 mostra um exemplo de 

movimentação de processos. 

 

 

Figura 6: Tela de movimentação interna dos processos do  sistema Creta 

Outra característica do sistema é sua extrema portabilidade, já que não exige, da parte 

do cliente, a instalação de qualquer software proprietário, bastando um browser para ter 
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acesso completo ao sistema. Qualquer pessoa pode fazer consultas processuais sem se 

identificar, ao contrário de outras partes, como advogados e procuradores, que têm um login e 

senha individuais, já que estes podem interagir com o sistema de uma forma mais ativa, 

inserindo novos documentos, tomando conhecimento de prazos, entre outras facilidades.  

O sistema foi concebido com o intuito de oferecer, da maneira mais simples possível, 

o maior número de caminhos cognitivos capazes de conduzir o usuário até o serviço desejado. 

Independente do caminho escolhido, a interface é organizada em vários níveis, mas irá sempre 

estar adaptada ao perfil do usuário, que é identificado a partir de login e senha no sistema, ou 

seja, de acordo com o perfil do usuário (advogado, funcionário, administrador do sistema, 

juiz), a interface do sistema se mostra diferente, de acordo com os níveis de permissão e 

restrição de cada perfil. A Figura 7 ilustra uma transação inicial relativa à operação do 

sistema, após a identificação do usuário. 
 

 

                 Figura 7: Tela de entrada inicial do processo do sistema Creta 

 

No que se refere à necessidade de melhorias, o sistema ainda não faz qualquer 

utilização de assinatura eletrônica ou certificação digital nas seções do Rio Grande do Norte, 

mas já foi implantado na Seção de Aracaju (SJSE), o que ainda o deixa, de certa forma, 

vulnerável a fraudes, apesar dos rigorosos sistemas de senhas implantados. Mas, já está 
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definido todo o processo de implantação deste nível de segurança adicional nos sistemas que 

o requerem. 

Conforme Wursch (2005, p. 52), a autoridade certificadora será a ACJUS - Autoridade 

Certificadora da Justiça Federal, que é uma das autoridades certificadoras de nível 

intermediário na ICP-Brasil (AC-RAIZ), tendo como características e função a definição das 

normas claras e transparentes a serem adotadas no âmbito do STJ, CJF e TRF´s, e “teve sua 

origem através de uma decisão em conjunto do Superior Tribunal de Justiça, Conselho da 

Justiça Federal e Tribunais Regionais Federais, formalizada pela resolução conjunta n. 01 de 

20 de dezembro de 2004”, e contará com uma parceria com a Caixa Econômica Federal, que 

manifestou interesse na implementação do projeto. 

 

 

2.5 Estudos sobre Impactos da tecnologia de informação 

 

Nessa seção, serão revisados os conceitos e as dimensões de impactos de TI mais 

avaliados pelos estudiosos no assunto.  

  

2.5.1 O papel da TI como agente de mudanças individuais e organizacionais 

 

A tecnologia da informação (TI) está cada vez mais presente nas atividades 

corriqueiras das pessoas; não somente como profissionais, mas também enquanto seres 

humanos, criadores de conhecimento e consumidores da informação. A forma como são 

organizadas as vidas das pessoas, seus trabalhos e diversões é influenciada pela utilização das 

tecnologias. Assim, o papel da TI deixa de ser apenas mais um instrumento, para ocupar o 

papel de mediador entre a informação e as capacidades e necessidades de indivíduos e 

organizações (RIBEIRO et al., 2003). 

É necessário, portanto, que se tenha a compreensão de que as mudanças, advindas da 

utilização da TI em larga escala, geram reflexos, tanto nas vidas pessoais dos indivíduos 

quanto nas organizações das quais fazem parte. Isso requer naturalmente adaptações a essa 

nova realidade, gerando efeitos positivos e negativos. Estas adaptações, no entanto, nem 

sempre são bem recebidas por todos, justamente por proporcionar uma ruptura de paradigmas 

(KANAANE, 1999). 

Os efeitos do uso de computadores sobre os indivíduos é crescente porque as 

necessidades em dominá-los também o são. Nesse sentido, não há qualquer motivo para 
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alegações de que os funcionários já esgotaram todas as possibilidades de melhoria, pois ainda 

há muito que se explorar. Thomson (2005, p. 114) reconhece que “a gerência precisa 

reconhecer a fartura na organização, tanto de capacidades subaproveitadas como de 

dissipação de recursos”. Mas, essa busca pelo alinhamento do profissional com a tecnologia 

só acaba gerando ainda mais stress pela simples incapacidade humana de acompanhar os 

avanços tecnológicos no mesmo ritmo. Kanaane (1999) reconhece a complexidade que 

envolve a mudança de procedimentos referentes ao desenvolvimento do potencial humano, e 

explora vários pontos da atuação da gestão de recursos humanos a fim de minimizar os seus 

efeitos negativos.  

O ideal de sucesso para o reconhecimento dos benefícios advindos da introdução de 

uma nova tecnologia, em uma organização, é ganhar a aceitação de entusiastas 

(multiplicadores), que servirão para levar a concepção adiante, que por sua vez servirá de 

referência à maioria inicial, de onde virá a maior parte da formação de opiniões, formando a 

partir daí uma rede integrada de percepções positivas a respeito do sistema implantado, como 

mostram Saleh (2004), Vilela Junior (2004) e Gomes (2003), e com isso contribuir de forma 

positiva para a disseminação do conhecimento.  

Brown (2001, p. 107) detecta que “a importância das pessoas como criadoras e 

condutoras de conhecimento está forçando as organizações a compreenderem que o 

conhecimento reside menos em seus bancos de dados e mais nas pessoas”. Exatamente por 

isso, Marquetis (2005, ,p.96) fala que “não podemos nos afastar ou nos esconder das 

mudanças. Temos que acompanhar essas mudanças, adequando-as ao nosso dia-a-dia, sem 

deixar de pensar no usuário, que é a razão de ser de uma unidade de informação. 

Embora rupturas radicais sejam observáveis como resultados naturais de processos 

evolutivos, elas nem sempre são bem vindas e, em função disso, os indivíduos são obrigados a 

acompanharem esse ritmo e se adaptarem aos novos tempos.  

Motta (2001, p. 147) prevê que “como as organizações não podem ser constantemente 

submetidas a mudanças radicais, o incrementalismo atende às necessidades de recuperação da 

eficiência organizacional. O importante é reforçar continuamente o pensamento sobre 

inovação e fazer as organizações vulneráveis e despertas para as mudanças”.  Para o autor, as 

empresas estarão aptas a reconhecerem, compreenderem e avaliarem os impactos a que são 

submetidos os indivíduos da era da informação, e criar os mecanismos mais adequados para 

protegê-los dos efeitos negativos, e incrementar os efeitos positivos na tentativa de mitigar as 

suas conseqüências. 
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Turban et al. (2004) citam alguns exemplos de mudanças proporcionadas pelo uso da 

TI no cotidiano das pessoas. Um exemplo recente é o da rápida aceitação e transição da 

fotografia analógica para a digital, além das redes sem fio, antes muito cara e de difícil acesso, 

que passaram a fazer parte integrante na vida de usuários domésticos.  

No campo organizacional, as pressões tecnológicas vêm influenciando as empresas, 

através da inovação tecnológica e excesso de informação, a cada vez investirem mais nessa 

área. Para Spohr e Sauvé (2003, p. 25), “quando a tecnologia da informação passou a exercer 

papéis mais estratégicos dentro da empresa e houve uma união maior entre a gerência 

empresarial e a TI, pôde-se verificar a mudança na forma de fazer negócios na empresa”.  

Laudon e Laudon (1998) afirmam que a adoção de fluxos automatizados de trabalho 

tende a reduzir custos de operações em muitas organizações, descartando papéis e rotinas 

manuais que o acompanham. Com isso, proporciona um melhor serviço para o cliente, o que 

está em sintonia com o estudo sugerido por esse trabalho.   

No entanto, nem sempre esses efeitos são positivos. A desumanização provocada pela 

informatização acaba gerando uma perda de identidade pelos indivíduos, fazendo-o com que 

se sinta “apenas mais um número” (TURBAN et al., 2004; BROWN, 2001). Outros fatores 

negativos podem ser mencionados, tais como stress do trabalho, exposição à radiação dos 

vídeos, lesões por esforço repetitivo (LER), e os impactos provocados pelo uso de novas 

tecnologias não se resume apenas aos indivíduos, mas também nas organizações e na 

sociedade como um todo (TURBAN et al., 2004; LIMA, 2000; NEGROPONTE, 1995). 

Importante é se ter a consciência de que qualquer mudança irá trazer conseqüências, 

sejam elas positivas ou negativas, mas não há como ignorá-las ou minimizá-las 

(AUGUSTINE, 2005). Essas mudanças podem vir em forma de desumanização ou mesmo 

sob impactos psicológicos, entre outros fatores negativos, sobre os funcionários (TURBAN et 

al., 2004). No processo de mudança, podem-se destacar, ainda, algumas reações mais 

freqüentes identificadas nos indivíduos: indiferença, rejeição passiva, rejeição ativa, 

sabotagem, colaboração, entusiasmo não comprometido e entusiasmo comprometido 

(THOMSON, 2005). 

Bufoni (2003) reconhece que em se tratando de SI, o impacto organizacional tem sido 

indicado pelos profissionais como um dos pontos importantes, no entanto, a maior dificuldade 

é a análise do retorno sobre o investimento, uma vez que os benefícios proporcionados pela TI 

são, em sua maioria, intangíveis, sendo, portanto, mais difíceis de serem mensurados, ainda 

que possam ter um valor maior que um benefício tangível (USIRONO, 2003).  
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Turban et al. (2004) também reconhecem tal dificuldade de tomar decisões 

econômicas relacionadas a TI, pela dificuldade de medição e comparação do desempenho nas 

diferentes opções: benchmarking e métricas ou variáveis intangíveis. Como os benefícios 

intangíveis não podem ser avaliados pela relação custo-benefício, o autor sugere se fazer 

estimativas aproximadas dos valores monetários envolvidos, e tentar fazer uma análise 

financeira, mas reconhece que as premissas usadas nesses cálculos são discutíveis.  

Como exemplo, Turban et al. (2004) citam a importância do uso do e-mail em uma 

organização, por melhorar de forma significativa a comunicação, mas não se sabe como medir 

esse benefício.  

Nesse trabalho, o conhecimento das vantagens e limites obtidos a partir da 

implantação do sistema virtual é importante porque “a crescente exposição aos conceitos e ao 

uso efetivo da TI exercerá uma pressão sobre os órgãos públicos e empresas para utilizar 

novos recursos para solucionar problemas sociais também fora do local de trabalho” 

(TURBAN et al., 2004, p. 576). Isso faz parte da responsabilidade social do poder público.  O 

conhecimento das vantagens e limites aqui descritos será avaliado a partir do impacto tangível 

da variável: eficiência/produtividade, que será mensurada pelo grau de produtividade 

alcançado, medido através de dados estatísticos fornecidos pelo JEF. 

A fim de respaldar a importância desse estudo, serão apresentados, nas duas seções 

seguintes, uma revisão teórica de trabalhos que avaliaram os impactos ou efeitos 

proporcionados pela implantação de um SI/TI, tanto nos aspectos individuais quanto 

organizacionais. Para um maior detalhamento dos impactos identificados em cada um desses 

trabalhos, o Anexo IIII pode ser consultado. 

 

2.5.2 Impactos da Tecnologia da Informação nos indivíduos e nas organizações 

 

Vários trabalhos vêm sendo desenvolvidos acerca dos efeitos e da percepção que a 

implantação de novas tecnologias proporciona nos indivíduos. No processo de implantação de 

solução que utilize a TI, as variáveis observadas podem variar, de acordo com o próprio 

objeto do sistema estudado, e mesmo virem a não se confirmar nos resultados finais quando 

comparados com os esperados.  

Davenport (1998) reconhece que, em função da (TI) estar cada vez mais presente no 

nosso dia, tanto como usuários domésticos como profissionais. Neste sentido,  
A forma como nos organizamos, trabalhamos, divertimos e até pensamos é 
influenciada pela utilização das tecnologias, que deixam assim o seu papel, de ser 
apenas mais um instrumento, para ocuparem o papel de mediadores entre a 
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informação e as capacidades e necessidades de indivíduos e organizações 
(RIBEIRO; GOUVEIA; RURATO, 2005). 
 

É necessário, portanto, que se tenha a compreensão de que as mudanças advindas da 

utilização da TI em larga escala geram reflexos tanto nas vidas pessoais dos indivíduos quanto 

nas organizações das quais fazem parte. Isso requer naturalmente adaptações a essa nova 

realidade, gerando efeitos positivos e negativos. Estas adaptações, no entanto, nem sempre 

são bem recebidas por todos, justamente por proporcionar uma ruptura de paradigmas. 

Do lado das organizações, essas mudanças se mostram mais necessárias, cujos efeitos 

podem gerar alterações nas estruturas organizacionais, evidenciando a necessidade de se 

reestruturarem para aumentar a competitividade e, principalmente, garantir sua sobrevivência 

neste novo mundo globalizado (MCGEE; PRUSAK, 1994). 

A partir da introdução da TI no cotidiano das pessoas, novos conceitos foram sendo 

incorporados naturalmente por eles. A tecnologia da escritura eletrônica, ou hipertexto, por 

exemplo, veio a modificar de forma radical a maneira linear de se ler algo, já que este é 

repleto de links que levam o leitor a outros trechos do texto e assim sucessivamente. Vilches 

(2003, p. 152) enxerga nesta tecnologia em particular “uma classe de tecnologia pós-

estruturalista, porque parece conter a totalidade do conhecimento por meio de uma gestão não 

linear nem hierárquica”.  

Uma das características do ciberespaço é a importância que a informação passou a ter 

para os indivíduos. Souto (2005) reconhece que esta é uma das maiores mudanças ocorrida 

nesta nova era, e que a informação passou a ter o status de necessidade básica de 

sobrevivência, tanto para o indivíduo quanto para as organizações empresariais.  

Ferreira (2005) adverte, no entanto, que a informação somente agrega valor quando 

permite à empresa perceber as ameaças e as oportunidades, a partir da detecção de tendências 

ou problemas, gerando novas maneiras de fazer negócios, novos serviços e novos produtos. 

Sem que sejam alcançados ou buscados estes fatores, a informação passa a ser um elemento 

inerte e sem qualquer importância estratégica.  

Dentro de todo esse contexto de mudanças, Ferreira (2003, p. 43) observa que: 
Tendo em mente, quem é o profissional da informação hoje e no futuro? Evidências 
mostram que pode ser o analista de negócios, que, buscando soluções de tecnologia 
capazes de alavancar a competitividade dos processos empresariais, trazem 
informações do mundo exterior sobre melhores práticas, tecnologias emergentes.  
 

A importância da informação neste século tomou proporções grandiosas, tanto que 

Oliveira (1999) detectou que, no século XX, houve uma sobrecarga de informações sem 



 

 

52

precedentes, quando se corre o risco de se enfrentar agora uma perspectiva de “obesidade” de 

informação, tanto que: 
Uma edição normal de meio de semana do “The New York Times” contém mais 
informação do que o cidadão mediano obteria durante toda a sua vida na Inglaterra 
do século XVII. Mas, além dos diários, revistas e livros de toda sorte e sobre uma 
profusão de temas aumentam a avalanche de informação. Novos livros saem às 
dezenas de milhares por ano. E, com a quantidade de informações científica 
dobrando a cada seis anos, não é de espantar que só de revistas técnicas existem 
mais de 100.000 no mundo. E a Internet coloca um vasto acervo de informações ao 
alcance de usuários de computador [...] e assim, o mundo está sendo inundado por 
informações e as pessoas estão sendo induzidas a entrar na via expressa da super-
rodovia da informação (OLIVEIRA, 1999, p. 98). 
 

Essa nova economia a que chamam de sociedade da informação vem no arrasto da 

globalização, e a conjunção desses dois acontecimentos ocorrendo em tempos paralelos, gera 

o que Vanzo (2000) denomina de uma enorme instabilidade e intranqüilidade das pessoas com 

os seus empregos. É algo como se todos os efeitos da globalização e do avanço da TI tivessem 

como objetivo causar desespero e angústia na força produtiva. 

É óbvio que ajustes deverão acontecer nesse momento de transição, mas Vanzo (2000) 

vai ainda mais longe ao definir os empregados que conseguiram manter seus empregos como 

pobres coitados e acuados pela pressão cada vez maior de serem mais produtivos ou se 

candidatarem à fila do desemprego.  

O fato é que, na era da informação, não basta apenas ter um diploma de nível superior 

ou mesmo uma especialização qualquer para poder ser valorizado no mercado; é preciso ter 

conteúdo, informação, esse sim, é o diferencial que irá tornar as pessoas cada vez mais 

valorizadas, pois:  
Nesta nova era a riqueza é produto do conhecimento e deve-se entender 
conhecimento como aprendizado adquirido por herança, estudo e experiências 
vividas. Portanto, a riqueza deste novo tempo é o seu conteúdo pessoal, composto 
por informações, habilidades, aptidões, dons e capacidades peculiares a você e 
adquiridos por meio de suas experiências e herança dos seus antepassados. Este 
conteúdo, resultado do seu conhecimento vivido e herdado, é a matéria-prima básica 
e também o produto mais importante da Nova Economia. Se antes a terra e depois o 
capital eram fatores decisivos da produção, hoje o fato decisivo é, cada vez mais, o 
homem em si (VANZO, 2000, p.21). 
 

Há de se ter consciência que toda essa mudança, apesar de trazer efeitos positivos, 

gera um enorme desconforto nas pessoas que estavam habituadas a se comportar de uma 

determinada forma, e de repente se vêem obrigadas a se adaptarem a novas regras nem 

sempre bem vindas (CHIAVENATO, 2003). 

Turban et al (2004, p. 569) relacionam vários fatores, considerados por eles como 

desumanos, porque a partir desta nova realidade, as pessoas, devido à informatização, passam 
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a se sentir como “apenas mais um número”. Aliado a este fator, há ainda os efeitos 

psicológicos, tais como a ansiedade da informação, impactos sobre a saúde e a segurança, 

como o “stress” e a exposição à radiação, lesões por esforço repetitivo (LER), entre outros.  

A partir dessa premissa, Rocha (2003, p. 4) reconhece que “o homem moderno tem 

incluído em seu cotidiano uma série de hábitos recheados de alta tecnologia, que o empurra 

cada vez mais para o isolamento, refletindo em seu convívio social, transformando toda a 

sociedade”. Ainda, segundo o mesmo autor, “a revolução digital, mais especificamente com a 

chegada da internet, trouxe para as pessoas o que as grandes cidades já não oferecem mais, 

tais como”: 

 Segurança: uma vez que os índices de violência nas grandes cidades cresceram muito 

nos últimos anos; 

 Lazer sem gastar muito. Hoje em dia o lazer, além de ser influenciado pelos índices de 

violências, encontra-se cada vez mais caro; 

 Conforto: pois sem sair de casa há acesso a quase todos os locais do mundo na tela do 

computador. 

Mas, cada uma dessas opções tem um custo social negativo, já que as pessoas deixam 

de ter um convívio social, com relações afetivas.  

Neste sentido, Castells (2003, p. 109) reconhece a importância da internet em 

desempenhar um papel “positivo” na manutenção de laços fortes à distância. O que o autor 

defende é que as pessoas não devem enxergar a internet como causadora deste isolamento 

social por parte dos seus usuários, pois ao contrário disso, a internet vem a contribuir para 

estreitar esses laços comprometidos não pelo avanço da TI, mas pela própria sociedade 

composta de redes sociais complexas. É nesse sentido que o autor vê “o papel mais 

importante da Internet na estruturação de relações sociais é sua contribuição para o novo 

padrão de sociabilidade baseado no individualismo”, e reconhece que: 
A Internet é mais que um mero instrumento útil a ser usado porque está lá. Ela se 
ajusta às características básicas do tipo de movimento social que está surgindo na era 
da informação. E como encontraram nela seu meio apropriado de organização, esses 
movimentos abriram e desenvolveram novas avenidas de troca social, que, por sua 
vez, aumentaram o papel da internet como sua mídia privilegiada. Para desenvolver 
uma analogia histórica, a constituição do movimento operário na era industrial não 
pode ser isolada da fábrica industrial como seu cenário organizacional (embora 
alguns historiadores insistam no papel igualmente importante do pub a esse 
respeito). Sabemos [...] que a internet não é simplesmente uma tecnologia: é um 
meio de comunicação (como eram os pubs), e é a infra-estrutura material de uma 
determinada forma organizacional: a rede (como era a fábrica). Pelas duas razões, a 
internet tornou-se um componente indispensável do tipo de movimento social que 
está emergindo na sociedade em rede (CASTELLS, 2003, p. 115).  
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Nesta sociedade em rede, a comunicação deixou de ser apenas por via telefônica. O e-

mail já se incorporou de forma definitiva no cotidiano de grande parte da população. As bases 

desta nova economia digital, conforme dados globais levantados por Olivo (2001), 

demonstravam o impacto desta nova forma de comunicação, onde o número de e-mails 

expedidos via Web alcançou, em meados de 2001, a marca de cinco bilhões por dia, contra 

quatro bilhões de chamadas telefônicas convencionais.  

Mas, a utilização de e-mail como novo paradigma não é um fato isolado neste novo 

mundo cibernético. O mesmo autor lembra que “nos dez maiores websites de comércio 

eletrônico do mundo, destacam-se a Cisco, a Microsoft, a Amazon.com e a Dell Computer, 

que é a maior fabricante mundial de microcomputadores, e nenhuma delas possui qualquer 

loja revendedora e comercializa tudo através da Web ou pelo telefone” (OLIVO, 2005, p. 24).  

Da mesma forma que não se pergunta mais a alguém se este tem telefone, da mesma 

forma está acontecendo com o e-mail. A pergunta já é direta: qual o seu e-mail? – A partir 

desta situação, parte-se do princípio que possuir um e-mail tornou-se fator comum para todos, 

e a importância de ter um e-mail é maior ainda para vendedores e funcionários de outras 

categorias, principalmente de empresas de marketing , conforme Turban et al (2004, p. 175) 

“para envio de confirmação de pedido, informações sobre produtos e instruções aos clientes, 

da mesma forma que recebem pedidos, reclamações e outras dúvidas”. Turban et al (2004) 

reconhecem o correio eletrônico (e-mail) como sendo o serviço mais utilizado na internet, o 

que acaba tendo um contexto social muito importante, pois: 
Com a internet, o e-mail permite interligar pessoas em diferentes empresas, 
trabalhando com diferentes redes locais e usando diferentes hardwares, sistemas 
operacionais e sistemas de comunicação. Tais sistemas são utilizados em casa, no 
trabalho, em viagem, via telefone comum [...] mas o e-mail não fica por ai. Diversos 
aperfeiçoamentos e possibilidades vêm sendo por ele incorporados (TURBAN et al, 
2004, p. 132). 
 

Como reagir a esse turbilhão de informações que inundam as caixas postais 

diariamente? Os chamados “spans” são uma praga indesejável e ainda de difícil controle, mas 

todos os dias estão nas caixas postais trazendo propagandas, em sua maior parte das vezes 

indesejáveis. Mas, será esse o preço que se tem de pagar por aderir a esta tecnologia? Diante 

de uma situação deste tipo, uma pergunta que Brown (2001, p. 11) faz a respeito do excesso 

de informações: “ter menos poderia ser melhor?” Ele próprio responde que não; que pode até 

parecer ser mais “romântico” esta visão dos prazeres oferecidos pelas coisas simples, mas que 

poucas pessoas estariam verdadeiramente dispostas a renunciar aos benefícios, prazeres e 

facilidades oferecidas pela TI, e assim: 
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Até mesmo aquelas pessoas que continuam a resistir aos computadores, aparelhos de 
fax, correio eletrônico, assistentes pessoais digitais, deixando de lado a internet, 
dificilmente podem evitar de tirar proveito dos microchips e processadores 
embutidos invisíveis, que fazem os telefones mais fáceis de serem utilizados, os 
carros mais seguros de serem guiados, os aparelhos mais confiáveis, os utilitários 
mais previsíveis, os brinquedos e jogos mais agradáveis e com que os trens operem 
dentro dos horários previstos. Ainda que seguramente quaisquer dessas tecnologias 
possam às vezes causar insatisfação, a maioria das pessoas que reclamam quer 
melhorias e não o retorno da vida sem elas (BROWN, 2001, p. 11). 

 

É natural que a globalização, conforme define Tarapanoff (2001, p. 52), “impõe-se, e a 

maioria esmagadora não vive, não compreende e, menos ainda, beneficia-se dela, embora 

esteja de fato sofrendo suas conseqüências”. Este acontecimento da globalização, aliado a 

nova filosofia da sociedade do conhecimento, ou da informação, conforme Tarapanoff (2001, 

p. 37), “antes apenas prevista, hoje em pleno processo de desenvolvimento, pressupõe a 

aplicação da informação em todo o seu complexo contexto”, portanto o indivíduo que ignorar 

estes dois fortes e atuais fatores estará se colocando fora do mercado de trabalho e da 

sociedade.                                                                                                                                                          

Mas, a realidade atual se mostra bem distante das expectativas de um futurista que em 

1980 previa que tirar cópias de papel de qualquer material era “primitivo”, pois Brown (2001) 

reconhece o fiasco desta previsão e enaltece o fato das copiadoras continuarem funcionando 

cada vez mais rápidas, assim como a resistência dos aparelhos de fax. É para não correr riscos 

dessa natureza que Weissberg (1999) sugere que se veja o virtual por uma janela real – que as 

pessoas sejam, portanto, realistas, e não apenas visionários.  

As mudanças nem sempre ocorrem de forma planejada. Em muitas situações elas vão 

acontecendo aos poucos, por adaptação a novas situações e paradigmas que nem sempre as 

pessoas estão predispostas a reconhecer como bem-vindos. Mas, a sutileza com que ela ocorre 

é que pode determinar o grau de aceitação ou rejeição a ela.  

As mudanças que a era da informação vem causando na maneira de viver e de 

trabalhar acaba gerando o que Oliveira (1999, p. 100) chama de “ansiedade causada pela 

informação”. Mas, é preciso realmente estar vastamente bem informado para fazer parte da 

nova sociedade? Brown (2001, p. 13) acredita que não, pois neste caso “ficará difícil 

compreender a fundo o que existe além da informação para tecermos comentários a respeito”.  

Como parâmetro de comparação, o autor chama a atenção para a similaridade com a 

revolução industrial, quando a sociedade aprendeu a processar, separar, rearrumar, combinar 

novamente e transportar átomos de maneira inédita. Trope (1999, p. 22) também faz o mesmo 

paralelo ao perceber que a revolução industrial de fato “despedaçou o tecido da sociedade o 

teceu novamente em um padrão inteiramente diferente”. Neste sentido, de fato em ambas as 
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situações houve uma quebra de paradigma, uma reengenharia de processos, uma nova forma 

de se pensar em como se fazer as coisas, como proceder diante de um futuro não mais tão 

previsível.  

Trope (1999) reconhece que as mudanças atuais, assim como as que ocorreram na 

revolução industrial, não foram concebidas para responder as necessidades dos trabalhadores, 

e sim da produção de massa e em série, e, com isso, acaba ocorrendo uma reação natural do 

indivíduo que, conforme Strebel (1999, p. 136), “os empregados geralmente compreendem de 

maneira errada ou, ainda pior, ignoram as implicações da mudança para o seu 

comprometimento pessoal”, afinal, “os empregados definem o seu comprometimento com a 

organização na dimensão psicológica do pacto pessoal, perguntando”: qual será o meu grau de 

dedicação ao trabalho? Quais serão os reconhecimentos, recompensas financeiras ou outras 

satisfações pessoais resultantes dos meus esforços? As recompensas valerão a pena? 

As respostas a essas perguntas é que determinará o comportamento dos indivíduos 

como reação às mudanças percebidas. Conforme define Augustine (1999, p. 169), é a 

dificuldade de se aceitar o novo, e este chega a estabelecer que “a nossa empresa é como o 

corpo humano. Tende a rejeitar transplantes”, que se pode definir numa metáfrase mais clara 

como sendo uma tendência natural de rejeição ao diferente, ao que é imposto. 

Ainda fazendo um paralelo com as mudanças advindas da revolução industrial, 

podem-se perceber diferenças significativas na natureza do trabalho, conforme enumera Trope 

(1999, p.23):  

 do trabalho sem necessidade de habilidade para o “trabalho do conhecimento”: não é 

mais necessário “trabalhadores de linha de montagem”, sem habilidade. A maioria dos 

trabalhos em fábrica envolve conhecimento e treinamento, envolve coleta de 

informação, experimentação, descoberta e integração de novos conhecimentos; 

 de tarefas repetitivas para inovação: as máquinas fazem as tarefas repetitivas, e o 

trabalho que resta necessita de iniciativa e flexibilidade; 

 do trabalho individual para o trabalho em grupo: praticamente todas as inovações de 

gerenciamento de grupo estão baseadas no poder de equipes; 

 do trabalho funcional para o trabalho de projeto: devido à interconexão dos assuntos 

em um mundo complexo, o trabalho envolverá integração de atividades e pontos de 

vista de vários especialistas, e não apenas de um único; 

 de habilidade única para multi-habilidade: na organização tradicional, a margem de 

segurança é calcada em funcionários extras, enquanto em um programa de 

multihabilidde esta responsabilidade é deslocada para as equipes; 
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 do poder do chefe para o poder do cliente: para uma organização possuir um grau de 

resposta de bom nível, as necessidades do cliente devem possuir uma forte influência 

no trabalho das pessoas; 

 da coordenação do superior para a coordenação entre pares: em um sistema tradicional 

a responsabilidade da coordenação entre os membros de uma equipe é da chefia 

superior, enquanto em um sistema não-tradicional a maior parcela da coordenação 

entre funções e mesmo entre negócios é feita pelas equipes. A realidade tornou-se 

complexa a ponto de não ser mais possível dividir a organização em cadeias de 

comando que serão responsáveis por todos os desafios. A integração deve ser atingida 

através das equipes e não da hierarquia. 

 

Neste contexto, fica bem claro o papel que a informação ou conhecimento adquiriu 

desde a revolução industrial. Wind (2002, p. 115) reconhece que “os negócios enfrentam hoje 

a maior reestruturação desde a Revolução Industrial, então o sofrimento fatalmente tem que 

ser muito grande”.  Reengenharia já não é uma palavra incomum, mas uma febre, e em 

“muitas vezes é executada com extraordinária falta de sensibilidade e bom senso”, gerando 

ainda mais “stress” em um trabalhador já sobrecarregado de inverdades tendenciosas e 

maliciosamente criativas. 

No entanto, Wind (2002, p. 117) reconhece que de fato houve, a partir de toda essa 

reestruturação, uma enorme eliminação de postos de trabalho, mas o saldo, se considerados os 

dados estimados pelo New York Times como corretos, ficou positivo no período de 1979 a 

1996, com um aumento líquido de 27,2 milhões de empregos somente nos Estados Unidos.  

É esperado que estes dados não podem ser considerados para outras situações e países, 

já que fazem parte de um país enormemente avançado em termos tecnológico, e seria surreal 

esperar estes mesmos efeitos em países ainda em desenvolvimento. 

Mandelli (2003, p. 47) admite que: 
Nesse cenário de mudança, vê-se que as pessoas não gostam de mudar certos fatores, 
especialmente estruturas organizacionais. O motivo é simples, aí residem suas 
esperanças. Então se alguém fala em alterá-las, tem-se um abalo sísmico. Pode-se 
alterar tudo na empresa, menos em estrutura, já que lá reside o desejo individual de 
crescimento e ou manutenção de posição.  

 

Se alterar as estruturas físicas de uma empresa já causa todo esse impacto negativo nos 

indivíduos, imagine modificar os sistemas de informações, pois neles residem os centros de 

poder. Diminuir o poder de um funcionário a partir de restrições aos sistemas de TI cria 

naturalmente uma sensação de desconforto e desmerecimento da função ocupada, e tudo isso 
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precisa ser trabalhado da melhor forma possível a fim de minimizar os efeitos negativos 

oriundos deste processo natural de mudanças que qualquer instituição é obrigada a passar nos 

dias de hoje, por uma simples questão de sobrevivência. 

A tecnologia tem conseguido sempre estar um passo à frente das necessidades 

individuais de cada um, tanto que: 
O problema com os computadores, diz Paul Allaire, principal executivo da xerox, é 
que a tecnologia anda mais rápido do que nossa capacidade de utilizá-la 
eficazmente. Dessa forma, o foco da discussão mudou da admiração ante a grande 
maravilha da tecnologia para uma discussão um tanto quanto branda, e às vezes 
ansiosa, do que a tecnologia da informação significa e de como lidar com ela 
(WIND, 2002, p. 167). 
 

Mudança, por si só, já é um tema bastante polêmico. Quando se trata do estudo de 

mudança de comportamento dos indivíduos, advindas da implantação de novas tecnologias, o 

tema tende a se tornar tão mais interessante quanto complexo, pois neste sentido,  
[...] a revolução da informação teve como papel varrer o legado da revolução 
industrial: o mercado de massa, a educação de massa, as linhas de montagem que 
reuniam trabalhadores anônimos pagos para não pensar, as gigantes corporações 
organizadas hierarquicamente como pombais e o mito do consumidor passivo e 
facilmente manipulável. Com o aumento do conhecimento no trabalho, os empregos 
se tornam menos intercambiáveis, e os trabalhadores com base no conhecimento são 
cada vez menos substituíveis (TROPE, 1999, p. 24). 
 

Brown (2001, p. 107) reconhece que “a importância das pessoas como criadoras e 

condutoras de conhecimento está forçando as organizações a compreenderem que o 

conhecimento reside menos em seus bancos de dados e mais nas pessoas”, e exatamente por 

isso: 
Não podemos nos afastar ou nos esconder das mudanças. Temos que acompanhar 
essas mudanças, adequando-as ao nosso dia-a-dia, sem deixar de pensar no usuário, 
que é a razão de ser de uma unidade de informação (MARQUETIS, 2005, p. 96). 
 

Melhorias de qualidade de vida e oportunidades para as pessoas portadoras de 

necessidades especiais são vistas por (TURBAN et al, 2004) como alguns dos efeitos 

positivos da TI. Beer (2003) descreve pelo menos quatro tipos de mudanças possíveis nas 

organizações, que são: mudança estrutural, redução de custos, modificação dos processos e 

mudança cultural.  

No entanto, nenhum desses programas de mudança é facilmente implementado, nem 

terá o seu sucesso garantido sem o verdadeiro comprometimento do indivíduo envolvido no 

processo; portanto, é mais do que necessário se estudar o seu comportamento para permitir 

que as transições ocorram com a máxima integração e harmonização do trabalho, e com a 

mínima interferência comportamental negativa nos indivíduos.  
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Importante é se ter a consciência de que qualquer mudança irá trazer conseqüências, 

sejam elas positivas ou negativas, mas não há como ignorá-las ou minimizá-las 

(AUGUSTINE, 2005).  

Embora as rupturas radicais sejam observáveis como resultados naturais de um 

processo de evolução, elas nem sempre são bem vindas, e, em função disso, os indivíduos são 

obrigados a acompanharem este ritmo e se adaptarem aos novos tempos, Motta (2001, p. 147) 

prevê que “como as organizações não podem ser constantemente submetidas a mudanças 

radicais, o incrementalismo atende às necessidades de recuperação da eficiência 

organizacional. O importante é reforçar continuamente o pensamento sobre inovação e fazer 

as organizações vulneráveis e despertas para as mudanças”.   

Não são somente os indivíduos que sofrem as conseqüências e impactos da TI. As 

organizações, quando vistas como sistemas vivos, sofrem influências das variáveis do 

ambiente geral, atingindo diretamente o seu ambiente interno (MUNIZ, 2001; MORGAN, 

1996).  

Toda organização tem a ambição de, pelo menos, sobreviver às intempéries de um 

mercado extremamente competitivo, porém, seus objetivos não se restringem apenas à 

sobrevivência. Elas procuram crescer, buscar novos espaços de mercado, mais estabilidade 

para seus negócios e reduzir sensivelmente seu nível de vulnerabilidade. Considerando que as 

organizações têm os focos de sobreviver, crescer e prosperar, nada mais natural do que 

compará-las a organismos vivos e, portanto, passíveis de sentir vários sintomas destes, como 

doenças, por exemplo; e tal qual um corpo humano, precisarão de cuidados e intervenções a 

fim de se adaptarem à nova situação de forma rápida e o menos traumática quanto possível. 

(MANDELLI, 2003). 

As mudanças, cada vez mais, se produzem de forma frenética. No ano de 1995, 

Rodriguez (2005) citava que uma nova mudança estava ocorrendo. Ele se referia a “nova” 

sociedade da informação, partindo do princípio que alguns avanços tecnológicos produzem 

um grande impacto nas organizações empresariais, inclusive na sociedade com um todo, 

exigindo uma completa alteração na forma de agir diante desta nova realidade. Este é o caso, 

por exemplo, da revolução industrial, que alterou drasticamente a organização vigente na 

época, substituindo a sociedade agrícola por um novo tipo de organização: a sociedade 

industrial. Atualmente, devido a revolução da informação, uma extraordinária mudança está 

fazendo com que passemos da sociedade industrial para a sociedade da informação 

(RODRIGUEZ, 2005, p. 4). 
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A sociedade da informação hoje é uma realidade. O primordial agora é se manter 

alinhado com o que há de mais novo em termos tecnológicos para poder sobreviver nesse 

ambiente competitivo, e, portanto, aprender a identificar e analisar o impacto de novas 

tecnologias passou a ser uma necessidade contínua nas empresas (SAUVÉ, 2003).  

Carvalho (1999, p. 24) cita que “aprender, tem tudo a ver com o existir, e o existir é 

fazer saltos, crescer, ir além de si mesmo. A cada momento, o ser humano é outro naquilo que 

lhe é essencial: o aprendizado consciente de nunca estar satisfeito consigo mesmo na busca e 

conquista de novos valores”. Da mesma forma que o homem crítico não se satisfaz, a 

organização moderna deve manter a consciência crítica voltada para a mudança.  

É nesse cenário de mudanças, que Motta (2001, p. xiii) cita que: 
A intensidade da presente revolução, tecnológica e administrativa, já não deixa 
alternativas senão a de segui-la com a própria rapidez que a caracteriza. A mudança 
alcança as pessoas e instituições todos os dias, de forma tão gradual e imperceptível 
quanto global e estrondosa. Através das formas lentas de mudança se percebe sua 
irreversibilidade; pelos seus impactos surpreendentes aprende-se a necessidade de se 
preparar para ela.  

 

As empresas ao mudarem sua estrutura funcional hierárquica da sociedade industrial, 

para estruturas com uma base operacional horizontal, e com um menor número de níveis 

hierárquicos, estão buscando as seguintes melhorias (RODRIGUEZ; FERRANTE, 1995, p. 

30): 

 Melhor comunicação entre o topo da organização e o seu menor nível 

hierárquico; 

 Maior autonomia dos níveis operacionais, delegando maiores 

responsabilidades e poder para a base da organização; 

 Eliminação dos filtros de comunicação introduzidos pelo nível de gerência 

intermediária, principalmente com relação à filtragem de problemas, soluções e 

novas idéias; 

 Direcionamento do negócio para os clientes e mercado, organizando-se 

internamento por processos visíveis para todos: os clientes, os produtos e o 

fluxo de trabalho. 

 

Com isso, os autores procuram deixar bem claro, conforme Wood Júnior (2004, p. 31), 

que não há opção à mudança. Não se trata de uma escolha. O que as empresas têm a fazer 

agora é redescobrir o seu caminho e suas alternativas, dada à era de ruptura em que se vive, e 

“desenvolver um agudo senso de percepção do ambiente e da conjuntura e conhecer e 
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compreender os mecanismos de mudança são os fatores fundamentais para seguir esse novo 

caminho”.  

Esse novo caminho, essa nova direção, fica cada vez mais difícil de deixar de passar 

pela tecnologia da informação, uma vez que se está vivenciando a era da informação. “A 

produção de informação aumentou a um nível nunca antes visto. Nunca, em toda história 

humana, se presenciou tanta produção – científica e intelectual – quanto nas últimas décadas” 

(CARVALHO, 2001, p. 9). Um dos motivos desse notável crescimento tem sido 

proporcionado por uma economia de mercado globalizada, o desenvolvimento dos 

computadores, o que possibilita mudanças fundamentais na forma como o trabalho se 

processa (GOMES, 2003). 

A sociedade da informação é, segundo Tarapanoff (2001), conseqüência desses novos 

referenciais sociais, econômicos, tecnológicos e culturais, que da mesma forma que sofre 

influências, também provoca mudanças de enfoque no âmbito das sociedades e de suas 

organizações, em que: 

 A informação constitui a principal matéria-prima, um insumo comparável à 

energia que alimenta um sistema; 

 O conhecimento é utilizado na agregação de valor a produtos e serviços; 

 A tecnologia constitui um elemento vital para as mudanças, em especial o 

emprego da tecnologia sobre acervos de informação; 

 A rapidez, a efetividade e a qualidade constituem fatores decisivos de 

competitividade.  

Nesse contexto, os fornecedores de informação que desejam atender às necessidades 

dos clientes não devem direcionar as pessoas a nenhum tipo particular de informação. 

Somente com o conhecimento de como as pessoas buscam, compartilham, estruturam e 

percebem a informação é que os fornecedores de informação facilitarão seu uso efetivo 

(DAVENPORT, 1998).  

Este conjunto de elementos passa a constituir uma nova sociedade, que surge com 

nova estrutura, novos canais de comunicação, novas formas de atuação social e de trabalho. A 

estrutura de poder e das instituições é modificada, impondo uma nova cultura e 

comportamento, que são assimilados de forma muito mais natural, intuitiva e com maior 

interesse pela nova geração (TAPSCOTT, 2000). 

A TI tem o papel de aperfeiçoar os procedimentos administrativos e automatizar a 

produção e/ou prestação de serviços, tornando possível a criação de novas formas de 

relacionamentos entre os clientes e os seus fornecedores. Com a inserção da TI nesse novo 
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cenário, as estruturas organizacionais estão mudando para poderem propiciar uma maior 

competitividade. “Se por um lado a evolução da TI possibilita a reorganização da empresa, 

por outro a necessidade de transformações organizacionais para enfrentar o cenário 

competitivo exige a transformação e o avanço da TI” (FALSARELLA, 2002, p. 3). 

Apesar da influência da TI nas organizações, as mudanças organizacionais são 

provavelmente os fatores críticos que mais afetam uma organização e estão ligadas 

predominantemente a economia, privilegiando apenas o aspecto técnico da tecnologia e, 

ocorrem na maioria das vezes dentro de um processo reativo. Entretanto, a excessiva ênfase 

ao aspecto técnico poderia ser redimensionada levando-se em conta, também, os aspectos 

organizacional e cultural da tecnologia, que também permeiam o funcionamento das 

organizações, o que é mais facilmente percebido se a organiza participa do processo de 

globalização (GOMES, 2003, p. 74). 

Nesse processo de globalização, as organizações devem se comportar como sistemas 

abertos, ou seja, procurar manter um relacionamento dinâmico com seu ambiente externo, 

interagindo com ele.  

Importante se faz observar que a implantação de TI em uma organização deve ser 

entendida como a “entrada do subsistema influências organizacionais resultante de um 

sistema tecnológico, que por sua vez resulta em um outro mais abrangente que pode ser 

chamado de macro sistema sociotécnico, onde são percebidas ações de influência recíproca” 

(GOMES, 2003, p. 78). 

A gestão contemporânea tornou-se a prática da mudança tanto na área empresarial 

quanto no setor público, sendo que: 

 
Na administração pública, as pressões comunitárias por mais e melhores serviços 
provocam revisões nas funções do Estado, e questionam-se tanto as formas de ação 
quanto a própria legitimidade das instituições. Na busca de qualidade e eficiência, as 
organizações públicas se assemelham às empresas privadas. Hoje, gerenciar uma 
empresa ou serviço público é gerenciar a mudança: enfrentar alterações rápidas e 
complexas; confrontar-se com ambigüidades; compreender a necessidade de novos 
produtos e serviços; garantir um sentido de direção em meio ao caos e à 
vulnerabilidade; e manter a calma diante da perda de significado daquilo que se 
ajudou a construir. Assim, em um presente intranqüilo e um futuro incerto, poucos 
dirigentes e gestores se sentirão confortáveis com o status quo. A maioria perseguirá 
a inovação como alternativa de sobrevivência (MOTTA, 2001, p. xv).  

 

Essa transição permitiu uma melhora significativa nos serviços públicos, mas “seria 

mais complexa em países como a Argentina e o Brasil, devido à necessidade de uma ampla 

reorganização do Estado para a regulamentação da vida econômica” (PAULA, 2005, p. 110).  
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Foi a partir dos anos 90, que o movimento gerencialista e a cultura do management 

foram incorporados pelo setor público, advindos do setor privado. Essa mudança engendrou o 

movimento “reinventando o governo”, que seria a absorção das idéias de gestão que tão bem 

funcionavam no âmbito privado pelo setor público, se verificando, a partir daí, uma intensa 

popularização dos cursos de administração gerencial e os serviços de consultorias 

empresariais no setor público (PAULA, 2005). Com isso: 

A perspectiva tecnológica e processual na inovação organizacional readquiriu um 

grande vigor nas últimas décadas, com algumas práticas iniciais dos programas de qualidade 

e, mais recentemente, com a reengenharia. Ambos recuperaram a proposta simples de se 

reconstruir processos organizacionais em função de tecnologias modernas, também para 

romper hábitos de ineficiência adquiridos na prática produtiva. A reengenharia adicionou as 

vantagens da tecnologia de informação. A atenção contemporânea centraliza-se claramente no 

processo e na informação (MOTTA, 2001, p. 94).  

No entanto, como já descrito anteriormente, as conseqüências destas mudanças 

atingem não somente os indivíduos quanto as organizações, e nesse sentido, “o ser humano 

preparado para a organização do conhecimento, não é somente preparado tecnicamente; é, 

sobretudo, preparado, emocional e psicologicamente, para a troca, para o compartilhar, para o 

ensinar e aprender com o outro” (CARVALHO, 2001, p. 105).  

Essa transformação não se trata de uma opção, mas de uma imposição imposta 

naturalmente pelas próprias mudanças a qual o homem será submetido, se quiser participar 

desse novo mundo, e nesse contexto, com relação às mudanças, “quanto mais rápida, menores 

as preocupações e resistências, mas necessita maior competência e conhecimento do objetivo 

a ser atingido. Lembramos que as mudanças lentas sempre geram o sentimento de que não 

mudou nada” (MANDELLI, 2003, p. 88).  

Mas, é importante que toda mudança implementada na organização seja consolidada e 

tenha vida longa. Assim Mandelli (2003, p. 192) alerta que se o reconhecimento das pessoas 

que estiverem alocadas nos processos de mudança não for bem estabelecido, o resultado 

esperado é o da descontinuidade do processo, pois, aqui, a rotina, quando comparada à 

mudança, sempre será a vencedora, uma vez que o sistema de reconhecimento normalmente 

instalado nas organizações premia o igual, que é aquele que toca a rotina.  
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2.5.3 Estudos acadêmicos correlatos  

 

Neste tópico, são revisados os principais estudos acadêmicos na área, partindo do 

Banco de Teses e Dissertações da Capes e de artigos em revistas e congressos científicos, 

tanto da área pública quanto privada. O Quadro 2 sintetiza a análise da bibliografia sobre 

estudos de impactos. Nota-se que as variáveis mais mencionadas representaram o critério para 

seleção das dimensões dos impactos para o presente projeto de pesquisa: agilidade, facilidade, 

qualidade, imagem e eficiência. 

 
Impactos da TI Autores 
AGILIDADE Arellano (2001); Giordano (2004); Leite (1998); Riccio (2001); Gomes 

(2003); Feldens e Maçada (2005); Oda (2001); Giacomelli (2000); 
Antônio (2005); Fleury e Jóia (2003); Castor e José (2001); Ferro 
(2003); Santos (2003b); 

FACILIDADE DE USO Arellano (2001); Leite (1998); Rocha et al. (2003); Silveira (2001); 
Fleury e Jóia (2003); Castor e José (2001); Ruediger (2002); Santos 
(2003b); Carvalho Jr (2002); 

QUALIDADE Albano (2000); Giordano (2004); Leite (1998); Pereira e Becker (2003); 
Ramos e Melo (2003); Riccio (2001); Teixeira e Azevedo (2005); 
Usirono (2003); Oda (2001); Castor e José (2001); Santos (2004); Ferro 
(2003); Santos (2003b); 

IMAGEM Giordano (2004); Leite (1998); Ramos e Melo (2003); Riccio (2001); 
Castor e José (2001); Ruediger (2002); 

EFICIÊNCIA/PRODU-TIVIDADE Albano (2000); Feldens e Maçada (2005); Giordano (2004); Leite 
(1998); Pereira e Becker (2003); Porto et al. (2000); Riccio (2001); 
Teixeira e Azevedo (2005); Oda (2001); Fleury e Jóia (2003); Castor e 
José (2001); Ferro (2003); Santos (2003b); Carvalho Junior (2002); 

Quadro 2: Dimensões de Impactos da TI e os autores estudados 

 

Netto (2001) fez um estudo na administração pública direta, buscando encontrar 

indícios de uma participação mais efetiva do estado no uso de novas tecnologias, assim como 

um uso mais intensivo da informação, e pode observar dois efeitos imediatos: ganhos de 

qualidade e produtividade. A partir de entrevistas em fontes primárias e em vários relatórios 

de acompanhamento, bem como em entrevistas na Coordenadoria da Administração 

Tributária, além dos principais dirigentes e participantes da equipe de mentores da solução, 

constatou-se que “a contratação de especialistas em TI influencia diretamente a infra-estrutura 

da TI de uma organização, uma vez que são eles que, na prática, definem o ambiente e as 

necessidades tecnológicas para o bom funcionamento dos produtos que ela deverá suportar” 

(NETTO, 2001, p.12).   
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Em outro estudo feito sobre a nova administração pública e a abordagem da 

competência, Guimarães (2000, p. 2) identificou as variáveis: produtividade, imagem e 

eficiência como resultados do seu trabalho, reconhecendo o desafio que se coloca para a nova 

administração pública, quando chega a definir este desafio como sendo algo como: 

“transformar estruturas burocráticas, hierarquizadas e que tendem a um processo de 

insulamento, em organizações flexíveis e empreendedoras”.  Apesar da ausência de 

competitividade, o autor cita que: “as empresas públicas estão passando por um processo de 

transformação no setor, a fim de promover a prestação de um serviço público de qualidade e 

tornar os padrões de gestão de organizações públicas mais flexíveis e empreendedoras” 

(GUIMARÃES, 2000, p.11).  

Leite (1998) analisou os impactos provocados pela implantação do serviço de 

transmissão do Imposto de Renda via Internet, utilizado pela Receita Federal. Apesar de 

reconhecer que, no campo da administração pública, o efetivo aproveitamento de novas 

tecnologias ainda é modesto, o autor percebe um uso crescente, pelo setor público, dos 

serviços via internet, embora sua presença na rede ainda não seja, nem de longe, proporcional 

ao peso do setor público como agente econômico. Leite (1998, p. 6) ressalta que “desde a sua 

concepção, o Receita Net foi um projeto pautado pela inovação: afinal, o Brasil foi o primeiro 

país do mundo a contar com este serviço”. Os resultados do projeto Receita Net foram tão 

positivos que, mal se concretizou sua implantação, outros trabalhos foram iniciados, 

ampliando os serviços prestados aos cidadãos: pagamento de outros tributos via internet, 

certidão negativa on-line, além de outros serviços de caráter informativo e institucional. Essas 

facilidades vieram a consolidar um novo patamar na prestação de serviços via internet, à 

medida que o cidadão passou a contar com algo totalmente inédito, representando benefícios 

diretos, tais como a melhor qualidade do serviço prestado, rapidez e fim da burocracia e 

redução de filas.  

Ainda na linha de trabalhos na área das organizações públicas, Giordano (2004, p. 8) 

fez um estudo que tem como objeto avaliar a utilização das tecnologias de informática pelo 

direito processual, em especial, nos juizados especiais federais, com o objetivo de demonstrar 

que “a interpenetração desta área de conhecimento no direito já não é mais um sonho dos 

adeptos da tecnologia, mas uma necessidade posta pela modernização da sociedade e pela 

busca de uma justiça efetiva”. Através de pesquisa documental em outros trabalhos nessa 

área, na legislação que criou os juizados especiais virtuais, bem como na tecnologia envolvida 

e nos aspectos legais da digitalização processual, a autora mostrou experiências concretas 

nesta área. Com o uso da TI, esses juizados conseguiram alcançar patamares mais elevados de 
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produtividade, trazendo como conseqüências não somente a celeridade, mas a facilidade, 

melhor qualidade no serviço público, maior eficiência, e como resultante desse conjunto de 

fatores, uma melhora da imagem do poder judiciário. 

Pereira e Becker (2003) avaliaram a percepção de bancários em relação ao impacto da 

TI sobre seus processos de trabalho, através  da análise de 411 entrevistas com funcionários 

do banco. Os resultados obtidos confirmaram a percepção de que a TI causa impacto em 

primeiro lugar na produtividade; em segundo, na satisfação dos clientes; em terceiro, no 

controle gerencial; e, por último, na inovação.  

Trabalho semelhante, e utilizando-se do instrumento de pesquisa criado por Torkzadeh 

e Doll (1999), foi desenvolvido por Giesta (2002) com o objetivo de medir a satisfação dos 

funcionários de uma fábrica de tratores e retroescavadeiras, a partir de um estudo de caso. A 

autora utilizou constructos para satisfação do usuário final de sistema. O resultado 

encontrado, a exemplo da pesquisa anterior, foi de que pôde ser observada uma melhora na 

produtividade, e, através da inserção dos aspectos comportamentais, se comprovou que os 

funcionários têm suas necessidades de segurança, sociais, estima e auto-realização, em sua 

maioria, satisfeitas, permitindo a sua satisfação pessoal.  

Rocha et al. (2003) fizeram um estudo para avaliar os impactos da informática e suas 

implicações sobre os indivíduos e a cultura, recorrendo às mudanças diárias trazidas por 

aqueles. Durante o seu estudo, mencionou três processos independentes, que contribuíram 

para as mudanças estudadas: a revolução das tecnologias da informação, a crise econômica do 

capitalismo e sua reestruturação e o florescimento de movimentos sociais. Com relação aos 

efeitos percebidos nos indivíduos e na forma de vida, concluíram que o advento da alta 

tecnologia, inserida no cotidiano do homem moderno, vem contribuindo para o mesmo se 

isole de forma crescente, refletindo diretamente no seu convívio social, o que se refletiu 

também na cultura dos indivíduos, quando a vida digital deixou a vida social em segundo 

plano. Isso ocorreu porque “o homem moderno tem incluído em seu cotidiano uma série de 

hábitos recheados de alta tecnologia, que o empurra cada vez mais para o isolamento, 

refletindo em seu convívio social, transformando toda a sociedade” (ROCHA et al., 2003, p. 

5).  

Ramos e Melo (2003) avaliaram os impactos causados a partir da implantação de um 

sistema denominado WMS (sistema de gerenciamento de armazéns), compreendendo sua 

interação com os recursos humanos que utilizam o sistema como ferramenta de trabalho, 

sendo a avaliação feita na percepção dos usuários desse sistema. Para alcançarem seus 

objetivos, foi feito levantamento de dados (survey), a partir de uma pesquisa do tipo 
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descritiva. No tocante à amostragem, o estudo abrangeu toda a população de funcionários do 

setor de logística da fábrica pesquisada, que eram os usuários finais do WMS. Os impactos 

observados tenderam a ser percebidos como positivos, com exceção no tópico relacionado à 

diminuição de desperdício de mão-de-obra, onde foram encontrados os maiores níveis de 

discordância. Em geral, ”o WMS pode ser identificado como um instrumento que proporciona 

um diferencial competitivo, garantindo, por conseguinte, uma melhoria no desempenho geral 

das organizações que o adotam” (RAMOS; MELO, 2003, p. 8).  

Feldens e Maçada (2005) avaliaram o impacto da TI na gestão da cadeia de 

suprimentos (SCM), especificamente no setor metal-mecânico de uma empresa. Foi percebido 

que um dos motivos que elevam a cada ano os investimentos em TI é o aumento contínuo da 

competitividade enfrentada pelas organizações, e o reconhecimento de que a TI está mudando 

o modo como as empresas operam e interagem com seus parceiros nas cadeias de 

suprimentos. As variáveis estratégicas organizacionais das cadeias de suprimento que são 

afetadas pela TI foram: integração, coordenação inteorganizacional, flexibilidade, velocidade, 

custos e competitividade. Na conclusão do estudo, foi observado que o maior impacto dos 

investimentos em TI na SCM ocorre na integração entre os elos da cadeia, através do aumento 

do intercâmbio de informações e da integração das operações em nível nacional e mundial. 

Outro impacto positivo encontrado foi observado no investimento em TI como ferramenta na 

melhoria da gestão das operações de transporte e distribuição, que conseqüentemente 

contribuem para a redução nos custos de movimentação, proporcionando vantagem 

competitiva. No entanto, não foram observadas diferenças significativas nas variáveis 

velocidade e custos de armazenagem. 

Por sua vez, Albano (2000) fez um estudo para avaliar o impacto da TI no novo 

cenário competitivo das organizações. Foi observado que o uso da tecnologia em si não pode 

ser considerado como a grande solução para as organizações, pois ela está disponível para 

todos, inclusive para os concorrentes. O diferencial é a adoção desta tecnologia no processo 

de gestão da organização, tornando-se um elemento de oportunidade, dado que existe uma 

grande chance de avanços tecnológicos contínuos, mas também como elemento de risco, caso 

a organização não lhe dê a devida importância. A partir desse contexto, torna-se necessário 

um conhecimento mais aprofundado e descritivo acerca do uso da TI pelas empresas, a fim de 

sistematizar ações gerenciais no sentido de melhor aproveitar os recursos desta pelas 

empresas.  

Porto et al. (2000) avaliaram a utilização do EDI e seus impactos organizacionais em 

algumas empresas dos setores eletro-eletrônico, comércio e serviços e de distribuição de bens. 
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O artigo se propôs a analisar os impactos que o EDI provocou nos aspectos organizacionais, 

referentes à cultura e aos critérios de desempenho nas organizações analisadas, além de 

identificar a sua amplitude de uso, os fatores que contribuem para o seu êxito, os motivos que 

levaram ao seu uso e as dificuldades encontradas na sua implantação. A pesquisa foi realizada 

por meio de um estudo multicaso em 15 empresas, que atuam nos setores eletro-eletrônico, 

distribuição e comércio e serviços. Os resultados encontrados indicaram que a implantação do 

EDI foi motivada pela crença na obtenção de ganhos relacionados com a adição de valor ao 

negócio, intensificação da vantagem de tempo, vantagem financeira, otimização da 

flexibilidade e tomada de decisão da flexibilidade resultaram em ganhos significativos para as 

empresas pesquisadas. Os fatores mais relevantes para êxito no uso do EDI foram 

identificados como sendo a flexibilidade do software e a disponibilidade de comunicação e 

responsabilidade do gerente de TI. Quanto aos critérios de desempenho organizacional, a 

variável produtividade foi a que apresentou o maior impacto positivo, enquanto que o custo 

foi o de maior impacto negativo, e como dificuldade principal foi identificada a 

incompatibilidade com os sistemas legados existentes nas empresas.  

Arellano (2001) analisou os serviços de referência virtual, seus padrões e novas 

tecnologias que têm modificado a prática tradicional realizada no balcão de referência das 

bibliotecas, procurando apresentar o estado atual dos serviços de referência virtual existentes 

no exterior, principalmente nos Estados Unidos, e identificar as características das principais 

iniciativas desenvolvidas até o momento. A conclusão do estudo foi que o avanço das 

tecnologias da informação e seu impacto em todas as áreas da sociedade têm produzido a 

necessidade de se obter informação útil e relevante via fontes de informação especializadas, 

como é o caso das bibliotecas, reconhecidas pelos seus métodos para encontrar, selecionar e 

difundir informação. A TI está se tornando presença comum nas bibliotecas, por essas terem 

condições de explorar o potencial da tecnologia para facilitar o acesso simples e efetivo a 

recursos de informação on-line, e, com isso, tornando-se uma reprodução, em tempo real, da 

relação bibliotecário x usuário no balcão de referências das bibliotecas tradicionais. 

Moraes (2005) fez uma investigação sobre a contribuição da TI à gestão estratégica da 

informação em empreendimentos industriais, em pequenas empresas do Estado de São Paulo, 

procurando investigar a contribuição da TI na pequena empresa e sua contribuição à Gestão 

Estratégica da Informação nos empreendimentos industriais de São José do Rio Preto, no 

Estado de São Paulo. O objetivo foi identificar os obstáculos ao uso da TI e propor soluções 

compatíveis à situação peculiar da pequena empresa. A pesquisa permitiu identificar os tipos 

e fontes considerados relevantes, bem como a maneira como essas empresas realizam a gestão 
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de suas informações. Foi percebido que esse processo é informal e assistemático. Com relação 

ao uso de tecnologia, foi observado que seu uso é modesto, principalmente pelo alto custo das 

tecnologias, a falta de tempo por parte dos dirigentes, a resistência humana em aceitar novas 

tecnologias da informação, o insignificante retorno sobre a produtividade e a dificuldade em 

lidar com a TI.  

Prates (2002) descreve em seu estudo o impacto organizacional derivado da 

implantação de TI em pequenas empresas, considerando alguns fatores, tais como o aumento 

da continuidade, maior controle e maior compreensão das funções produtivas. Nesse estudo, 

foi observado que a TI afeta diretamente a produtividade e a forma geral da organização nas 

empresas, porque a TI é diferente de outras formas de tecnologia, afetando não somente as 

tarefas de produção e coordenação, mas também contribui para provocar a transformação no 

trabalho das pessoas, na produção dos grupos, no desenho da própria organização e no 

desempenho geral da empresa. Apesar de proporcionar alguns benefícios “invisíveis”, estes 

não devem ser ignorados por contribuírem para o resultado global da organização. A maior 

dificuldade de adoção da TI encontrada no estudo foi a resistência por parte dos funcionários 

na utilização de novas tecnologias, evidenciando, provavelmente, uma falta de treinamento e 

explicação prévia a implantação dos benefícios trazidos a partir da implantação de uma nova 

solução tecnológica. Outra conclusão do estudo foi que as empresas estão vislumbrando como 

a TI pode ser útil, porém não conseguiram ainda avaliar, em termos de custo x benefício, o 

investimento realizado, sendo o benefício de maior intensidade uma melhoria de compreensão 

das funções produtivas, principalmente ao aumento da satisfação do usuário, dada pelo 

aumento de velocidade de resposta.  

Gomes (2003) estudou as influências provocadas pela utilização de TI nas médias 

empresas de fabricação de artefatos de metal na região de Ponta Grossa – PR, inseridas em 

uma sociedade, cujas mudanças passaram a ocorrer em um ritmo cada vez mais veloz. Estas 

mesmas indústrias ou organizações, quando inseridas no mercado globalizado, vivem o 

processo de mudanças diariamente, por uma necessidade do mercado, que as acaba obrigando 

a buscarem inovações e com isso adquirirem novas tecnologias. O autor reconhece que a 

capacidade de produzir e transformar são inerentes ao ser humano, mas a tecnologia 

proporciona conhecimentos que são absorvidos e assimilados, aumentando a capacidade 

humana de produzir e transformar. As mudanças organizacionais, observadas a partir do 

estudo, são decorrentes da evolução tecnológica e vêm ocorrendo pela busca por uma maior 

competitividade, que tem levado muitas empresas então organizadas por função a mudarem 

sua estrutura a se organizarem por processo e projetos, eliminando níveis intermediários. 
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Como conclusão do estudo, foi observado que a melhor utilização da TI se dá em 

organizações menos hierarquizadas, “pois seu melhor funcionamento ocorre quando há uma 

maior autonomia dos níveis operacionais, ou seja, a TI produz melhor quando existe 

flexibilidade, delegação  de decisão, e descentralização das decisões ao nível do cliente” 

(GOMES, 2003, p. 48).  

Outra constatação observada em Gomes (2003) foi que os avanços na TI podem 

reduzir a necessidade de gerência intermediária e do pessoal de apoio administrativo, 

resultando em organizações mais enxutas, com menos níveis hierárquicos, permitindo 

também uma maior interação, quando há parceria nos negócios através da terceirização. No 

entanto, o autor deixa claro que a TI não tem, sozinha, o potencial de promover as mudanças 

observadas: é necessário que o processo de mudança seja facilitado pelo desenvolvimento de 

uma estratégia de implementação que examine os custos de transição.  

Oda (2001) estudou as variáveis facilitadoras para a estruturação de um método de 

gestão empresarial com uso intensivo da TI. Foi desenvolvido um estudo de caso em uma 

empresa que atua no segmento de construção civil, no Estado do Paraná, utilizando-se para a 

coleta de dados a técnica de entrevista em profundidade aplicada a todos os membros da 

empresa. As conclusões indicam a existência de características, fatores e elementos, atuando 

como facilitadores estratégicos para a implementação da gestão baseada em TI´s, e para a 

empresa poder usufruir de maior agilidade e segurança nas interações e comunicações. Das 

oito vantagens identificadas no estudo, sobressaem a economia de tempo e a interdependência 

de espaço físico, além da maior confiabilidade nas informações e redução de custo. Das sete 

desvantagens identificadas na implementação do novo método, destacaram-se: a diminuição 

dos contatos pessoais, falta de visão dos parceiros para adotarem a mesma filosofia e órgãos 

públicos despreparados.  

Silva (2002) analisou os impactos causados em três universidades paulistas, a partir do 

uso da Internet e seus impactos em novos comportamentos e desempenho de bibliotecários, 

docentes e pesquisadores. Trata-se de um estudo exploratório, onde foram utilizados dois 

questionários estruturados distribuídos por e-mail. Os resultados apontaram um amplo uso da 

internet pelos sujeitos avaliados, com destaque para os recursos de correio eletrônico e 

navegação em páginas web, além dos sistemas proprietários para acesso a base de dados das 

universidades, não sendo conclusivo no que diz respeito à mudança comportamental a partir 

do uso da internet pelos usuários, concluindo apenas que a internet afetou de forma discreta a 

freqüência do seu uso pelos docentes.  
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Usirono (2003) avaliou o impacto da tecnologia workflow, utilizando-se de um estudo 

de casos múltiplos. Seu estudo partiu do princípio que o ganho de competitividade das 

organizações está relacionado com quem proporciona serviços ou produtos de forma rápida, 

com custos mais baixos e com mais qualidade e segurança, necessitando muitas vezes de um 

novo desenho de processos e de implementação de sistemas automatizados. O estudo discute 

os principais conceitos e impactos relacionados a essa tecnologia e associados a processos e 

indicadores de desempenho. A conclusão encontrada é que os impactos na utilização desse 

tipo de tecnologia resultam em melhorias para o processo em todas as dimensões 

consideradas, que foram: custo, entrega, qualidade e segurança. Entretanto, o impacto variou 

em função do processo de negócio que foi automatizado.  

Ainda no campo organizacional, Silveira (2001) analisou o papel da implantação de SI 

no processo de transformação organizacional vivido pelas empresas atualmente, estudando a 

mudança a partir de dois focos: o organizacional, que coloca o uso da TI como secundário, e o 

tecnológico, que considera a TI como elemento de destaque na reestruturação. Os casos 

estudados mostraram que o enfoque organizacional pode ser considerado prioritário para 

realização da mudança, mas observou-se que a implantação de SI pode ocupar diferentes 

níveis de relevância no processo vivido pelas empresas, da mesma forma que ocorre nos 

pacotes de mudança apresentados a partir da leitura de diversos autores. O estudo foi feito a 

partir de um estudo de múltiplos casos, colocando-se a implantação de SI´s como motivador 

de mudanças. Como conclusão do estudo, de um modo geral, coloca-se a importância da 

implantação de SI´s como secundária para a realização das mudanças organizacionais, ou 

seja, os aspectos organizacionais são considerados fundamentais no processo. Mas, em outro 

caso estudado, o papel dos SI´s é de maior destaque, o que poderia constituir um facilitador 

no processo de mudança, desde que utilizado adequadamente, dentro do contexto 

organizacional.  

Teixeira e Azevedo (2005) estudaram o significado das TI para a educação, com o 

objetivo de investigar o grau de impacto do uso do computador e da internet para alunos e 

docentes. Os dados da pesquisa foram obtidos junto a 556 alunos, que revelaram que esses, 

além de desejarem lidar com as TI´s em suas aprendizagem, consideravam o computador 

como uma ferramenta, e a internet um instrumento de comunicação e pesquisa. Com 120 

professores de escolas públicas e particulares, os indicadores encontrados revelaram que o 

computador é considerado um aliado, e não uma ameaça, em relação a sua profissão, sendo 

observado que há indícios de que a rejeição que parecia haver por parte do magistério às 

novas tecnologias vem diminuindo.  
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Riccio (2001) estudou os impactos da TI na contabilidade, partindo de uma 

implementação de sistemas empresariais integrados – ERP, estudando os efeitos da TI na 

contabilidade. Por se tratar de uma tecnologia relativamente recente, seus efeitos ainda estão 

sendo estudados, devendo-se sempre ter em mente que esses efeitos se farão presentes em 

todas as áreas da organização e sob diferentes ângulos da vida organizacional. A 

conseqüência disso é que os ERPs alteram a função da contabilidade, reforçando seu papel de 

centro de controle do sistema. A pesquisa, do tipo exploratória, foi realizada em seis empresas 

usuárias de ERP e utilizou a abordagem metodológica de estudo de casos múltiplos. As 

conclusões indicaram que, nas empresas estudadas, os ERPs reforçaram o papel consolidador 

e controlador da contabilidade e do SI contábil, permitindo distribuir o conhecimento e a 

informação, além de provocar a percepção positiva dos contadores em relação à importância 

de sua função e da área contábil para a organização.  

Lopes e Amaral (2001), estudando as atividades de intervenção de SI, classificaram as 

mudanças observadas pelo impacto que provoca na organização. A importância do estudo do 

impacto provocado na organização se deu por se tratar de um assunto cada vez mais 

importante para as organizações que pretendem sobreviver, e em função disso, a mudança 

organizacional está cada vez mais associada à introdução e reformulação dos sistemas de 

informação, sendo esta reconhecida como essencial e crítica. No decorrer do estudo, os 

autores descreveram os tipos de mudanças possíveis em uma organização, classificando-as 

pelo impacto que provoca na mesma ou pela forma como se processa, e em seguida definindo 

SI e traçando sua evolução na organização. Como conclusão do estudo, definiu-se que os SI 

não são responsáveis apenas por automatizarem os processos, não agindo apenas como um 

artefato tecnológico.  
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Segundo Ribeiro (2004, p. 85), ao se referir a metodologia da pesquisa, define que 

“este elemento constitutivo do projeto apresenta as técnicas a serem adotadas para a 

realização da pesquisa (entrevistas, questionários, etc), ou seja, design”. Na visão de Lakatos 

(2001, p. 221), “a especificação da metodologia da pesquisa é a que abrange maior número de 

itens, pois responde, a um só tempo, às questões Como? Com quê? Onde? Quanto?”. É aqui 

que serão consideradas como um conjunto de preceitos ou processos de que se serve uma 

ciência e também a habilidade para usar esses preceitos ou normas, na obtenção de seus 

propósitos, correspondendo, portanto a parte prática da coleta de dados.  

No projeto de pesquisa, pelo menos quatro problemas deverão ser estudados pela sua 

relevância: quais questões estudar, quais dados são relevantes, quais dados coletar e como 

analisar os resultados. 

Nesse capítulo, serão abordados os procedimentos metodológicos seguidos para o 

desenvolvimento desse estudo, tendo como parâmetros a caracterização da tipologia da 

pesquisa, a delimitação do estudo, os instrumentos de coleta e análise dos dados, bem como 

os métodos, técnicas e conceituações empregadas. 

 

3.1 Tipologia da pesquisa 

 

O presente estudo é do tipo descritivo, desenvolvido com o propósito de observar, 

descrever e explorar aspectos da implantação do sistema virtual CRETA. Para isso, utilizou-

se, para isso, uma abordagem quanti-qualitativa. O estudo descritivo é aquele em que se 

observa, registra, analisa e correlaciona fatos do mundo físico que ocorrem no universo 

percebido pelo homem, descrevendo sua estrutura e funcionamento sem a interferência do 

pesquisador. Descobre com precisão a freqüência com que o fenômeno ocorre, sua relação e 

conexão com outros (CERVO; BERVIAN, 1996; CRUZ; RIBEIRO, 2004). 

Para buscar compreender esse fenômeno, optou-se pela pesquisa quanti-qualitativa, 

onde a abordagem quantitativa foi utilizada para a avaliação de impactos, do ponto de vista 

das variáveis dependentes (dados qualitativos): Produtividade/Eficiência, Agilidade, 

Facilidade de Uso, Qualidade e Imagem. Esse tipo de abordagem permite a coleta sistemática 
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de informação numérica, mediante condições de muito controle, analisando essas informações 

através do resultado da aplicação de um questionário (POLIT et al., 2004). 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, consistindo no levantamento de materiais já 

publicados sobre o tema em estudo, que serviu para determinar quais percepções, opiniões e 

preferências, pessoas ou determinados grupos possuem em relação ao assunto proposto. 

Foram consultados o Banco de Teses da Capes, bem como periódicos e anais dos congressos 

mais relevantes para a área de Administração da Informação. 

A metodologia aplicada foi baseada nos conceitos de levantamento de dados (survey) e 

consistiu na aplicação de questionários previamente testados, em 38 usuários do sistema 

virtual CRETA. Os analistas do survey medem variáveis e depois as associações entre elas.  

 

3.2 Universo e amostra 

 

O universo da pesquisa está ligado aos usuários de três varas que contêm Juizado 

Especial Cível, que são a 7ª vara na cidade de Natal-RN, a 8ª. Vara na cidade de Mossoró-RN 

e a 9ª. Vara na cidade de Caicó-RN na Justiça Federal de Primeira Instância do Estado do Rio 

Grande do Norte. Esta instituição foi escolhida como base do estudo considerando os aspectos 

de relevância e conveniência como critérios de decisão, tendo em vista que o mestrando 

trabalha na empresa, atuando na área de Tecnologia da Informação, e por ser a única 

instituição a utilizar o sistema CRETA no Estado do Rio Grande do Norte. 

O objeto da análise foi o Sistema Processual CRETA, utilizado como sistema de 

informação processual virtual. Este sistema foi escolhido por representar uma solução 

inovadora para o contexto do RN e por permitir avaliar seus impactos a partir de um estudo 

mais aprofundado dos processos cadastrados no sistema. 

A pesquisa investiga os impactos causados pelo sistema Creta a partir da percepção de 

cinco tipos de usuários: funcionários (técnicos e analistas judiciários), estagiários,  

magistrados e advogados. Uma parte da amostra foi composta por 30 funcionários e 

estagiários, todos usuários do sistema. Nesse caso, para os funcionários e estagiários, a 

população e a amostra são iguais, tornando a amostra censitária, portanto, 100% foram 

entrevistados nas três varas.  

No caso de advogados e magistrados, atuantes nos três Juizados Especiais Federais do 

RN, foram entrevistados apenas oito profissionais, sendo um magistrado, entrevistado na Vara 

de Caicó e sete advogados, todos entrevistados em Natal. Para as categorias de advogados e 

magistrados, os questionários foram aplicados somente aos que estiveram presentes nos dias e 
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horários em que a pesquisa foi realizada, sendo portanto, de uma amostra não-aleatória, por 

acessibilidade. 

 

3.3 Modelo da pesquisa 

 

A pesquisa buscou avaliar os impactos da implantação do sistema Creta, a partir da 

percepção dos seus usuários. As variáveis de controle identificam o perfil desse usuário, 

medindo suas características de gênero, faixa etária e grau de instrução. Servirão para 

identificar se há ou não diferenças de percepção entre os usuários, conforme estas variáveis. O 

quadro 3 detalha os nomes das variáveis de controle e o tipo de escala utilizado no 

questionário. 
 

Variáveis de controle Definição Operacional 

Sexo Masculino / Feminino 

Faixa etária Idade em anos 

Nível de escolaridade Nível médio, nível superior, pós-graduação  

Quadro 3: Variáveis de controle 

 

Além das variáveis demográficas, foi relevante conhecer outros aspectos referentes aos 

dados funcionais, conhecimento e treinamento recebido para utilização do sistema CRETA. 

São as variáveis independentes. Conforme Marconi e Lakatos (2003, p. 138), variável 

independente “é aquela que influencia, determina ou afeta outra variável”. As variáveis 

independentes deste estudo estão apresentadas na forma de dimensões quais poderão predizer 

uma maior ou menor associação com os tipos de impactos percebidos. São classificadas como 

variáveis independentes Função, Tempo de trabalho com o sistema; Nível de conhecimento 

em TI e Nível de treinamento no sistema. O quadro 4 detalha os nomes das variáveis 

independentes e a definição operacional utilizado no questionário. 

 

Variáveis independentes Definição operacional 
Função Função exercida pelo usuário (Técnico Judiciário, 

Analista Judiciário, Estagiário, Advogado, Magistrado) 
Tempo de trabalho com o sistema Tempo em que o usuário trabalha diretamente com o 

sistema CRETA (menos de um ano; de 1 a 2 anos; mais de 
2 anos e menos de 4 anos; acima de 4 anos) 

Nível de conhecimento em informática Básico; intermediário; avançado 
Nível do treinamento para uso do sistema Nenhum; pouco; razoável e muito treinamento 

Quadro 4: Variáveis independentes 
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Nesta pesquisa, as variáveis dependentes são os impactos percebidos, conforme 

sejam positivos (vantagens) ou negativos (limitações) da implantação do sistema processual 

virtual em um JEF. A variável dependente é conceituada por Marconi e Lakatos (2003) como 

aquela que o pesquisador tem interesse de compreender, explicar ou prever. 

As variáveis dependentes foram mensuradas a partir das seguintes dimensões, medidas 

na mesma escala: Agilidade, Facilidade de uso, Qualidade, Imagem e 

Eficiência/produtividade, conforme exposto no quadro 5. Ressalta-se que as assertivas em 

itálico são inversas ao impactos positivos, portanto, têm conotações negativas. 
 

Variáveis dependentes 
(IMPACTOS DO SI) 

Definição operacional 

Agilidade O sistema Creta agiliza a execução de minhas tarefas (q9) 
O sistema Creta poderia ser mais prático (q22) 
O sistema virtual Creta reduz meu tempo na análise do processo e outras atividades afins 
(q23+) 
Prefiro ler na tela do computador à no papel (q26) 

Facilidade de uso O Creta é muito dependente da tecnologia de informação (q2) 
O sistema virtual Creta ajuda com que eu faça melhor o meu trabalho (q4) 
A utilização do sistema Creta é de fácil aprendizagem (q7) 
O sistema Creta dificulta a continuidade do serviço por outros funcionários (q10) 
Meu trabalho é executado com mais facilidade a partir do uso do sistema virtual (q13) 
Percebo que o sistema virtual Creta acarreta uma maior probabilidade que eu cometa mais 
erros (q16),  
O sistema virtual reduz o esforço físico na execução das minhas atribuições (q18),  
Me sinto confortável em utilizar fones de ouvido para ouvir as audiências gravadas pelo 
sistema virtual (q24) 

Qualidade O Sistema CRETA melhora os serviços oferecidos às partes envolvidas com o processo (q1) 
O sistema diminui a possibilidade de fraudes (q14) 
O meu nível de responsabilidade com o processo tem aumentado com o uso do sistema 
CRETA (q17)  
O sistema CRETA aumenta o estresse no trabalho  (q29) 

Imagem Acho o sistema CRETA muito lento  por funcionar 100% via Internet (q5) 
O sistema virtual CRETA provoca uma demanda aos Juizados Especiais,  além do esperado 
e suportado pela vara (q6) 
O sistema virtual CRETA melhora a imagem do Judiciário perante os cidadãos (q8) 
O sistema CRETA reduz a quantidade de reclamações pelas partes (q11) 
O sistema CRETA proporciona uma maior interação entre os colegas de trabalho (q12) As 
vantagens do sistema virtual são facilmente percebidas pelas partes (q20) 
Fico à vontade para usar o sistema CRETA pela sua fácil operacionalidade (q25) 
Sinto que o sistema virtual CRETA causa isolamento social entre os colegas de trabalho (q27) 
Sinto que a confiabilidade e a segurança nos dados arquivados no sistema virtual CRETA 
estão garantidos (q28) 

Eficiência O sistema virtual CRETA exige um ambiente mais adequado para uma melhor concentração 
nas atividades desenvolvidas (q3) 
 O Sistema CRETA tem vantagem competitiva para a vara diante das demais (q15) 
 O sistema virtual CRETA exige um maior investimento em infra-estrutura de informática (q19) 
O suporte técnico ao sistema CRETA é insuficiente (q21) 
O sistema CRETA melhora a minha produtividade (q 30) 

Quadro 5: Variáveis dependentes 
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A partir da descrição das variáveis, o modelo proposta da pesquisa está apresentado na 

figura 8. 

Idade

Escolaridade

Sexo

Variáveis independentes

Variáveis dependentes

influenciam

FATORES DEMOGRÁFICOS

Agilidade

Facilidade de uso

Qualidade

Imagem

PERCEPÇÃO DOS 
IMPACTOS DA TI

Eficiência

Função profissional

Conhecimento em TI

Treinamento no sistema

influenciam

Variáveis de controle

FATOR FUNCIONAL

Tempo de trabalho com o sistema

FATORES COGNITIVOS

 

Figura 8: Modelo da pesquisa 

 

3.4 Instrumento de coleta de dados 

 

O questionário apresenta um conjunto de proposições iniciais que serviram como guia 

para responder às questões da pesquisa, de acordo com um roteiro proposto por Melo (2003), 

composto por duas partes: a primeira referente aos dados de caracterização dos usuários, 

dados funcionais e conhecimento/treinamento, e a segunda mais diretamente relacionada com 

a avaliação dos impactos, seguindo o modelo da pesquisa. 

A segunda parte do questionário é composta por 32 questões. As questões fechadas 

totalizam 30 assertivas, cuja resposta deve estar dentro da escala de respostas do tipo Likert 

que vai de 1 a 5, onde 1 é o extremo negativo (0%), e 5 o positivo (100%), para possibilitar a 
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análise multivariada dos dados não-paramétricos. Estas questões fechadas contemplam as 

cinco dimensões avaliadas, que são: agilidade, facilidade, qualidade, imagem e eficiência 

Para possibilitar a análise qualitativa, as duas últimas questões são abertas, onde foi 

dada a oportunidade ao avaliador de apontar as vantagens e limitações do sistema CRETA, de 

acordo como Anexo I.  

A pesquisa de campo foi realizada no Juizado Especial Federal, durante o horário de 

expediente, de segunda à sexta-feira, das 12:00 às 18:00 horas, no mês de maio de 2007. Duas 

bolsistas de iniciação científica e o autor aplicaram o questionário. 

Para medir a confiabilidade do questionário, ou seja, se os diferentes itens avaliados 

mediram os diversos aspectos daquilo que se quer estudar, usou-se a estatística Alfa de 

Crombach. De um modo geral, o alfa sendo elevado, superior a 0,7, é considerado com bom 

nível de confiança. 

O alfa de Crombach se baseia em correlações entre variáveis calculadas pela razão 

entre covariâncias e variâncias. Quanto mais as variações conjuntas entre as diferentes 

medidas do fenômeno superarem as variações individuais, melhor será a confiabilidade do 

construto. Do mesmo modo, quanto mais indicadores forem mensurados, maior será essa 

confiabilidade. A fórmula para o cálculo do alfa de Crombach é apresentada na equação logo 

abaixo, em que k é o número de indicadores que compõem o construto latente e cov e var são, 

respectivamente, as covariâncias e as variâncias dos indicadores (PEREIRA, 1999).  

 
 
A confiabilidade total medida pelo α de Crombach foi de 0,7504. Conclui-se, portanto, 

que as respostas obtidas a partir do questionário aplicado são confiáveis, ou ainda, que o 

instrumento utilizado está medindo os diferentes aspectos a serem estudados e pode ser 

considerado confiável. 

Para cada um dos resultados agrupados nas respectivas dimensões: agilidade, qualidade, 

imagem, eficiência/produtividade e facilidade de uso, foram gerados os histogramas para 

avaliar se a distribuição é normal.  

A distribuição Normal é a mais familiar das distribuições de probabilidade e também 

uma das mais importantes em estatística. Uma conseqüência importante do fato de uma curva 

normal poder ser completamente especificada por sua média e seu desvio padrão é que a área 
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sob a curva, entre um ponto qualquer e a média é função somente do número de desvios 

padrões que aquele ponto dista da média (STEVENSON, 1981). A média refere-se ao centro 

da distribuição e o desvio padrão ao espalhamento de curva. A distribuição normal é simétrica 

em torno da média o que implica que e média, a mediana e a moda são todas coincidentes. 

Para referência, a equação da curva é 

 

Stevenson (1981, p.139) chama a atenção que é importante reconhecer que “uma 

distribuição normal é uma distribuição teórica [...] logo, a curva normal é um modelo”, 

demonstrando que a referida distribuição constitui uma boa aproximação de dados reais, 

portanto, ao se dizer que uma variável aleatória é distribuída normalmente, essa afirmação 

deve ser interpretada como uma implicação de que a distribuição de freqüência de seus 

resultados possível pode ser satisfatoriamente bem aproximada pela distribuição normal de 

probabilidades.  

 
3.5 Análise e tratamento dos dados quantitativos e qualitativos 

 

Para as respostas que dizem respeito aos dados sócio-demográficos dos usuários, a 

estatística descritiva foi empregada. Para as questões abertas, foi empregada a abordagem 

qualitativa, através da análise de conteúdo. Serão descritas em seções seguintes. 

 

3.5.1 Análise estatística dos dados 

Os dados dos questionários foram analisados e utilizados para cruzamento de questões 

para verificar se houve correlação entre os impactos avaliados e as respostas obtidas, através 

de teste de hipóteses. 

A análise de dados permitiu a realização de comparação das respostas, com objetivo 

de identificar similaridades ou diferenças entre elas. Para a análise das perguntas fechadas 

(Parte II do anexo I), utilizou-se uma escala de valores que varia de 0 a 100, onde o valor 

atribuído a “1 - Discordo totalmente” é igual a 0 e o valor atribuído a “5 - Concordo 

totalmente” é igual a 100, conforme demonstrado no quadro 6. 
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Discordo 

totalmente 

Discordo em parte Indiferente Concordo em parte Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 

0 25 50 75 100 

Quadro 6: Distribuição da escala de respostas e valor de referência 

Os dados obtidos foram categorizados e processados eletronicamente, através do 

programa para base de dados, Microsoft Excel XP e o software Statistica 6.0. 

A pesquisa testou as hipóteses, tendo como regra de decisão para aceitar, ou rejeitar, 

uma hipótese estatística com base nos elementos amostrais. São dois os tipos de hipóteses. 

Designa-se H0, a hipótese estatisticamente nula, e por H1, a hipótese positiva. A hipótese nula 

expressa uma igualdade, enquanto a hipótese positiva é dada por uma desigualdade. 

Para que seja rejeitada a hipótese nula, verificou-se o p-valor, obtido através de teste 

estatístico, e comparou-se com o nível de erro fixado (α) em 0,05. Se o p-valor foi menor que 

o erro, rejeita-se a hipótese nula, ou seja, existe diferença entre as variáveis, com um nível de 

significância de 95% (STEVENSON, 1981). 

Nas 30 questões da parte 2, existem 12 questões que são negativamente orientadas, e 

por isso, antes da aplicação de qualquer teste estatístico, foi feita a inversão dos valores para 

manter a coerência, já que o “concordo totalmente” dessas questões não pode equivaler ao 

“concordo totalmente” de uma questão positivamente orientada.  

Para as questões de números 02, 03, 05, 06, 10, 16, 17, 19, 21, 22, 27, 29, que 

compõem a parte II do questionário do Anexo I, foi feita inversão de valores, uma vez que as 

mesmas estão negativamente orientadas: (1=5), (2=4), (3=3), (4=2), (5=1). O esquema 

utilizado para inversão dos escores da escala de atitudes está descrito no quadro 7. 

 
 Discordo 

totalmente 

Discordo em 

parte 

Indiferente Concordo em 

parte 

Concordo 

totalmente 

Escore Original 1 2 3 4 5 

Escore Invertido 5 4 3 2 1 

Quadro 7: Distribuição da escala invertida para as questões negativamente orientadas 

 

Os testes não-paramétricos empregados foram o teste de Wilcoxon, o teste de Mann-

Whitney e o o teste Qui-quadrado. 

O teste de Wilcoxon foi utilizado para analisar os dados pareados, onde o mesmo 

individuo é submetido a duas medidas: antes e depois. É aplicado em situações em que o 
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pesquisador deseja determinar se duas condições são diferentes, levando em consideração a 

magnitude da diferença para cada par. Utilizado em dados escritos em forma numérica, onde a 

diferença de cada dado (antes e depois) pode ser comparada.  (SIDNEY, 1975). 

O teste de Mann-Whitney também foi utilizado para testar se duas amostras 

independentes foram retiradas de populações com médias iguais. Esse teste pode ser aplicado 

para variáveis intervalares ou ordinais, e não exige nenhuma hipótese sobre as distribuições 

populacionais e suas variâncias. Comparam-se dois grupos independentes, não levando em 

consideração se os dados são pareados. Utilizado para o cruzamento de dados socio-

demográficos com variáveis numéricas. (STEVENSON, 1981). 

Para testar as hipóteses do estudo, o teste qui-quadrado foi empregado, tendo em vista 

que é empregado para verificar se há adequação de ajustamento entre as freqüências 

observadas e as freqüências esperadas (MARTINS, 2002). Isto é, se a diferença é devido ao 

acaso, ou se de fato existe diferença significativa entre as freqüências. 

O teste qui-quadrado, simbolizado por x2, é um teste de hipóteses que se destina a 

encontrar um valor da dispersão para duas variáveis de escala nominal, avaliando a associação 

existente entre variáveis qualitativas. É um teste não paramétrico, ou seja, não depende dos 

parâmetros populacionais, como média e variância. O princípio básico deste método é 

comparar proporções, isto é, as possíveis divergências entre as freqüências observadas 

e esperadas para um certo evento. 

Evidentemente, pode-se dizer que dois grupos se comportam de forma semelhante se 

as diferenças entre as freqüências observadas e as esperadas em cada categoria forem muito 

pequenas, próximas a zero. Portanto, o teste é utilizado para: 

 Verificar se a freqüência com que um determinado acontecimento observado em uma 

amostra se desvia significativamente ou não da freqüência com que ele é esperado. 

 Comparar a distribuição de diversos acontecimentos em diferentes amostras, a fim de 

avaliar se as proporções observadas destes eventos mostram ou não diferenças 

significativas ou se as amostras diferem significativamente quanto às proporções 

desses acontecimentos (BEIGUELMAN, 1996). 

 

Operacionalização das variáveis 

         Conforme se observa no quadro 8, o valor esperado é o total de pontos que 

pode ser obtido no somatório das dimensões. Por exemplo, na dimensão agilidade são 4 

questões, multiplicados por 38 (número de entrevistados), onde obtém-se o valor 152. 

Supondo que os entrevistados não demonstraram diferença entre o sistema atual e o novo, 
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deveria ser obtido como resultado o total de 76 impactos positivos (mais ágil) e 76 impactos 

negativos (menos ágil).  

 Para o valor observado, foram somados os pontos dos respondentes em cada 

questão, desprezando os que responderam que são indiferentes. Por exemplo, na dimensão 

agilidade, o número de entrevistados das questões 9, 22, 23 e 26 foram somados, totalizando 

62 que discordam (menos ágil) e 69 que concordam (mais ágil). 

 
3.5.2 Análise qualitativa dos dados 

 

Para a organização e análise das questões abertas, optou-se pelo método de análise de 

conteúdo que, segundo BARDIN (2004), é um bom e interessante instrumento de indução 

para se investigarem as causas (variáveis inferidas) a partir dos efeitos (variáveis de inferência 

ou indicadores, referências no texto), utilizado para o estudo "das motivações, atitudes, 

valores, crenças, tendências".  

Inserido em uma perspectiva de pesquisa qualitativa, o método criado por BARDIN 

(2004) é composto por um conjunto de técnicas de análises em textos escritos que têm por 

objetivo a obtenção de indicadores quantitativos ou não que permitam inferir conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção das mensagens.  

Quando se estudam documentos legais é muito importante considerar o contexto não 

só lingüístico, mas também histórico, das expressões e conceitos uma vez que é essencial 

avançar para além do conteúdo explícito das mensagens, buscando compreender seu conteúdo 

latente, descobrindo as posturas ideológicas e as tendências que regem a vida social.  

A análise de conteúdo acende a possibilidade, sem excluir a informação estatística, 

muitas vezes de descobrir ideologias, tendências e outras categorias que caracterizam os 

fenômenos sociais que se analisam e, ao contrário da análise apenas do conteúdo manifesto, o 

método utilizado é dinâmico, estrutural e histórico. São três as etapas básicas no processo de 

uso da análise de conteúdo: a pré-análise, a descrição analítica e a interpretação (BARDIN, 

2004). 

A pré-análise consistiu na organização do material de pesquisa, já, a segunda fase, que 

é a descrição analítica, do método de análise de conteúdo, começa já na pré-análise, mas nessa 

etapa, especificamente, o material é submetido a um estudo aprofundado. Nesta etapa, 

procedimentos como a codificação, a classificação e a categorização são instâncias básicas. 

De acordo com Bardin (2004), a categorização é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 
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reagrupamento segundo o gênero (analogia). Deste modo, a análise de conteúdo categorial é 

alcançada por operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias, segundo 

agrupamentos analógicos, e caracteriza-se por um processo estruturalista que classifica os 

elementos, segundo a investigação sobre o que cada um deles tem em comum.  

A fim de manter uma unidade no que diz respeito à categorização das respostas 

abertas, decidiu-se utilizar as mesmas variáveis estudadas nas respostas fechadas, que foram: 

agilidade, facilidade, qualidade, imagem e eficiência ou produtividade. Assim, a partir de uma 

primeira análise estabelecida por aproximações semânticas ligeiras e dedutíveis e procurando-

se manter um critério racional de agrupamento (BARDIN, 2004). 
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

Nesse capítulo, serão apresentados os resultados obtidos na pesquisa, realizando o 

paralelo com os objetivos iniciais delineados para esse estudo. 

Segundo Balassiano (2006, p. 109): 
[...] as pesquisas em administração são ricas em conteúdo, relevância e aplicação. 
Soma-se ainda, o desenvolvimento tecnológico verificado nas duas últimas décadas 
que vem possibilitando não apenas o tratamento de problemas envolvendo bases de 
dados extraordinariamente grandes, como também vem permitindo a aplicação de 
técnicas analíticas cada vez mais sofisticadas. Estas por sua vez são concebidas, via 
de regra, no bojo do aumento da capacidade operacional dos meios de 
processamento dos dados. 

 

Para abordar os resultados e a discussão dos dados obtidos nessa pesquisa, a 

apresentação será iniciada a partir da primeira parte do instrumento, que constou de itens de 

caracterização dos magistrados, funcionários, advogados e estagiários do Juizado Especial 

Federal/RN, usuários do sistema CRETA.  

Em seguida, os dados obtidos serão apresentados através da segunda parte do 

instrumento que avaliou a percepção dos usuários do sistema CRETA, quanto aos domínios: 

agilidade, eficiência/produtividade, facilidade de uso, qualidade e imagem.  

Os dados apresentados foram obtidos a partir da utilização do software Statistica 6.0, 

que identificam os fatores que contribuíram para a percepção dos usuários quanto aos 

impactos da implantação do sistema virtual CRETA, bem como a análise de correlações e 

coerência entre algumas questões da pesquisa. 

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados do perfil dos usuários, no que diz 

respeito às suas características demográficas, funcionais e cognitivas. 

 

4.1.1 Perfil demográfico dos usuários 

 

Os dados de caracterização sócio-demográficos dos 38 participantes desse estudo estão 

configurados pelas variáveis: sexo, grau de instrução e faixa etária, representados na tabela 1 

e nos gráficos 1, 2 e 3 a seguir. 
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Variáveis Freqüência Percentual 

Masculino 19 50,0 
Sexo 

Feminino 19 50,0 

Ensino Médio 7 18,4 

Ensino Superior 23 60,5 Grau de Instrução 

Pós-Graduação 8 21,1 

13 34,2 
Faixa Etária 

Até 30 anos 

Acima de 30 anos 25 65,8 

Tabela 1: Distribuição das variáveis sócio-demográficas dos usuários pesquisados 

Como pode ser observado no Gráfico 1, em relação ao gênero dos participantes, houve 

um equilíbrio exato, onde 50% eram do sexo masculino e 50% do sexo feminino, o que ajuda 

a trazer confiabilidade para a amostra. 

50,0%50,0%

Masculino

Feminino

    

Gráfico 1: Distribuição percentual dos usuários por sexo 

Com relação ao grau de escolaridade, foi constatado que 81,1% dos participantes da 

entrevista têm nível superior, evidenciando pelo menos dois pontos importantes: o primeiro 

deles é que a concepção do sistema não permite o acesso das partes autoras dos processos 

virtuais ao sistema, sendo que a massa desses autores pertence à classe econômica de baixa 

renda, e conseqüentemente de baixa escolaridade (Gráfico 2).  

18,4%

60,5%

21,1%

Ensino Médio
Ensino Superior
Pós-Graduação

 

Gráfico 2: Distribuição percentual dos usuários por grau de instrução 

Outro fator que contribui para essa concentração dos usuários com alto nível de 

escolaridade é o fato de que os funcionários do Juizado Especial Federal, em sua maioria, têm 
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curso superior, assim como os magistrados, advogados e estagiários, que também fazem parte 

do grupo de usuários do sistema. 

A faixa etária dos usuários demonstrou que a maior parte dos usuários (65,8%) tem 

mais do que trinta anos, enquanto que 34,2% estão abaixo dessa idade (Gráfico 3). 

34,2

65,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Até  30 anos Mais que 30 anos

 

Gráfico 3: Distribuição percentual dos usuários por faixa etária 

 

4.1.2 Perfil funcional dos usuários da pesquisa 

 

Com relação à ocupação do usuário, e o tempo de convívio com o sistema, foi 

constatado que 92,1% dos usuários são compostos de funcionários e advogados, o que já era 

de se esperar, já que a pesquisa teve como alvo principal essas categorias de usuários do 

sistema CRETA por serem os usuários mais freqüentes, conforme Tabela 2 e Gráfico 4. 

Variáveis Freqüência Percentual 

Técnico Judiciário/estagiário 20 52,6 

Analista Judiciário 10 26,3 Função 

Advogado/Magistrado 8 21,1 

Menos de 1 ano 8 21,1 

de 1 a 2 anos 16 42,1 
Tempo de trabalho com 

o sistema CRETA 
mais de 2 anos 14 36,8 

Tabela 2: Caracterização funcional dos usuários da pesquisa 
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Técnico Judiciário Analista Judiciário Advogado

 

      Gráfico 4: Distribuição percentual dos usuários por status funcional 

O tempo de trabalho com o sistema CRETA também se mostrou distribuído sem 

muitas distorções (Gráfico 5). Ficou demonstrado que o fator tempo não tem uma influência 

muito significativa na familiaridade com o sistema, evidenciando o que o questionário 

aplicado também apresentou como resultado nas questões que avaliaram o grau de 

“facilidade” de uso do sistema, onde destacam-se os seguintes resultados mais significativos: 

 Questão 07: A utilização do sistema CRETA é de fácil aprendizagem – onde 89,5% 

concordaram com essa assertiva; 

 Questão 13: Meu trabalho é executado com mais facilidade a partir do uso virtual 

CRETA – onde 68,4% responderam positivamente; 

 Questão 16: Percebo que o sistema virtual CRETA acarreta uma maior probabilidade 

que eu cometa mais erros – onde 55,3% discordaram dessa assertiva. 
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21,1
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Menos de 1 ano de 1 a 2 anos mais de 2 anos 

 

Gráfico 5: Distribuição percentual dos usuários por tempo de trabalho com o sistema 

     

4.1.3 Perfil do nível de conhecimento em informática dos usuários 

 

 Com relação ao nível de conhecimento em informática, infere-se que o sistema Creta 

não requer do usuário um conhecimento avançado na área para poder manipular, pois 94,7% 

se consideraram com conhecimento em informática na faixa entre o básico e intermediário.  

Agrupando-se os resultados dessa variável entre “mais conhecimento” e “menos 

conhecimento” em TI, podemos perceber que 63,2% dos usuários demonstraram ter um maior 

nível de conhecimento em informática (24 respondentes) e 36,8% apresentaram um nível 

menor de conhecimento na área (14 respondentes), como se observa no Gráfico 6. 

Apesar de não ser um pré-requisito básico, o conhecimento em informática ajuda 

muito na manipulação do sistema por exigir do usuário a manipulação de vários programas 

simultaneamente: navegador, editor de textos, leitor de arquivos pdf, editor de planilha 

eletrônica e um software gráfico para digitalizar os documentos. 
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Gráfico 6: Distribuição percentual dos usuários por nível de conhecimento em informática 

 

4.1.4 Perfil do nível de treinamento para uso do sistema 

 

O nível de treinamento foi outro resultado que evidenciou o alto nível de facilidade de 

uso do sistema, uma vez que apenas 2,6% dos usuários disseram ter muito treinamento, 

enquanto que 71,0% tiveram pouco ou nenhum treinamento específico para uso do sistema, e 

ainda assim, conforme se pode aferir a partir do resultado da pesquisa, consideraram o sistema 

de fácil utilização.  

Reagrupando-se os dados desta variável, percebe-se que uma significativa parcela dos 

usuários, de 65,8%, já passou por algum treinamento, ainda que informal (25 respondentes), 

enquanto que 34,2% afirmaram nunca ter feito qualquer treinamento (13 respondentes), 

apesar de ainda assim não terem demonstrado qualquer dificuldade na utilização do sistema 

(Gráfico 7). 
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Nenhum
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Gráfico 7: Distribuição dos usuários por nível de treinamento para uso do sistema virtual 

 

4.2  Percepção dos impactos do sistema Creta - resultados descritivos 

 

Esta seção apresenta os resultados descritivos dos impactos do sistema Creta, a partir 

da análise das respostas das 30 questões fechadas. Foram contempladas, no conjunto, cinco 

dimensões de análise, discriminadas individualmente nos tópicos seguintes. 

Com o propósito de identificar as vantagens e limitações reconhecidas a partir da implantação 

do sistema virtual Creta, por seus usuários, foram disponibilizadas 30 questões assertivas 

relacionadas às cinco variáveis dependentes consideradas na pesquisa. Essas foram ordenadas 

em fatores positivos e negativos de modo a facilitar a análise.  

Os impactos produzidos a partir da implantação do sistema em estudo, na percepção 

dos seus usuários, estão apresentados na tabela 3. 
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Impactos do sistema Creta Discorda 

totalmente 
Discorda 
em parte 

Indiferente Concorda 
em parte 

Concorda 
totalmente 

O sistema melhora os serviços oferecidos às partes do 

processo 

2,6 0,0 7,9 28,9 60,5 

Ajuda com que se faça melhor o trabalho 7,9 10,5 2,6 34,2 44,7 

Utilização de fácil aprendizagem 0,0 7,9 2,6 34,2 55,3 

Melhora a imagem do poder judiciário perante os cidadãos 5,3 10,5 10,5 39,5 34,2 

Agiliza a execução das tarefas rotineiras 5,3 10,5 5,3 28,9 50,0 

Reduz a quantidade de reclamações pelas partes 26,3 10,5 28,9 21,1 13,2 

Proporciona uma maior interação entre os colegas 18,4 10,5 31,6 26,3 13,2 

O trabalho é executado com maior facilidade 5,3 18,4 7,9 18,4 50,0 

Diminui a possibilidade de fraudes 28,9 7,9 28,9 7,9 26,3 

É uma vantagem competitiva para a vara diante das demais 13,2 2,6 15,6 31,6 36,8 

Reduz o esforço físico na  execução das atribuições 

individuais 

10,5 15,8 2,6 18,4 52,6 

As vantagens do sistema são facilmente percebidas pelas 

partes 

10,5 7,9 7,9 42,1 31,6 

Reduz o tempo na análise do processo e outras atividades 

afins 

18,4 10,5 13,2 31,6 26,3 

O usuário sente-se confortável em usar fones de ouvido 7,9 13,2 18,4 18,4 42,1 

O sistema tem uma fácil operacionalidade 0,0 5,3 10,5 28,9 55,3 

Os usuários preferem ler na tela de vídeo do que no papel 44,7 10,5 18,4 7,9 18,4 

Há confiabilidade na segurança dos dados arquivados 13,2 13,2 10,5 21,1 42,1 

PO
SI

T
IV

O
S 

Há um aumento de produtividade 7,9 5,3 18,4 26,3 42,1 

O sistema é muito dependente da tecnologia da informação 0,0 2,6 7,9 15,8 73,7 

O sistema exige um ambiente mais adequado para o 

trabalho 

5,3 0,0 7,9 36,8 50,0 

É muito lento por funcionar 100% via internet 39,5 21,1 5,3 31,6 2,6 

Provoca uma demanda aos juizados além do esperado e 

suportado 

21,1 15,8 13,2 18,4 31,6 

Dificulta a continuidade do serviço por outros funcionários 47,4 13,2 13,2 13,2 13,2 

Acarreta uma maior probabilidade que se cometa mais erros 39,5 15,8 13,2 23,7 7,9 

Exige um maior nível de responsabilidade por parte dos 

usuários 

5,3 5,3 34,2 23,7 31,6 

Exige maior investimento em infra-estrutura de informática  0,0 0,0 0,0 7,9 92,1 

O suporte técnico ao sistema é insuficiente 21,1 28,9 18,4 23,7 7,9 

O sistema poderia ser mais prático 15,8 5,3 18,4 26,3 34,2 

Causa isolamento entre os colegas de trabalho 36,8 0,0 28,9 15,8 18,4 

N
E

G
A

T
IV

O
S 

Aumenta o stress  pelo uso intensivo de mouse, teclado e 

monitor 

18,4 10,5 15,8 26,3 28,9 

Tabela 3: Nível de concordância dos usuários quanto aos impactos do sistema 
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Em termos de quantificar os ‘pesos’ dos impactos positivos em relação aos negativos, 

o quadro 8 mostra qual foi o resultado. 

 

Questões Negativo Positivo Indiferente 
9 7 29 2 

22 23 8 7 
23 11 22 5 
26 21 10 7 A

gi
lid

ad
e 

Total 62 69 21 
Questões Negativo Positivo Indiferente 

2 34 1 3 
4 8 30 0 
7 3 34 1 

10 10 22 6 
13 10 25 3 
16 12 21 5 
18 10 27 1 
24 8 23 7 

Fa
ci

lid
ad

e 

Total 95 183 26 
Questões Negativo Positivo Indiferente 

1 1 34 3 
14 13 14 11 
17 21 4 13 
29 21 11 6 Q

ua
lid

ad
e 

Total 56 63 33 
Questões Negativo Positivo Indiferente 

5 13 23 2 
6 19 14 5 
8 6 28 4 

11 14 13 11 
12 11 16 11 
20 7 28 3 
25 2 32 4 
27 13 14 11 
28 10 24 4 

Im
ag

em
 

Total 95 192 55 
Questões Negativo Positivo Indiferente 

3 32 2 4 
15 6 26 6 
19 38 0 0 
21 12 19 7 
30 5 26 7 Pr

od
ut

iv
id

ad
e 

/ 
Ef

ic
iê

nc
ia

 

Total 93 73 24 

Quadro 8: Distribuição da escala de respostas de acordo com as dimensões estudadas 

Na maior parte dos impactos, houve uma predominância de fatores mais positivos que 

negativos, exceto na dimensão Eficiência/produtividade, o que é um resultado interessante, 

visto que era esperado uma percepção mais positiva dos impactos decorrentes da implantação 
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do sistema Creta. Cabe ressaltar que a seleção das questões e seu enquadramento nas 

dimensões foi baseada na literatura, não havendo um instrumento validado prévio. 

De todo modo, esse resultado deveria levar a uma reflexão, por parte dos dirigentes do 

órgão, a fim de aprofundar o conhecimento das razões pelas quais as pessoas não estão 

totalmente a favor do sistema. 

 

4.3 Efeito dos fatores cognitivos na percepção de impactos do sistema 

Foram realizados testes estatísticos a fim de confirmar a percepção dos impactos do 

sistema são afetados conforme o nível funcional do usuário, seu nível de conhecimento em TI 

e seu nível de treinamento no sistema.  

Além disso, com o intuito de verificar a correlação, ou coerência entre questões com 

finalidades semelhantes, no entanto, feitas de forma diferente, e analisar a coerência ou 

contradição entre algumas respostas, foram aplicados testes estatísticos, partir da amostra da 

pesquisa, com intervalo de confiança de 95% e  p < 0,05. A partir dos resultados, a hipótese 

estatística é aceita ou rejeitada, com base nos elementos amostrais. 

A seguir, são apresentadas as análises e discussões para cada uma das variáveis 

independentes. 

 

4.3.1 Impactos do Creta quanto ao tempo de trabalho com o sistema  

Neste tópico serão apresentados os resultados das correlações estatísticas efetuadas 

para a variável independente tempo de trabalho no sistema Creta. 

Foram feitas associações entre as assertivas que têm relação semântica com o uso do 

sistema e aspectos funcionais com a variável tempo de trabalho, a fim de identificar se há 

diferenças significativas de percepção segundo maior ou menor tempo de uso do sistema.  

Conforme a tabela 5, apenas duas variáveis dependentes tiveram correlação com o 

tempo de trabalho. 
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Correlação entre questões – variável FACILIDADE Tempo de trabalho com o 
sistema CRETA 

D04 - O Sistema virtual CRETA ajuda com que eu faça melhor o meu 
trabalho 

Não Significativo 

D07 - A utilização do sistema CRETA é de fácil aprendizagem Significativo 
D10 - O Sistema CRETA dificulta a continuidade do serviço por outros 
funcionários 

Não Significativo 

D13 - Meu trabalho é executado com mais facilidade a partir do uso do 
sistema virtual CRETA 

Não Significativo 

D16 - Percebo que o sistema virtual CRETA acarreta uma maior 
probabilidade que eu cometa mais erros. 

Significativo 

D18 - O sistema virtual CRETA reduz o esforço físico na execução das 
minhas atribuições 

Não Significativo 

D24 – Sinto-me confortável em utilizar fones de ouvido para ouvir as 
audiências gravadas pelo sistema virtual CRETA 

Não Significativo 

Tabela 4: Correlação das questões de facilidade de uso x tempo de trabalho 

Analisando-se a interferência do tempo de trabalho, ou convívio, com o sistema 

CRETA, percebe-se que há uma diferença significativa entre os usuários com menos e com 

mais de dois anos de trabalho com o sistema, no que diz respeito a percepção de facilidade de 

aprendizagem e utilização do sistema, inferindo-se a partir daí que, a medida que o tempo de 

convívio com o sistema vai aumentando, cresce também a percepção de facilidade no 

aprendizado e utilização do mesmo, segundo a tabela 6. 

 
D7 Média Desvio padrão P-valor 

Até 2 anos 4,1 0,987 

Mais de 2 anos 4,8 0,426 
0,020708 

Tabela 5: Anos de utilização do sistema Creta x facilidade de uso do sistema 

 

H0: Não há diferença significativa nas respostas da questão 07 dos entrevistados com até dois 

anos trabalhando com o sistema CRETA e os que estão trabalhando há mais de dois anos; 

H1: Existe uma diferença significativa nas respostas da questão 07 dos entrevistados com até 

dois anos trabalhando com o sistema CRETA e os que estão trabalhando há mais de dois anos. 

Ao nível de α = 0,05 rejeita-se a hipótese H0, pois o resultado obtido através do 

software Statistica, teste de Mann-Whitney, foi de p-valor = 0,020708. Portanto, conclui-se 

que há diferença significativa nas respostas da questão 07 dos entrevistados com até dois 

anos trabalhando com o sistema CRETA e os que estão trabalhando há mais de 2 anos. 

No sentido oposto, o confronto com a questão D16 que avalia a possibilidade do 

usuário cometer mais erros a partir do uso do sistema CRETA, usuários mais experientes, ou 



 

 

95

seja, com mais de dois anos de convívio com o sistema, responderam favoravelmente a esse 

questionamento, quando comparados a usuários com menos tempo (tabela 7). 

 
D16 Média Desvio padrão P-valor 

Até 2 anos 2,8 1,369 

Mais de 2 anos 1,8 1,406 
0,040208 

Tabela 6: Anos de utilização do sistema Creta x  possibilidade de se cometer erros 

 

H0: Não há diferença significativa nas respostas da questão 16 dos entrevistados com até dois 

anos trabalhando com o sistema CRETA e os que estão trabalhando há mais de dois anos; 

H1: Existe uma diferença significativa nas respostas da questão 16 dos entrevistados com até 

dois anos trabalhando com o sistema CRETA e os que estão trabalhando há mais de dois anos. 

Ao nível de α = 0,05 rejeita-se a hipótese H0, pois o resultado obtido através do 

software Statistica, teste de Mann-Whitney, foi de p-valor = 0,0400208. Portanto, parece 

haver diferença significativa nas respostas da questão 16 dos entrevistados com até dois anos 

trabalhando com o sistema CRETA e os que estão trabalhando há mais de dois anos. 

Nas demais questões, não houve diferença significativa nas respostas dos entrevistados 

com até dois anos trabalhando com o sistema CRETA e os demais com menor tempo, 

confirmados pelo p-valor.  

 

4.3.2 Impactos do Creta quanto ao nível de conhecimento em TI 

Nas quatro correlações que foram feitas, o p-valor foi maior do que o erro admissível 

de α = 0,05, evidenciando que um bom nível de conhecimento em informática não foi 

suficiente para que os usuários tivessem a percepção de questões técnicas envolvidas com o 

sistema, entre elas: a dependência da TI, a vulnerabilidade do sistema a fraudes e o nível de 

segurança dos dados armazenados (tabela 8). 
Correlação entre questões – impactos tecnológicos Nível de conhecimento em 

informática 
D02 - O CRETA é muito dependente da tecnologia de informação Não Significativo 
D14 - O sistema diminui a possibilidade de fraudes Não Significativo 
D19 - O sistema virtual CRETA exige um maior investimento em infra-
estrutura de informática 

Não Significativo 

D28 - Sinto que a confiabilidade e a segurança nos dados arquivados no 
sistema virtual CRETA estão garantidos. 

Não Significativo 

Tabela 7: Correlação entre impactos tecnológicos e conhecimento em TI 
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4.3.3 Impactos do Creta quanto ao nível de treinamento em TI 

 

Segundo a tabela 9, nas correlações que foram feitas avaliando a interferência do nível 

de treinamento para uso do sistema virtual CRETA sobre o grau de operacionalidade dos 

usuários, ficou evidente que o primeiro não tem um grau de influência significativo, 

concluindo-se a partir daí que o sistema foi reconhecido como de fácil utilização, 

independente do treinamento a que os usuários foram submetidos ou não. 

 

 
Correlação entre questões – Facilidade de uso Nível do treinamento para uso 

do sistema virtual CRETA 
D07 - A utilização do sistema CRETA é de fácil aprendizagem  Não Significativo 
D22 - O sistema CRETA poderia ser mais prático Não Significativo 
D25 - Fico à vontade para usar o sistema CRETA pela sua fácil 
operacionalidade 

Não Significativo 

Tabela 8: Correlação entre questões de facilidade de uso e treinamento no sistema 

Bufoni (2003, p.28) define o treinamento como o “fornecimento de conhecimento em 

hardware e software suficiente para possibilitar a efetiva interação com o sistema em questão, 

ou os esforços para se transferir o conhecimento em sistemas”.  

 

4.4 Análise da coerência entre as assertivas de impactos do sistema 

 

Quando confrontadas as questões D14 e D28 do questionário, a tabela 10 mostra que 

os usuários responderam de forma contraditória, já que, apesar da maioria deles sentirem 

confiança na segurança dos dados arquivados, não mantiveram a mesma percepção positiva 

com relação à confiabilidade do sistema com relação à sua vulnerabilidade, reconhecendo-o 

como vulnerável a fraudes. 
Coerência entre questões Média Desvio-padrão p-valor 

D28 - Sinto que a confiabilidade e a segurança nos 
dados arquivados no sistema virtual CRETA estão 
garantidos. 

3,7 1,476 0,00815 
Significativo 

D14 - O sistema diminui a possibilidade de fraudes 3,0 1,559  

Tabela 9 Coerência entre Possibilidade de fraudes e Confiabilidade e segurança no Creta 

H0: Não há diferença significativa nas respostas da questão 14 e da questão 28; 

H1: Existe uma diferença significativa nas respostas da questão 14 e da questão 28. 

Ao nível de α = 0,05 rejeita-se a hipótese H0, já que o resultado obtido através do 

software Statistica 6.0, teste de Wilcoxon, foi de p-valor = 0,00815. Portanto, infere-se que há 

diferença significativa nas respostas da questão 14 e da questão 28. 
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Outras duas questões análogas apresentaram respostas destoantes, que foram as 

questões D26 e D24 que tiveram como objetivo analisar o grau de satisfação do usuário ao 

fazer uso dos recursos de hardware necessários no dia-a-dia de utilização do sistema Creta, 

conforme dados da tabela 11.  

 
Coerência entre questões Média Desvio-padrão p-valor 

D24 – Sinto-me confortável em utilizar fones de ouvido 
para ouvir as audiências gravadas pelo sistema virtual 
CRETA 3,7 1,349 

 
0,01183 

Significativo 
D26 - Prefiro ler na tela do computador à no papel 2,4 1,572  

Tabela 10: Coerência entre Utilização de fones e Leitura na tela 

Embora se trate de recursos distintos, os usuários demonstraram rejeição à necessidade 

de se utilizar o monitor de vídeo para ter acesso ao processo, ao mesmo tempo em que não 

demonstraram qualquer desconforto em utilizar fones de ouvido para ter acesso aos arquivos 

de áudio.  

H0: Não há diferença significativa nas respostas da questão 24 e da questão 26; 

H1: Existe uma diferença significativa nas respostas da questão 24 e da questão 26. 

Ao nível de α = 0,05 a hipótese H0 foi rejeitada, tendo em vista que o resultado obtido 

através do software Statistica, teste de Wilcoxon, foi de p-valor = 0,01183. Isso permite 

concluir que há diferença significativa nas respostas da questão 24 e da questão 26. 

 

4.5 Resultados segundo as cinco dimensões de impactos 

 
Esta seção apresenta os dados para cada uma das dimensões de análise. Para tanto, 

inicialmente apresentam-se as estatísticas descritivas para cada assertiva, de acordo com o 

grau de concordância quanto aos impactos sentidos; posteriormente, procede-se à análise 

estatística para identificar se há diferenças ou não nas opiniões dos respondentes. 

 
4.5.1 Dimensão – Agilidade 

Analisando a dimensão “agilidade” do sistema Creta, que, conforme já descrito 

anteriormente, visa avaliar o seu grau de presteza, desembaraço e leveza com que o sistema 

responde às necessidades dos seus usuários, ficou bem clara a percepção dos usuários quanto 

aos aspectos positivos do sistema nessa variável. A tabela 12 indica que, na percepção dos 

usuários, houve ganho em agilidade na disseminação das informações.  
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Campos (2002) confirma que, quando os respondentes de uma pesquisa fazem questão 

de registrar esse tipo de ganho, essa situação retrata os ganhos obtidos com a rapidez nos 

processos que foram automatizados, bem como uma maior credibilidade nos mesmos.  

Segundo Ivanoff (2006), os programas computacionais transformam a maneira como 

as pessoas vivem, aprendem, trabalham e se divertem, e, por isso, elas acabam se tornando 

componentes críticos que determinam o propósito de sistemas e aplicações em que estejam 

incluídos. Desconsiderar essa relação estreita que passa a existir, entre os usuários e os 

sistemas computacionais de que fazem uso, seria criar um obstáculo entre eles.  

Levando em consideração a importância dessa relação, observou-se que o único 

aspecto negativo, percebido a partir das respostas dos usuários, foi quanto ao desconforto de 

se utilizar um monitor de vídeo de forma extensiva, uma vez que, por não haver o processo 

físico (em papel), todo o trabalho é feito diante da tela do computador. Nesse aspecto em 

particular, 44,7% demonstraram que se sentem mais confortáveis em ler um processo físico 

em papel a visualizá-lo em um monitor de vídeo.  

Discordo 
Totalmente 

Discordo em 
Parte Indiferente Concordo em 

Parte 
Concordo 

Totalmente Total 

N % N % N % N % N % N % 

ASSERTIVAS 
 
09-O sistema CRETA agiliza a 
execução de minhas tarefas 

2 5,3 4 10,5 2 5,3 11 28,9 19 50,0 38 100,0
22-O sistema CRETA poderia ser 
mais prática 6 15,8 2 5,3 7 18,4 10 26,3 13 34,2 38 100,0
23-O sistema virtual CRETA reduz 
meu tempo na análise do processo e 
outras atividades afins 7 18,4 4 10,5 5 13,2 12 31,6 10 26,3 38 100,0
26-Prefiro ler na tela do computador 
à no papel 17 44,7 4 10,5 7 18,4 3 7,9 7 18,4 38 100,0

Tabela 11: Distribuição das respostas referentes à dimensão Agilidade 

Cerri (2004), em um trabalho similar, avaliando os ganhos obtidos a partir da 

implantação de um sistema Enterprise Resource Planning (ERP) reconheceu que um dos 

grandes benefícios na informatização das organizações, a partir da utilização de SI que 

venham a atender às suas necessidades, é a facilidade de integração e sua capacidade de 

armazenar grande volume de dados da organização, e, principalmente, disponibilizá-los de 

uma forma ordenada para os usuários, permitindo que essas informações globais sejam 

utilizadas para a tomada de decisões, influenciando diretamente na agilidade do sistema.   

Apesar do resultado positivo, esse não se mostrou muito significativo quando 

confrontadas as respostas positivas com as negativas, uma vez que com esse resultado, se o 

mesmo questionário for aplicado em uma outra população, há uma grande probabilidade de 

apresentar um resultado totalmente diferente, e por isso mesmo não se pode considerar esse 

resultado confiável.   
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Análise Estatística 

Pontos 
Menos 

ágil 
Mais 
ágil Total 

Esperado 76 76 152 

Observado 62 69 131 

Total 138 145 283 

P-valor = 0,6539 

Tabela 12: Distribuição da média da variável Agilidade 

H0: Não há diferença significativa, com relação à agilidade, no novo sistema; 

H1: Existe uma diferença significativa, com relação à agilidade, no novo sistema; 

Ao nível de α = 0,05 a hipótese H0 não pode ser rejeitada, porque o resultado obtido 

através do software Statistica 6.0, teste qui-quadrado, foi de p-valor = 0,6539. 

Conseqüentemente, pela tabela 13, infere-se que não há diferença significativa com relação à 

agilidade do novo sistema, na percepção dos usuários. Não há variação estatisticamente 

relevante entre as respostas dos usuários.  

  

4.5.2 Dimensão – Facilidade de uso 

 

Ao serem analisados os resultados obtidos a partir do questionário aplicados com os 

usuários do sistema CRETA, no que se refere à variável FACILIDADE, foi encontrado um 

percentual bem significativo de usuários que concordaram que o sistema CRETA é de fácil 

utilização e aprendizagem (tabela 14).  

Em todas as perguntas associadas a essa variável - facilidade, o resultado foi positivo, 

ou seja, houve concordância quanto à faculdade intuitiva de uso do sistema, tanto que, quando 

foi colocada no questionário a assertiva de que o sistema é de simples aprendizagem e 

operacionalidade, 55,3% dos respondentes reagiram concordando positivamente.  
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Discordo 
Totalmente 

Discordo em 
Parte Indiferente Concordo 

em Parte 
Concordo 

Totalmente Total 

N % N % N % N % N % N % 

ASSERTIVAS 
 
02-O CRETA é muito dependente da 
tecnologia de informação 

0 0,0 1 2,6 3 7,9 6 15,8 28 73,7 38 100,0
04-O sistema virtual CRETA ajuda com 
que eu faça melhor o meu trabalho 3 7,9 4 10,5 1 2,6 13 34,3 17 44,7 38 100,0
07-A utilização do sistema CRETA é de 
fácil aprendizagem 0 0,0 3 7,9 1 2,6 13 34,2 21 55,3 38 100,0
10-O sistema CRETA dificulta a 
continuidade do serviço por outros 
funcionários 18 47,4 5 13,2 5 13,2 5 13,2 5 13,2 38 100,0
13-Meu trabalho é executado com mais 
facilidade a partir do uso virtual CRETA 2 5,3 7 18,4 3 7,9 7 18,4 19 50,0 38 100,0
16-Percebo que o sistema virtual 
CRETA acarreta uma maior 
probabilidade que eu cometa mais erros 15 39,5 6 15,8 5 13,2 9 23,7 3 7,9 38 100,0
18-O sistema virtual CRETA reduz o 
esforço físico na execução das minhas 
atribuições 4 10,5 6 15,8 1 2,6 7 18,4 20 52,7 38 100,0
24-Me sinto confortável em utilizar 
fones de ouvido para ouvir as 
audiências gravadas pelo sistema 
virtual CRETA 3 7,9 5 13,2 7 18,4 7 18,4 16 42,1 38 100,0

Tabela 13: Distribuição das respostas referentes à dimensão Facilidade 

 
Isso pode levar a crer que o sistema apresenta características que contribuem para sua 

fácil operacionalidade, independente de um treinamento direcionado para uso do sistema 

CRETA ser ou não disponibilizado para o usuário. 

Na falta de treinamento, o aprendizado se deu a partir de atitudes individuais dos 

usuários do sistema. Scarpa (1992, p. 72) define atitudes como “estados complexos da 

natureza humana, afetando diretamente o seu comportamento em relação às pessoas”. Em 

conformidade, Santos (2003b, p. 70) complementa que “uma atitude favorável ou positiva em 

geral influencia e aumenta a motivação para a aprendizagem e a retenção da informação. Já o 

inverso, ou seja, uma atitude negativa em geral é impeditiva ou dificulta a predisposição para 

a aquisição de uma nova habilidade ou conhecimento”.  

A grande dependência da TI, reconhecida também por 73,7% dos usuários, é um fator 

negativo porque essa dependência em grande escala acaba tornando o sistema muito 

vulnerável a diversos fatores.  

Turban et al (2004) apontam alguns desses fatores: exigência de backups constantes, 

uso de criptografia para garantir a integridade das informações, tolerância a falhas para que o 

sistema continue operando normalmente por um tempo limitado e/ou a um nível reduzido 

quando acontece uma falha, maior controle para que o sistema opere como planejado, 

prevenção para ameaças ou perigos a que qualquer sistema está exposto, como vírus, 

malwares, invasões por hackers, etc.  



 

 

101

Observando a situação por outro ângulo, conclui-se que o Creta é um sistema com um 

grande índice de informatização, apesar das falhas apontadas, o que acaba contribuindo para 

um maior nível de acessibilidade do sistema, uma vez que a TI vem contribuindo de forma 

ativa no sentido de tornar os SI cada vez mais interativos, e, conseqüentemente, mais fáceis de 

serem operados, exigindo, em muitos casos, pouco ou mesmo nenhum treinamento específico, 

“pois as evidências são claras e na conversa com colegas aprendem como melhor usar o 

potencial da informática na tomada de decisões” (SANTOS, 2003b, p. 86). 

A facilidade de aprendizagem nos SI que têm alto nível de informatização proporciona 

inicialmente, segundo Bufoni (2003), um significativo acréscimo no tempo para a tomada de 

decisões, porém, no decorrer do tempo, verifica-se que essa desvantagem desaparece como 

efeito da facilidade na aprendizagem de utilização do sistema. 

Pontos 
Menos 

Facilidade
Mais 

Facilidade Total 

Esperado 152 152 304 

Observado 95 183 278 

Total 247 335 582 

P-valor = 0,0001 

Tabela 4: Distribuição da média da variável Facilidade 

H0: Não há diferença significativa, com relação à facilidade, no novo sistema; 

H1: Existe uma diferença significativa, com relação à facilidade, no novo sistema. 

Ao nível de α = 0,05 rejeita-se a hipótese H0, pois o resultado obtido através do 

software Statistica 6.0, teste qui-quadrado, foi de p-valor = 0,0001. Portanto, segundo os 

dados da tabela 15, conclui-se que há diferença significativa com relação à facilidade do 

sistema Creta, segundo seus usuários. 
 

4.5.3 Dimensão – Qualidade 

 

Na tabela 16, observa-se claramente o quanto os usuários estão satisfeitos com relação 

à qualidade dos serviços proporcionados a partir da implantação do sistema CRETA.  

O resultado mais significativo ficou com a percepção dos usuários quanto à 

capacidade do sistema de melhorar os serviços oferecidos às partes envolvidas com o 

processo, que apresentou um índice positivo de 60,5%. 
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Discordo 
Totalmente 

Discordo em 
Parte Indiferente Concordo 

em Parte 
Concordo 

Totalmente Total 

N % N % N % N % N % N % 

ASSERTIVAS 
 
01-O Sistema CRETA melhora os serviços 
oferecidos às partes envolvidas com o processo 

1 2,6 0 0,0 3 7,9 11 28,9 23 60,5 38 100,0
14-O sistema diminui a possibilidade de fraudes 11 28,9 3 7,9 11 28,9 3 7,9 10 26,3 38 100,0
17-O meu nível de responsabilidade com o 
processo tem aumentado com o uso do sistema 
CRETA 2 5,3 2 5,3 13 34,2 9 23,7 12 31,6 38 100,0
29-O sistema CRETA aumenta o estresse no 
trabalho por requerer mais tempo no uso de 
mouse e teclado e maior exposição a um 
monitor de vídeo 7 18,4 4 10,5 6 15,8 10 26,3 11 28,9 38 100,0

Tabela 15: Distribuição das respostas referentes à dimensão Qualidade 

Assim, pode-se inferir a partir desses resultados que a implantação do sistema trouxe 

uma melhora significativa nesse aspecto, o que permitiu ao Poder Judiciário prover um 

melhor serviço aos cidadãos que recorrem aos Juizados Especiais.  

Por se tratar de um SPT, a qualidade da informação resultante do processo é muito 

importante, e, como Ferro (2003, p.39) define: “a informação é construída através da técnica 

de arranjo dos dados disponíveis, até que tenha significado implícito nos dados”; portanto, o 

processo de construção de uma informação irá depender intrinsecamente de sua utilização, 

sendo então criadas informações diferentes para finalidades diferentes. 

Como um componente da qualidade da informação é a qualidade dos dados que a 

originaram, pode-se perceber que no sistema CRETA, por haver um reconhecimento por parte 

dos usuários, conforme resultado da pesquisa, que o sistema exige dos usuários um maior 

nível de responsabilidade, reconhecido por 31,6% dos usuários, presume-se que estes estão 

comprometidos em alimentar e manter as informações atualizadas nos níveis requeridos pelo 

sistema, a fim de que se possa manter um padrão de qualidade satisfatório durante as fases 

seguintes do processo. Bufoni (2003, p.14) define o termo “informação” como sendo “aquilo 

que o sistema produz ou como a saída do sistema” (output).  

Para Davenport (2000, p.11): [...] nosso fascínio pela tecnologia nos fez esquecer o 

objetivo principal da informação: informar. Todos os computadores do mundo de nada 

servirão se seus usuários não estiverem interessados na informação que estes computadores 

podem gerar [...]. 

Como toda decisão judicial nos Juizados Especiais Federais, é tomada a partir das 

informações contidas no sistema, é de fundamental importância que essa seja da melhor 

qualidade possível, a fim de prover decisões no mesmo padrão, e, para isso, é necessário e 

fundamental “o envolvimento e comprometimento do fator humano, por poder ser 

considerado como um dos tópicos mais importantes de toda a solução” (FERRO, 2003, 
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p.145), já que o papel da TI, nesse sistema, é auxiliar na manipulação de grandes volumes de 

informações, pois “já não se pode mais trabalhar sem acessar o computador e suas 

informações e, principalmente porque tem que procurar de alguma forma saber operar e 

acessar o banco de dados informatizados” (Santos, 2003b, p.86-88), pois: 

O computador efetivamente proporcionou mais tempo para planejar, gerenciar e 

prestar um atendimento mais personalizado e qualificado [...]. Os ganhos qualitativos são 

enormes [...] evidencia-se em maior satisfação e disponibilização de tempo na prestação de 

um serviço direto e personalizado à sua clientela. 

Assim, a sociedade como um todo é beneficiada com a prestação de serviços públicos 

de melhor qualidade, já que toda decisão judicial nos Juizados Especiais Federais é tomada a 

partir das informações contidas no sistema; portanto, é de fundamental importância que essa 

seja da melhor qualidade, pois “pode-se considerar que o usuário está satisfeito quando ele 

acredita que um aplicativo atende às suas necessidades e expectativas” (BUFONI, 2003, 

p.15). 

No tocante à possibilidade de fraudes, ou seja, segurança do sistema, os usuários 

ficaram divididos em suas opiniões: 26,3% consideram que o sistema contribui para a 

diminuição de fraudes, enquanto que 28,9% pensam exatamente o oposto. 

O que poucos usuários sabem é que, conforme Hacker (2003, p.34): “atualmente, 

quase todas as transações comerciais deixam um registro eletrônico”, ou seja, podem 

perfeitamente serem rastreados. Mas nem mesmo essa informação parece ser suficiente para 

convencer a um usuário menos esclarecido efetuar uma compra via internet ou realizar 

transações bancárias pelo mesmo meio. 

Além disso, esses tipos de transações utilizam altos níveis de criptografia 

(GIORDANO, 2004; WURSCH, 2005), sendo, portanto, seguras no que diz respeito à troca 

de informações pela internet, mas não isentas de terem um malware instalado em seu 

computador registrando tudo o que é digitado, inclusive senhas pessoais.  

O “stress” causado pelo grande tempo de exposição a um monitor de vídeo, bem como 

o uso intensivo de mouse e teclado, foi um fator negativo identificado por 28,9% dos 

usuários.  

Por se tratar de um sistema totalmente dependente da TI, não existem alternativas 

disponíveis para os usuários que manifestarem insatisfação pela forma de trabalho exigida. 

É nesse contexto que Turban et al (2004, p. 569) reconhecem a desumanização e os 

impactos psicológicos causados na individualidade das pessoas, que criticam sistemas 

semelhantes a esse por serem impessoais, e por isso “muitas pessoas sentiam, e continuam 
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sentindo, uma perda de identidade, uma desumanização, devido à informatização; elas se 

sentem como apenas mais um número”, uma vez que o uso intensivo de computadores, 

aliados a SI cada vez mais interativos e inteligentes, reduzem ou eliminam o elemento 

humano presente nos sistemas não-computacionais.  

Aliado ao fato das pessoas se sentirem submetidas a um nível de stress maior, pelo uso 

intensivo de novas tecnologias, elas também sentem uma maior carga de responsabilidade, o 

que foi reconhecido por 31,6% dos usuários.  

É natural que a partir da utilização de um sistema reconhecidamente mais fácil e 

interativo, se passe a cobrar do seu usuário um maior nível de produtividade, o que 

diretamente está condicionado a um maior grau de responsabilidade por parte desse, 

contribuindo diretamente para um aumento de stress. 

Esse é outro impacto negativo reconhecido por Turban et al (2004): a ansiedade da 

informação. A inquietação provocada pela era da informação exige um maior grau de 

responsabilidade por parte dos seus usuários por exigir que estes se mantenham, cada vez 

mais, sintonizados com as notícias, mais bem informados, e essa “frustração com nossa 

incapacidade de manterem-se atualizados com a quantidade de dados presentes em nossas 

vidas” termina por gerar falta ou a baixa qualidade de sono, “stress” agudo, depressão, entre 

outros problemas psicológicos (TURBAN et al, 2004, p. 569).  

O peso desses fatores negativos foi determinante quando do cálculo da significância 

dos resultados apurados, e por isso pode-se concluir que, apesar do reconhecimento, quase 

unânime por parte dos usuários a respeito da melhor qualidade do serviço prestado ao usuário 

final, o peso do impacto causado, a nível pessoal, sobre os usuários, conseguiu anular os 

efeitos positivos, nitidamente observados no sistema.   

 
Análise Estatística 

Pontos 
Menor 

qualidade
Maior 

qualidade Total 

Esperado 76 76 152 

Observado 56 63 119 

Total 132 139 271 

P-valor = 0,6307 

Tabela 16: Distribuição da média da variável Qualidade 

H0: Não há diferença significativa, com relação à qualidade, no novo sistema; 

H1: Existe uma diferença significativa, com relação à qualidade, no novo sistema;. 
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Ao nível de α = 0,05 não rejeita-se a hipótese H0, devido o resultado obtido através do 

software Statistica 6.0, teste qui-quadrado, ter sido de p-valor = 0,6307. Dessa forma, é 

possível inferir que não há diferença significativa com relação à qualidade do novo sistema 

(tabela 17). 

 

4.5.4 Dimensão – Imagem 

 

Os resultados da tabela 18 sobre as percepções relacionadas com a dimensão Imagem 

se mostraram otimistas, evidenciando que os usuários reconhecem que as características do 

sistema contribuíram para estabelecer uma imagem positiva a respeito do mesmo, o que 

acabou interferindo também na imagem do sistema jurisdicional brasileiro, uma vez que um 

sistema desse porte, funcionando de forma eficiente, proporciona satisfação imediata nos 

cidadãos que recorrem a justiça em busca de resultados cada vez mais rápidos, e o objetivo 

maior na implantação do sistema foi principalmente o de tornar todo o trâmite processual 

mais célere.  

As percepções favoráveis neste item em particular, segundo Ivanoff (2006), advêm da 

preocupação dos desenvolvedores de personificarem as necessidades dos usuários do sistema, 

levando em consideração não somente suas necessidades, mas também o ambiente, contextos 

e situações a que estarão sujeitos, bem como a possibilidade de sofrerem grandes variações 

durante sua utilização.   

 

Discordo 
Totalmente 

Discordo em 
Parte Indiferente Concordo 

em Parte 
Concordo 

Totalmente Total 

N % N % N % N % N % N % 

ASSERTIVAS 
 
05-Acho o sistema CRETA muito lento por 
funcionar 100% via Internet 

15 39,5 8 21,1 2 5,3 12 31,5 1 2,6 38 100,0
06-O sistema virtual CRETA provoca uma 
demanda aos Juizados Especiais, além do 
esperado e suportado pela vara 8 21,1 6 15,8 5 13,2 7 18,4 12 31,5 38 100,0
08-O sistema virtual CRETA melhora a imagem 
do judiciário perante os cidadãos 2 5,3 4 10,5 4 10,5 15 39,5 13 34,2 38 100,0
11-O sistema CRETA reduz a quantidade de 
reclamações pelas partes 10 26,3 4 10,5 11 28,9 8 21,1 5 13,2 38 100,0
12-O sistema CRETA proporciona uma maior 
interação entre os colegas de trabalho 7 18,4 4 10,5 12 31,6 10 26,3 5 13,2 38 100,0
20-As vantagens do sistema virtual são 
facilmente percebidas pelas partes 4 10,5 3 7,9 3 7,9 16 42,1 12 31,6 38 100,0
25-Fico à vontade para usar o sistema CRETA 
pela sua facil operacionalidade 0 0,0 2 5,3 4 10,5 11 28,9 21 55,3 38 100,0
27-Sinto que o sistema virtual CRETA causa 
isolamento social entre os colegas de trabalho 14 36,8 0 0,0 11 28,9 6 15,8 7 18,4 38 100,0
28-Sinto que a confiabilidade e a segurança nos 
dados arquivados no sistema virtual CRETA 
estão garantidos 5 13,2 5 13,2 4 10,5 8 21,1 16 42,1 38 100,0

Tabela 17: Distribuição das respostas referentes à dimensão Imagem 
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Quando finalmente os programas computacionais estão em operação, estes passam a 

integrar diferentes conceitos e culturas, em geral decorrentes de sucessivas etapas de 

simplificação a que foram submetidos, a fim de o tornarem práticos e funcionais (IVANOFF, 

2006).  

Apesar de ser reconhecida essa preocupação no desenvolvimento de uma interface 

bastante amigável, a rapidez com que os processos passaram a tramitar após a implantação do 

sistema CRETA, só não foi mais perceptível em função de uma grande demanda reprimida 

que passou a acessar os Juizados Federais, conforme percebido pelos usuários na questão de 

número 06, tornando-os, de longe, as varas com maior número de processos ativos na Seção 

Judiciária do RN, o que ocorreu sem qualquer acréscimo de pessoal ou de equipamentos, 

resultando, naturalmente, em maiores prazos para a conclusão dos processos, o que para as 

partes é reconhecido como ineficiência. 

Campos (2002, p.14) afirma que “se uma organização não tiver processos maturados 

ou se prestar a reavaliá-los , a implementação de uma tecnologia, por mais inovadora ou 

sofisticada que seja, pode não trazer benefício algum”, por isso se faz necessário 

acompanhamento constante das mudanças implementadas e dos seus efeitos imediatos, a fim 

de não comprometer o resultado de bons SI por motivos menores e facilmente contornáveis, 

se reconhecidos no tempo certo. 

Nesse contexto, Hacker (2003) reconhece a importância que toda organização esteja 

atenta às mudanças e disposta a utilizar os recursos disponíveis em um conjunto de essências 

competitivas, a fim de agregar valor adicional aos serviços que já executa, proporcionando 

assim uma maior satisfação aos seus clientes. 

Pode-se dizer, portanto, que a implantação do sistema virtual CRETA, em substituição 

ao anteriormente utilizado SIAPRO, tratou-se de um processo de reengenharia, que, segundo 

Davenport (1994), trata-se da adoção de alguma coisa inovadora, pressupondo-se que o 

objetivo da introdução de algo inovador num processo seja provocar uma mudança radical, 

importante, e que principalmente agregue novos valores. Portanto, distingui-se da melhoria de 

processos, que normalmente visa a um nível inferior de mudança. O desempenho do novo 

sistema, nesse caso, pode ser medido de várias formas, como menores custos, maior 

velocidade e maior precisão, e varia de acordo com a necessidade de cada organização, 

informações que estão sendo analisadas nesse estudo.  

Com relação à possibilidade de um sistema dessa natureza causar isolamento social 

para os seus usuários, a pesquisa demonstrou um resultado oposto ao esperado, já que os 
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funcionários, neste tipo de sistema, trabalham geralmente de forma individualizada, isolados 

uns dos outros, com olhar fixo nos seus respectivos monitores de vídeo; fones de ouvido 

isolando-o de conversas paralelas e pensamento sintonizado com o processo em análise. 

Porém, a pesquisa trouxe um resultado diferente: demonstrando que houve predominância de 

respostas nas alternativas positivas da escala.  

Em outra pergunta, feita propositadamente com o mesmo objetivo, porém de forma 

diferente, também foi comprovado esse equilíbrio de pensamento, quando 36,8% dos 

respondentes disseram que o sistema CRETA não causa isolamento entre os colegas. 

 
Análise Estatística 

Pontos 
Pior 

Imagem
Melhor 
Imagem Total 

Esperado 171 171 342 

Observado 95 192 287 

Total 266 363 629 

P-valor = 0,0000 

Tabela 5: Distribuição da média da variável Imagem 
 

H0: Não há diferença significativa, com relação à imagem, no novo sistema; 

H1: Existe uma diferença significativa, com relação à imagem, no novo sistema;. 

Ao nível de α = 0,05 rejeita-se a hipótese H0, já que o resultado obtido através do 

software Statistica 6.0, teste qui-quadrado, foi de p-valor = 0,0000. Assim, conforme observa-

se na tabela 19, há diferença significativa com relação à imagem do sistema Creta, segundo 

os seus usuários. 

 

4.5.5 Dimensão – Eficiência 

 

Assim como as demais variáveis observadas, o domínio de benefícios mais tangíveis 

Eficiência também se evidenciou com resultados favoráveis na percepção dos usuários do 

sistema Creta, pelo que se conclui da tabela 20. Percebe-se um reconhecimento quanto à 

contribuição do sistema nesse quesito (eficiência/produtividade), analisado com foco apenas 

na questão de número 20 do questionário. 
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Discordo 
Totalmente 

Discordo em 
Parte Indiferente Concordo 

em Parte 
Concordo 

Totalmente Total 

N % N % N % N % N % N % 

ASSERTIVAS 
 
03-O sistema virtual CRETA exige um ambiente 
mais adequado para uma melhor concentração 
nas atividades desenvolvidas 2 5,3 0 0,0 3 7,9 14 36,8 19 50,0 38 100,0
15-O sistema CRETA é uma vantagem 
competitiva para a vara diante das demais 5 13,2 1 2,6 6 15,8 12 31,6 14 36,8 38 100,0
19-O sistema virtual CRETA exige um maior 
investimento em infra-estrutura de informática 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 7,9 35 92,1 38 100,0
21-O suporte técnico ao sistema CRETA é 
insuficiente 8 21,1 11 28,9 7 18,4 9 23,7 3 7,9 38 100,0
30-O sistema CRETA melhora a minha 
produtividade 3 7,9 2 5,3 7 18,4 10 26,3 16 42,1 38 100,0

Tabela 19: Distribuição das respostas referentes à dimensão Eficiência 

 Para traçar um paralelo com o ganho de eficiência do sistema, o gráfico 8 mostra, de 

forma quantitativa, a evolução do número de processos julgados, antes e depois da 

implantação do sistema virtual CRETA.  

 

Gráfico 8: Quantitativo de processos julgados pelos JEF’S/RN 

Fonte: JEF/RN 
 

A TI vem contribuindo de forma positiva no atendimento das demandas dos Juizados 

Especiais do RN. Isso ocorre porque, conforme descreve Pereira (2003, p.15), a TI possui “a 

capacidade de aumentar o volume, a velocidade e a acurácia na troca de dados. Essa 

capacidade de expandir o processamento de dados influencia o cotidiano das organizações, 

quer dizer, a implantação e o uso da mesma podem afetar o trabalho realizado e sua forma de 

organização”. 

No entanto, nesse caso em particular, a evolução ascendente no número de processos 

julgados não pode ser creditada unicamente a implantação do sistema virtual CRETA, que 
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ocorreu em fevereiro/2005, uma vez que vários outros fatores contribuíram para esse 

crescimento vertiginoso, tais como: 

 Ano 2003: popularização dos Juizados Especiais começa a atrair um maior número de 

cidadãos que reconhecem a celeridade no trâmite dos processos, além da não 

exigência de um advogado para lhes representar; 

 Ano 2004: um grande número de sentenças uniformes tratando de questões como 

OTN e URV ;  

 Ano 2005: um grande número de sentenças uniformes tratando de questões como 

28,85% e pis-pasep, além da conversão de vários processos físicos em processos 

virtuais; 

 Ano 2005 e 2006: grande procura das partes pelo Juizado Especial em virtude da sua 

popularização, agora bem sedimentada e reconhecida a nível nacional. 

Os dados constantes da tabela 21 mostram uma grande distorção entre o número de 

processos ativos dos Juizados Especiais e as demais varas. Juntos, os três Juizados detêm 

71,22% dos processos ativos que tramitam na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. 

 
Quant. de processos Vara 

  2.915 1ª. Vara 

  3.501 3ª. Vara 

  2.471 4ª. Vara 

  3.322 5ª. Vara 

19.019 7ª Vara – Juizado Especial – Natal RN 

  9.611 8ª Vara – Juizado Especial – Mossoró RN 

  1.583 9ª Vara – Juizado Especial – Caicó RN 

Tabela 20: Processos em tramitação nas Varas da seção judiciária do RN em 30/06/2007 

Fonte: JEF/RN 
      

No entanto, é importante ressaltar que, apesar da grande desproporcionalidade do 

número de processos em tramitação nos Juizados e varas comuns, não houve desde a sua 

implantação, quando o número de processos era bem inferior a qualquer outra vara, qualquer 

investimento diferenciado na infra-estrutura ou no número de funcionários, o que vem 

comprometendo de forma crescente a celeridade no trâmite do processo, razão principal para 

a criação dos Juizados Especiais (GIORDANO, 2004). 

Para que esses dados pudessem ser utilizados nessa pesquisa, seria necessário se fazer 

uma análise criteriosa dos mesmos, a fim de se excluir os processos que não tiveram um 
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trâmite mais rápido decorrente do sistema CRETA, além de se estabelecer rigorosos critérios 

para categorizar de forma individualizada cada processo, tais como: número de partes, tipo e 

grau de complexidade da ação, presença de advogado no processo, entre outros dados que 

influenciam e diferenciam os processos entre si. 

Segundo Pereira (2003), a percepção, por parte dos usuários de um SI quanto à 

melhora da produtividade após a sua implantação, demonstra a continuidade do paradigma da 

eficiência, proposto no final do século XIX e início do século XX, quanto à necessidade de se 

reduzir custos e aumentar a eficiência das operações.  

Esse reconhecimento por parte dos usuários do sistema CRETA, associado ao fato de 

100% deles reconhecerem a necessidade de um maior investimento em infra-estrutura de 

informática para que um SI possa ter um bom desempenho, segundo Pereira (2003, p. 90), 

“leva a uma frágil relação de dependência em relação à mesma, pois situações práticas como a 

inoperância do sistema, convertem-se em uma situação de profunda queda nos níveis de 

produtividade do trabalho”. 

E de fato, isso é uma realidade no Juizado Especial do Rio Grande do Norte, que, por 

não ter investido ainda o necessário em equipamentos de no-break, padece da situação 

incômoda de ter toda a estrutura de vara inoperante por falta de energia elétrica, o que tem 

sido uma constante nos últimos meses.   

É nesse contexto que Bufoni (2003, p.18) descreve que: “em se tratando de SI, o 

impacto organizacional tem sido indicado pelos profissionais como um dos pontos mais 

importantes. Existem crescentes pressões para que se avaliem os investimentos em TI como 

quaisquer outros, a partir de medidas financeiras como retorno sobre o investimento, valor 

presente descontado, análises do custo-benefício”.  

No entanto, essa é uma realidade em empresas de âmbito privado, uma vez que 

empresas públicas não avaliam seus investimentos baseados em retorno financeiro, e sim no 

custo-benefício que suas decisões irão impactar na sociedade.  

Na análise da relação do grau de informação com as despesas, percebe-se um 

importante aspecto: a despesa em TI aumenta, à medida que também cresce o grau de 

informatização na organização, o que foi respaldado pelo resultado da pesquisa, e lembrado 

por Souza (2004, p. 268) que “as empresas que optam por utilizar a TI em seu máximo 

potencial devem ter a consciência que isso representa custos adicionais. Mais um motivo, 

portanto, para que os investimentos sejam feitos de maneira adequada e para que o uso seja 

proporcional a esses investimentos”. A partir dessa premissa, fica claro o quanto é importante 

que: 
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“As organizações convertam melhor valores absolutos investidos em TI em grau de 

informatização. Isso é uma indicação de que elas podem informatizar relativamente mais 

utilizando tecnologias mais simples, mas, no entanto, suficientes de acordo com a proposta 

para o grau de informatização que privilegia o uso efetivo, e não a sofisticação” (SOUZA, 

2004, p.268-269).  

Porém, Cerri (2004, p.43) ressalta que “a avaliação de estudos dos retornos sobre 

investimentos em TI e Si, em sua maioria, tende a concentrar-se em técnicas financeiras ou 

tangíveis”, principalmente em empresas privadas, cujo objetivo principal das suas atividades é 

o lucro. “Porém, evidencia-se a importância e necessidade de se atentar aos benefícios que, 

embora dificilmente seja quantificáveis – benefícios indiretos ou intangíveis existem e são 

relevantes para as organizações”. 

 

Análise Estatística 

Pontos 
Menor 

Eficiência
Maior 

Eficiência Total 

Esperado 95 95 190 

Observado 93 73 166 

Total 188 168 356 

P-valor = 0,2560 

Tabela 6: Distribuição da média da variável Eficiência 

H0: Não há diferença significativa, com relação à Produtividade/Eficiência, no novo sistema; 

H1: Existe uma diferença significativa, com relação à Produtividade/Eficiência, no novo 

sistema. 

Ao nível de α = 0,05 a hipótese H0 não pode ser rejeitada, pois o resultado obtido 

através do software Statistica, teste qui-quadrado,  foi de p-valor = 0,2560. Portanto, conclu-

se que não há diferença significativa com relação à Produtividade/Eficiência do novo 

sistema (tabela 22). 

Esse resultado foi influenciado por dois fatores negativos: a necessidade de um 

ambiente melhor adaptado à peculiaridade desse tipo de atividade, fator reconhecido por 

86,8% dos usuários, e pelo fato do sistema exigir um maior investimento em infra-estrutura de 

informática, que foi reconhecido por 100,0% dos respondentes. 

Quanto à necessidade de um ambiente mais adequado, é importante se reconhecer a 

peculiaridade dos serviços que são desempenhados nos Juizados Especiais, e principalmente a 

forma como eles são executados.  
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Por estar diante do computador todo o tempo da vida útil de um processo (da 

atermação ao arquivamento), o usuário do sistema CRETA é naturalmente submetido a um 

maior grau de “stress” do que os funcionários que executam suas funções de forma mais 

dinâmica. Por exigir um maior grau de concentração, seria importante que lhes fossem 

disponibilizados um ambiente mais aprazível, onde os colegas não incomodassem uns aos 

outros com suas particularidades, onde o silêncio prevalecesse, os teclados e mouses fossem 

ergonômicos para amenizar a incidência de lesões por esforço repetitivo (LER), cadeiras mais 

confortáveis, climatização e iluminação devidamente calculadas, entre outros fatores que 

poderiam proporcionar um melhor desempenho por parte dos funcionários, não por exigência 

do órgão, mas como uma conseqüência natural.  

 
4.6 Impactos negativos segundo fatores humanos, organizacionais e tecnológicos 

 
Com o objetivo de melhor se avaliar os pontos negativos do sistema virtual CRETA, e a 

influência que tiveram de cada uma das dimensões estudadas, foi feito um novo agrupamento 

dessas questões, dividindo-as em três fatores: humano, organizacional e tecnológico. A partir 

desses cruzamentos, será possível se avaliar o impacto que as dimensões estudadas causaram 

nesses três novos segmentos, como mostradas na tabela 23. 
Variáveis estudadas Fator 

Acarreta uma maior probabilidade que se cometa mais erros Humano 

Exige um maior nível de responsabilidade por parte dos usuários Humano 

Causa isolamento entre os colegas de trabalho Humano 

Aumenta o stress  pelo uso intensivo de mouse, teclado e monitor Humano 

O sistema exige um ambiente mais adequado para o trabalho Organizacional 

Provoca uma demanda aos juizados além do esperado e suportado Organizacional 

Dificulta a continuidade do serviço por outros funcionários Organizacional 

O sistema é muito dependente da tecnologia da informação Tecnológico 

É muito lento por funcionar 100% via internet Tecnológico 

Exige um maior investimento em infra-estrutura de informática Tecnológico 

O suporte técnico ao sistema é insuficiente Tecnológico 

O sistema poderia ser mais prático Tecnológico 

Tabela 22: Agrupamento dos fatores negativos elencados pelos usuários do sistema 

Na tabela 24, foi feita a separação de cada uma das variáveis de acordo com o fator 

correspondente. A partir daí, utilizando-se do software Statistica 6.0, foram efetuados os 

cruzamentos dessas variáveis com cada uma das variáveis independentes estudadas a fim de 

se avaliar o grau de significância do resultado.  
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VARIÁVEL Fator Humano Fator Organizacional Fator Tecnológico 

Agilidade Não Significativo Não Significativo Não Significativo 
Facilidade Significativo 

p-valor: 0,0067 Não Significativo Não Significativo 

Qualidade Não Significativo Não Significativo Não Significativo 
Eficiência Significativo 

p-valor: 0,0002 
Significativo 

p-valor: 0,0001 
Significativo 

p-valor: 0,0052 
Imagem Não Significativo Significativo 

p-valor: 0,0002 Não Significativo 

Tabela 7: Significância dos fatores negativos por dimensão estudada 

Nessa tabela 24, são identificados os cruzamentos que apresentaram significância ou 

não. A análise da variância para a variável agilidade revelou que nenhum dos fatores obteve 

diferenças estatisticamente significativas, o que quer dizer que nenhum dos três fatores 

(humano, organizacional e tecnológico) é determinante como fator diferenciador para a 

percepção da agilidade gerada pelo sistema. 

No sentido oposto, a variável independente eficiência/produtividade foi a que revelou 

maior número de fatores negativos mais significativos. As diferenças significativas detectadas 

pelo teste de análise de variância e pela observação das médias são determinadas pelos três 

fatores. Isso demonstra claramente que, quanto maior é o fator humano, organizacional ou 

tecnológico, maior é a percepção da eficiência/produtividade gerada pelo sistema. 

 
4.7 Análise qualitativa da percepção de impactos do sistema Creta 

 

Como ponto de partida, as análises das duas questões abertas, que estão contidas na 

parte II do questionário de pesquisa, foram feitas segundo o critério de análise de conteúdo 

(BARDIN, 2004). Foram analisadas 22 respostas para a questão aberta sobre as vantagens do 

Sistema Creta em relação ao sistema anterior e 28 respostas para a questão aberta sobre as 

limitações desse sistema na percepção dos usuários. 

Reconhecendo que a subjetividade, base da análise de conteúdo, “legitima-se por ser 

uma produção de sentidos que transcende toda a influência linear e direta de outros sistemas 

da realidade, quaisquer que estes sejam” (REY, 2005, p. 22), a sociedade encarada por essa 

perspectiva “não representa uma dicotomia com a subjetividade; na verdade, a subjetividade 

desdobra-se e desenvolve-se no interior do universo de realidades e de processos objetivos 

que caracterizam a organização social”. 
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A primeira providência foi a pré-análise do material coletado, seguida de uma 

exploração do material, em que foi possível se categorizar as respostas de acordo com o(s) 

assunto(s) abordado(s), e, finalmente, a interpretação das respostas.  

A partir de uma primeira análise estabelecida por aproximações semânticas ligeiras e 

dedutíveis (BARDIN, 2004), e procurando-se manter um critério racional de agrupamento, as 

freqüências de ocorrência de cada uma das categorias estão apresentadas no QUADRO 24. 

O questionário foi aplicado a 38 usuários do sistema virtual CRETA, sendo que apenas 

22 responderam a primeira das perguntas abertas e 30 a segunda pergunta aberta. 

A fim de preservar as identidades dos respondentes da pesquisa na análise a seguir, as 

respostas não farão qualquer referência aos nomes dos respondentes. 

A tabela 25 sintetiza as categorias encontradas na análise de conteúdo das respostas 

abertas do questionário, separando-as conforme reporte-se às vantagens ou limitações. 

 

 
Freqüências  

Categorias Vantagens 

(Pergunta 1) 

Limitações 

(Pergunta 2) 

Menor número de problemas  2  

Interface mais otimizada  7  

Maior agilidade nos procedimentos  7  

Eliminação no uso de papéis  7  

Facilidade de uso  8  

Tecnologia como facilitador  4  

Menor esforço físico  4  

Confiabilidade nas informações 1  

Maior produtividade 1  

Maior controle 1  

Utilização pouco prática  3 

Limitação de acesso  4 

Falta de padronização  5 

Tecnologia como limitador  9 

Recursos limitados  11 

Dados vulneráveis  2 

Sistema proprietário  1 

Cansaço visual  2 

Falta de treinamento  1 

             Tabela 24: Categorização das respostas das questões abertas 
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4.7.1 Análise das vantagens da adoção do sistema Creta 

 

Foram coletadas várias respostas reportando aspectos positivos do uso do sistema. Um 

das características do sistema que foi bastante enaltecida foi a sua interface, que mudou 

substancialmente, deixando de utilizar o sistema operacional DOS e passando a utilizar uma 

interface gráfica e mais amigável, a partir da utilização do Windows®.  

Isso, por si só, já causou um impacto muito positivo, uma vez que permitiu aos 

usuários fazerem uso do mouse e não terem de decorar as dezenas de rotinas utilizadas no dia-

a-dia pelos usuários do sistema, uma vez que agora as rotinas estavam disponíveis na sua tela, 

de forma explícita e à distância de um clique do mouse para fazer suas escolhas.  

Corroborando com a percepção dos usuários quanto à mudança positiva na interface 

do sistema CRETA, são listadas abaixo algumas das respostas: 

 “[...] fácil visualização das peças processuais, prática localização do processo, prática 

localização das petições, prático em observar prazos e intimação”; 

 “[...] mais atraente”; 

 “O CRETA é mais requintado, aperfeiçoado”; 

 “[...] área de trabalho com maiores recursos e melhor visualização”; 

 “O CRETA contém o processo em sua totalidade, possibilitando a quem o utiliza todas 

as informações necessárias”; 

 “Ver peça na tela, na sua integridade, além dos despachos e sentenças [...]”; 

 “Visualiza o processo em sua integridade em todas as fases, inclusive atualizados”. 

 

De fato, um dos fatores que mais impactou os usuários do sistema CRETA foi à 

interface gráfica, uma vez que o sistema anteriormente utilizado, denominado SIAPRO, é 

totalmente baseado em texto, exigindo do usuário maior habilidade e conhecimento das 

rotinas baseadas em siglas de apenas duas letras (RE: Relatório; CO: Consulta) que nem 

sempre eram intuitivas, e serem utilizadas dezenas delas nos incontáveis trâmites processuais. 

Advindos da disponibilização de uma interface gráfica, mais amigável e interativa, 

outros fatores se mostraram com mais clareza. Entre eles a maior agilidade nos procedimentos 

processuais e facilidade de uso, que juntos correspondem a 35,71% das respostas dadas. 

Quando se trata de interatividade, praticidade e facilidade de uso, um fator acaba 

levando a outros, como é o caso de, em função dessa conjunção de fatores, alguns usuários 

terem notados que, a partir da implantação do sistema CRETA, diminuiu o número de 
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problemas bem como se possibilitou um menor esforço físico por parte dos usuários, uma vez 

que agora não existem mais processos físicos sendo manipulados de um lado para o outro 

dentro da secretaria de vara, ou mesmo entre a secretaria e o gabinete do juiz.   

Um dos respondentes chamou a atenção para o “menor número de rotinas e fácil 

utilização” do sistema, mesmo para aqueles que sentem dificuldade em lidar com novas 

tecnologias, que foi a resposta de outro usuário: “maior facilidade de uso em razão da minha 

dificuldade em lidar com informática”.  

De fato, como se pôde perceber a partir da análise das trinta questões que compõem o 

questionário, a facilidade de uso do sistema CRETA foi um fator de destaque, dentre outras 

características não menos relevantes. 

Outro ponto de destaque foi a percepção do usuário quanto à eliminação de papéis, 

que na prática é o processo físico.  

A partir dessa situação, a “eliminação no uso de papéis” proporcionou uma 

“movimentação processual mais rápida”, que passou a ser uma realidade, entre outros fatores 

por ser “desnecessária a juntada de petições”, também por ter “tornado mais prática a 

localização dos processos” e facilidade de visualização do processo na íntegra.  

Interessante também foi ter observado que os usuários reconheceram que a tecnologia 

foi utilizada como um facilitador em todo esse processo de mudança, contribuindo não 

somente com a solução propriamente dita, mas também pela “facilidade de acesso pela 

internet de qualquer local” e “intimações instantâneas” por e-mail, que é um dos recursos do 

sistema.  

Importante se faz lembrar que, apesar de não ter sido mencionado pelos usuários, o 

acesso ao sistema pela internet não é restrito apenas a consultas, uma vez que o magistrado, 

advogado ou funcionário, da Justiça Federal, podem trabalhar no processo, sem qualquer 

limitação, a partir de qualquer local, bastando que esteja conectado à internet, não sendo nem 

mesmo necessário se instalar qualquer módulo adicional para isso, uma vez que o acesso ao 

sistema é 100% feito utilizando-se unicamente o navegador do usuário (browser).  

Ao contrário desses, as demais partes do processo só têm acesso pela internet ao 

módulo de consulta, uma vez que não possuem login e senha apropriada para os demais 

serviços. 

O tópico “controle”, que foi mencionado por um dos usuários a partir do depoimento: 

“o CRETA é um sistema mais amplo que o SIAPRO, pois além do controle processual, 

contém todos os dados do processo representados por seus anexos”. Uma percepção bastante 

apurada do contraste entre os dois sistemas: o SIAPRO e o CRETA, pois, de fato, no sistema 
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anteriormente utilizado (SIAPRO), havia apenas um controle das fases processuais, mas, no 

caso de uma eventual perda do processo físico, seria impossível se restaurar o processo na 

íntegra, uma vez que nenhuma documentação ficava armazenada nos computadores. 

Na contramão do SIAPRO, o sistema CRETA é um sistema processual completo, pois 

além de fazer todo o acompanhamento processual, ainda guarda todas as documentações 

pertinentes ao processo em sua base de dados, desde a documentação inicial, incluindo 

documentos de identificação das partes e petição inicial, até os documentos que vierem a ser 

anexados ao processo durante toda a sua vida útil, em formatos .pdf, .jpg ou .doc, inclusive a 

sentença final no padrão mp3, e somente é encerrado quando o processo é arquivado.  

 

 

4.7.2 Análise das limitações da adoção do sistema Creta 

 

Na segunda pergunta, quando foi pedido que os respondentes citassem as limitações do 

sistema CRETA, se destacou a percepção dos recursos limitados do sistema e de sua pouca 

praticidade, que acabam impedindo o usuário de fazer um melhor uso do mesmo. Nesse 

sentido, algumas das respostas dadas estão abaixo relacionadas:  

 “O Creta encontra-se limitado quanto às possibilidades de gerar relatórios envolvendo 

a quantidade de processos e a data da conclusão para a sentença. Além disso, a 

impossibilidade do servidor retirar a conclusão feita equivocadamente”; 

 “Não haver a possibilidade de vinculação entre o processo com o autor e seu cadastro 

(endereço) para a confecção de etiquetas, cartas de intimação de parte sem advogado, 

ofícios, alvarás, etc.”; 

 “[...] O sistema tenta resolver as matérias de direito de forma virtual, chegando ao 

absurdo de um advogado requerer a intimação judicial e os funcionários remeterem a 

um setor para analisar, que na realidade, e legalmente, quem deveria analisar seria o 

magistrado, deixando um processo por mais de um ano parado”; 

 “O sistema não está 100% adaptado aos procedimentos legais (mandado de segurança, 

agravo), remessa de processo a instâncias superiores ainda não informatizadas”; 

 “O sistema poderia intimar as partes automaticamente de algum ato processual”; 

 “Algumas de caráter procedimental, principalmente quando há necessidade do auxílio 

de outros juízes”; 
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 “A meu ver, muitas das vezes, para se excluir um determinado documento que o 

servidor terminou de anexar, precisa-se pedir ajuda de pessoas autorizadas para esse 

fim e que nem sempre está por perto”; 

 “Com relação aos relatórios, deve haver uma possibilidade maior de cruzamentos de 

dados para filtrar determinadas situações; falhas constantes na contagem dos prazos; 

indicação no campo da contagem do prazo de intimações, observação acerca de 

eventual suspensão de prazo”; 

 “As restrições de acesso e as informações de relatórios, que em muito se assemelham 

aos fornecidos pelo SIAPRO, apesar do conhecimento em relação ao armazenamento 

de dados”; 

 “[...] limitação na elaboração de relatórios (poucos critérios)”; 

 “O Creta poderia realizar tarefas automaticamente, diminuindo a necessidade do 

servidor realizar tal atividade. Diminuir a quantidade de cliques do mouse para 

operações repetitivas ou abrir várias partes do processo simultaneamente em um único 

clique”; 

 “Expedição de RPV físico e virtualmente”; 

 “Necessidade de imprimir a RPV e enviá-la fisicamente ao TRF5”; 

 “O CRETA poderia realizar tarefas automaticamente”; 

 “Número muito grande de módulos”. 

 

Pode-se perceber com clareza que as limitações apontadas pelos usuários tratam de 

características peculiares ao sistema que, na opinião dos mesmos, poderiam ser melhoradas, 

para que o sistema atingisse um maior grau de eficiência, o que poderá ocorrer em futuras 

versões do sistema, desde que os usuários não guardem para si suas insatisfações, mas as 

exponham para quem tem competência para levar adiante as suas sugestões, que no caso é a 

Diretora da Secretaria de Vara. 

A falta de padronização, apontada por cinco usuários, se deve, assim como na situação 

anterior, a ajustes que, na visão desses usuários, ainda precisam ser efetivados.   

Um dos pontos observados é que não existe um padrão quanto ao tipo de documentos 

gráficos possíveis de serem anexados ao sistema, uma vez que se permite que sejam anexados 

arquivos no formato jpg ou pdf. No entanto, essa aparente “limitação” não causa, na prática, 

qualquer transtorno ou dificuldade na utilização do sistema.  

Ainda com relação à falta de padronização, foi apontado que é necessária a “expedição 

do RPV físico e virtual”, porque “há a necessidade de imprimir a RPV e enviá-la fisicamente 
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ao TRF5”, situação que poderia ser contornada se os sistemas fossem interligados, 

reconhecendo-se ainda a “falta de conectividade com a turma nacional de uniformização e 

com o STF”.  

Com relação às respostas que apontaram a tecnologia como um fator limitador, estas 

se deram, na sua totalidade, em função do sistema CRETA ter uma total dependência da 

internet, aliado à baixa velocidade dos links nas varas de Mossoró e Caicó, de apenas 256Kb, 

situação que está em vias de melhoramento com o aumento dos respectivos links para  1Mb e 

512Kb.  

Algumas das respostas em que se notou essa percepção por parte dos usuários foram 

as seguintes: 

 

 “Rede de comunicação usada pela instituição devido a sua velocidade”; 

 “Grande dependência quanto a internet”; 

 “A informação às vezes demora a chegar”; 

 “Quando está suspenso, “fora do ar”; 

 “Estrutura cara que tem que montar no escritório”; 

 “Lentidão quando a internet está lenta”; 

 “Dependência do computador (sistema de informática)”; 

 “Exige muito espaço de memória”. 

 

Os advogados foram os usuários que demonstraram insatisfação pelo fato da 

necessidade de um maior investimento em TI para se fazer uso do sistema, no conforto dos 

seus escritórios. Isso ocorre porque todos os documentos são digitalizados, requerendo a 

aquisição de um scanner e de um acesso à internet no mínimo razoável e estável, quanto à 

velocidade.  

No entanto, a Justiça Federal disponibiliza para os advogados, na sala da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) e na recepção do Juizado Especial, todos os equipamentos 

necessários à digitalização do processo. Portanto, qualquer advogado que não queira adquirir 

os equipamentos necessários para esse fim podem fazer uso das instalações que são colocadas 

a sua disposição. 

A vulnerabilidade dos dados, lembrada por dois usuários, decorre do fato dos usuários 

não terem conhecimento do backup de toda a base de dados, que é feito três vezes ao dia e 

guarda as últimas quinze versões do banco de dados na sua íntegra. Para aumentar ainda mais 

o nível de segurança, as fitas de backup são guardadas em um prédio anexo. 
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Outra providência que está sendo tomada no sentido de aumentar o nível de segurança 

dos dados é a utilização de criptografia, quando os usuários passarão a acessar o sistema com 

sua assinatura digital e não mais através apenas das frágeis senhas pessoais. 

A limitação de acesso ao sistema foi observada por quatro usuários: 

 “Dificuldade de acesso as pessoas físicas responsáveis pelo andamento do processo”; 

 “[...], restrição na anexação de documentos só pode ser feita pelo advogado ou pelo 

funcionário que deu entrada ao processo”; 

 “Não permite acesso integral ao processo pela parte autora que não possui advogado”; 

 “O difícil acesso pelas pessoas de baixa renda, que compõem a grande maioria de 

usuários do juizado”. 

 

A restrição do acesso das partes autoras ao processo se faz necessária porque o sistema 

tem um controle total do processo, e qualquer manipulação indevida das informações, no 

banco de dados, iria comprometer seriamente os resultados do mérito no julgamento. É 

importante ressaltar que, em sua maioria, as partes autoras que recorrem aos Juizados 

Especiais são de baixa renda e escolaridade, e liberar a manipulação das informações para eles 

seria uma decisão arriscada, que provavelmente iria contribuir para eventuais atrasos 

decorrentes de erros na inserção dos dados e anexos que compõem o processo, o que requer 

um conhecimento, no mínimo, básico em informática.  

No entanto, as partes autoras podem utilizar o módulo de consulta pela internet, com 

restrição de acesso apenas às audiências gravadas no formato mp3, que são disponibilizadas 

apenas para os advogados, e, ainda assim, exigindo-se desses um cadastro que é feito 

pessoalmente na secretaria do Juizado Especial.   

A medida restritiva se faz necessária porque os arquivos são geralmente de grande 

tamanho e, em função disso, gerariam um tráfego muito grande no link da internet, 

degradando o seu desempenho se o serviço fosse utilizado de forma abusiva. 

A fadiga visual, diz um dos usuários, é ocasionado pela “super exposição ao monitor 

ser extremamente cansativa”. Essa situação ocorre e é inevitável porque todo o processo está 

no computador, exigindo dos usuários do sistema que todo o trabalho se dê dessa forma, 

ocasionando um “desgaste visual muito grande”. 

Felizmente, após muitas reclamações por partes dos usuários do sistema CRETA nesse 

sentido, os monitores convencionais foram substituídos por outros mais modernos de cristal 

líquido (LCD), que, por terem tela opaca, praticamente não reflete a luz do ambiente e 
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também emite níveis de radiação infinitamente menores do que os anteriormente utilizados, 

causando menos desconforto no seu uso por tempos prolongados. 

Essa situação reduziu bastante as reclamações, embora, no questionário, 55,2% dos 

respondentes tenham reconhecido essa situação do desconforto visual. 

O mesmo percentual de usuários, 55,2%, rejeitou a assertiva de preferirem ler na tela 

do computador à no papel, levando então a acreditar que a razão para isso se deve mesmo ao 

cansaço visual causado pela exposição ao monitor de vídeo, e não por outras razões.  

A exposição aos monitores de vídeo foi identificado por Turban et al (2004, p. 570) 

como um impacto da TI sobre as pessoas no trabalho, quando: 

Levanta a questão da exposição à radiação, vinculada ao câncer e a outros problemas 

relacionados à saúde. Por exemplo, uma exposição prolongada aos monitores de vídeo já foi 

acusada de ser a causa de abortos em mulheres grávidas. No entanto, os resultados de 

pesquisas feitas para investigar essa acusação não foram conclusivos. O que se tem notícia é 

que a exposição prolongada aos monitores de vídeo pode afetar a visão da pessoa. 

Embora apenas um usuário tenha mencionado como uma limitação do sistema que “é 

um programa em código fechado, o que impõe pagamento contínuo para a empresa que o 

desenvolveu”, é pertinente chamar a atenção para a importância desse detalhe, porque se trata 

de uma resposta equivocada. 

O sistema CRETA é executado no sistema operacional Linux RedHat enterprise 4.0, 

com Banco de dados PostgreSQL. A plataforma de desenvolvimento e execução utiliza 

linguagem Java com JSP. Com exceção do sistema operacional, os outros softwares são de 

“código aberto” e livres de quaisquer ônus por sua utilização. 

De fato há um desembolso mensal a título de manutenção à empresa responsável pelo 

desenvolvimento do software, mas isso somente se faz necessário porque não há nas seções 

judiciárias que utilizam a mesma solução de software, funcionários hábeis o suficiente com 

essa linguagem de programação a ponto de arcarem com essa responsabilidade adicional.  

Além do quê, o fato do sistema ter sido desenvolvido inteiramente pela empresa 

INFOX, dificulta sua manutenção por outra pessoa que não tenha participado do projeto de 

desenvolvimento do sistema. 
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5. CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES PRÁTICAS, LIMITAÇÕES E 

DIREÇÕES DE PESQUISA 
 

A realização desse estudo oportunizou identificar os impactos, vantagens e limitações 

do sistema virtual CRETA nos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Norte. Nesse 

capítulo, estão apresentadas as conclusões obtidas, seus limites e sugestões para a 

continuidade de investigação do tema pesquisado. 

 

5.1 Conclusões 

 

A integração ocorrida entre as tecnologias da informação e comunicação, aliada aos 

recursos da telecomunicação, deu origem à internet, o que propiciou o rompimento de 

barreiras espaciais antes intransponíveis. Essa quebra de barreiras possibilitou o surgimento 

de soluções organizacionais que passaram a utilizar esse novo canal como uma forma, não 

somente de se aproximar mais dos seus clientes, como também de ampliar os serviços. As 

mudanças advindas da incorporação dessas novas tecnologias no dia-a-dia dos cidadãos 

transformaram a sociedade moderna na sociedade da informação, onde estas informações 

podem ser processadas de forma digitalizadas e distribuídas em alta velocidade pela internet, 

em escala mundial. No entanto, essas mudanças que ocorreram no ambiente de trabalho 

provocaram uma necessária adaptação do indivíduo, assim como também à aquisição de 

novos conhecimentos e habilidades antes não exigidas.  

O esforço principal dessa dissertação foi explorar as limitações e vantagens advindas 

da implantação de um sistema virtual que, utilizando-se de forma maciça dos recursos 

disponibilizados pela TI, gerou rupturas em estruturas e processos organizacionais e 

computacionais, tais como a ausência total de papéis em um processo judicial, desde a petição 

inicial até a sentença, proferida em formato digital.  

A agilidade proporcionada pelo sistema Creta, dentro do sistema jurisdicional 

brasileiro, é questão de grande reconhecimento. Está em vias de desenvolvimento a expansão 

da implantação dessa solução automatizada em varas comuns e especializadas, no âmbito da 

justiça federal.  

A partir dos resultados desta pesquisa, evidenciou-se a percepção dos usuários da  

solução implantada, e que, por isso mesmo, são, em muitas situações, responsáveis pelo 
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sucesso ou insucesso de novos sistemas. A seguir, serão resgatados os resultados encontrados, 

comparando-os com os objetivos delineados para o estudo. 

 

Perfil dos usuários do sistema CRETA 

 

A partir dos questionários aplicados na amostra estudada, ficou evidenciado um 

equilíbrio entre o sexo dos usuários, onde 50% são do sexo masculino e 50% do sexo 

feminino, 81,6% têm curso superior ou pós-graduação e têm, em sua maioria (65,8%), idade 

superior a 30 anos. 

Com relação à função dos usuários, 78,9% são funcionários do juizado especial e 

21,1% advogados, sendo que destes, 78,9% têm mais de um ano de tempo de trabalho com o 

sistema CRETA, enquanto que 21,1% têm menos de um ano de contato com o sistema.  

O nível de conhecimento em informática foi considerado como elevado por 63,2% dos 

usuários, sendo que destes, 34,2% afirmaram não terem tido qualquer treinamento para uso do 

sistema, enquanto que 65,8% responderam que tiveram algum tipo de treinamento.  

 

Interferência pós implantação do sistema CRETA sobre o sistema anteriormente utilizado 

 

Um dos grandes diferenciais entre o sistema processual anteriormente utilizado – 

SIAPRO e o atual – CRETA é a interface, que passou a ser gráfica, facilitando 

substancialmente a sua utilização pela simplicidade e possibilidade de se utilizar recursos 

antes não disponíveis, tais como: mouses, compartilhamento de arquivos, teclas de atalhos, 

entre outras características presentes em aplicativos que são executados na plataforma 

Windows®.  

A diferença, entre os dois sistemas, que mais despertou a atenção dos usuários foi a 

facilidade de uso proporcionada pela interface gráfica e mais amigável. Essa característica do 

sistema proporcionou uma maior agilidade nos procedimentos rotineiros, aliada a uma maior 

produtividade e menor esforço físico e problemas.  

Outro diferencial, quanto ao sistema anteriormente utilizado, foi a eliminação total de 

papéis, ou seja, o processo físico deixou de existir, passando a ser formado por bits gravados 

em um computador central, o que resultou em uma movimentação processual mais rápida, 

além da maior facilidade de se localizar e visualizar o processo na íntegra.  

Como conseqüência da inexistência do processo físico, e deste passar a estar 

armazenado em formato digital, foi possível a sua disponibilização na Internet, para que os 
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seus usuários pudessem acessá-lo, de forma irrestrita, a partir de qualquer computador que 

esteja conectado à grande rede mundial.  

Com mais essa facilidade, o advogado pode dar entrada em um processo, anexar 

documentos e fazer consultas a qualquer tempo, sem que seja necessário se deslocar até a 

Justiça Federal. Sua presença passa a ser necessária apenas nas audiências que, inclusive 

passaram a ser gravadas em formato digital mp3, e disponibilizadas também na íntegra pela 

internet.  

Apesar dessas facilidades, os usuários advogados reconheceram como um fator 

negativo a necessidade de se fazer um investimento maior para poder fazer uso do sistema.  

Na prática, o investimento adicional se resume à aquisição de um scanner para que se 

possa digitalizar as documentações, partindo-se do princípio que qualquer escritório de 

advocacia possua pelo menos um computador conectado à internet.     

Em razão do módulo do usuário ser executado totalmente no navegador, por meio de 

Java script, não é necessário nem mesmo se instalar qualquer programa adicional nos 

computadores que forem acessá-lo, o que facilita ainda mais a sua utilização por qualquer 

usuário, mesmo os que não têm muita familiaridade com TI.   

No entanto, o maior diferencial, que também foi percebido por alguns usuários, é o 

fato do sistema CRETA, em detrimento do sistema SIAPRO, ser de fato um sistema completo 

de controle processual. Enquanto o primeiro contém o total controle e o processo na íntegra, o 

segundo apenas controlava as fases do processo, exigindo do usuário o processo físico em 

mãos para poder se ter uma idéia da sua situação atual, bem como dos documentos apensados. 

 

Identificação das vantagens e limitações do sistema CRETA na percepção dos usuários 

 

O terceiro objetivo definido para essa dissertação foi identificar as vantagens e 

limitações do sistema virtual, identificando a percepção dos usuários em relação a alguns 

fatores como: eficiência/produtividade, imagem, agilidade, facilidade e qualidade. 

Para uma melhor análise, na tabela 26 está exposta uma perspectiva geral dos impactos 

estudados, com uma distribuição média de cada uma das variáveis dependentes, observadas a 

partir da implantação do sistema CRETA: 
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Variáveis estudadas Percepções 

positivas 

Percepções 

Negativas 

Agilidade 69 62 

Eficiência/Produtividade 73 93 

Facilidade 183 95 

Qualidade 63 56 

Imagem 192 95 

            Tabela 25: Distribuição média das variáveis dependentes 

Como se pode notar, a partir da tabela 16, somente a variável produtividade/eficiência 

não apresentou um resultado satisfatório, encontrando-se, nas demais, um indicativo pleno de 

uma melhora de percepção em todos eles.  

A percepção a respeito da imagem do sistema foi a que se destacou dentre as demais. 

Como já foi mencionado, a interface do sistema contribuiu bastante nesse sentido, já que 

proporcionou, a partir da utilização de um ambiente gráfico, um maior prazer de se trabalhar 

com o sistema, que, aliado à praticidade e facilidade também presentes, contribuíram para 

uma melhor e mais rápida aceitação por parte dos seus usuários. 

Outro ponto de destaque na pesquisa foi o fator “facilidade” de uso do sistema, 

apontado pela maioria dos respondentes como sendo um grande diferencial positivo entre o 

sistema CRETA e o anteriormente utilizado – SIAPRO. 

A produtividade/eficiência do sistema foi afetada pela grande demanda de pessoas que 

passaram a recorrer aos juizados especiais federais, o que, de certa forma, contribuiu para que 

o sistema não conseguisse acompanhar, no mesmo ritmo, o crescimento de ações judiciais nos 

juizados, principalmente porque não houve qualquer investimento na infra-estrutura de 

pessoal para equilibrar esse fator, gerando um desgaste para os usuários que, em pouco tempo, 

passou a conviver com uma realidade até então jamais esperada: de serem os juizados 

especiais federais as varas com maior número de processos ativos no Estado do Rio Grande 

do Norte, afetando diretamente a celeridade do processo. 

Como maior ponto negativo do sistema foi mencionado o conjunto de recursos ainda 

muito limitados, situação que não se resolve com mais agilidade porque o TRF da 5ª. Região 

optou por ser o órgão centralizador, e mantém o sistema na mesma versão em todas as seções 

judiciárias da região, e toda e qualquer modificação somente é feita após devidamente 

justificada e corroborada pelos diretores das demais seções, sempre com a intermediação do 

TRF, e em função de geralmente haver divergências de entendimento entre elas, isso tem 
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ocasionado poucas ou mesmo nenhuma modificação no sistema, apesar das necessidades 

apontadas por vários usuários.  

A população estudada demonstrou ter um conhecimento em informática acima da 

média (63,2%), o que contribuiu de forma positiva com que tivessem facilidade em 

reconhecer a contribuição da TI nas soluções implantadas.   

 

5.2 Implicações práticas 

 

A fim de minimizar os efeitos negativos apontados pelos usuários dessa pesquisa, 

recomenda-se: 

 Uso de mouse e teclados ergonômicos, a fim de possibilitar uma menor incidência de 

lesões por esforço repetitivo (LER);  

 Utilização de monitores de cristal líquido (LCD) por todos os usuários do sistema 

virtual CRETA, por ser menos cansativo e danoso a visão, em virtude do usuário 

manter-se diante do monitor de vídeo, praticamente, durante toda a sua jornada de 

trabalho;  

 Adequar o ambiente de trabalho dos juizados para o trabalho diferenciado que ali é 

desenvolvido, que exige um maior grau de concentração e atenção com o trabalho, e 

por isso mesmo não deve ser igual ao ambiente das varas comuns. Foi reconhecido 

pelos usuários que o ambiente não é adequado para o trabalho que ali é desenvolvido, 

por comprometer sua concentração, no entanto, o ideal seria submeter uma pesquisa 

entre os usuários do sistema solicitando-se sugestões das mudanças que os mesmos 

gostaria de ver implantadas; 

 Estabelecer intervalos obrigatórios de descanso, inclusive com técnicas de 

relaxamento, a fim de minimizar o alto grau de stress a que os usuários se dizem 

submetidos. 

 

5.3 Limitações da pesquisa 

 

Uma das limitações desta pesquisa foi o pequeno tamanho da população estudada, 

embora esta tenha sido suficiente para atender as expectativas do trabalho. No entanto, esses 

dados poderão ser utilizados para outras pesquisas, inclusive com uma população mais ampla, 

e assim servirem de parâmetro de comparação com os resultados aqui encontrados. 
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Outra limitação desta pesquisa refere-se à restrição de seus resultados refletirem 

apenas a percepção dos usuários do sistema, e não as dos seus clientes, que são os cidadãos 

que recorrem ao sistema jurisdicional brasileiro em busca do cumprimento dos seus direitos. 

Isso traz um obstáculo em relação à extensão da utilidade da mesma.  

A continuidade do estudo, através de uma pesquisa com essa abordagem, servirá de 

complemento a este trabalho, e poderá se traçar um perfil completo dos usuários de 

populações distintas, o que reforçará a estrutura de seus instrumentos de pesquisa e aumentará 

a segurança das inferências realizadas a partir dos resultados obtidos. 

 

5.4 Direções de pesquisas futuras 

 

Como sugestões de pesquisas futuras, propõe-se a dar continuidade da mensuração da 

presente pesquisa, no entanto com um foco qualitativo, para que se possa compreender melhor 

a causa de vários fatores negativos apontados pelos usuários do sistema CRETA, tais como o 

stress causado pelo uso intensivo de monitores de vídeo, mouse e teclado, falta de um 

ambiente mais adequado para o desenvolvimento de suas atividades, entre outras razões. 

Pesquisas complementares poderão investigar com mais profundidade as variáveis 

Custo, Investimentos e Satisfação dos usuários de sistemas no âmbito da Justiça Federal. 

Como forma de subsidiar e complementar os dados aqui coletados, sugere-se o uso de 

outros instrumentos validados, desagregação de variáveis e sua análise fatorial.  

Outras realidades organizacionais podem ser objeto de estudo, a fim de estudar a 

relação entre intensidade no uso da TI e nível de produtividade alcançado, e responder com 

mais profundidade se um uso mais intensivo da TI acarretaria uma maior ou menor percepção 

de impacto da TI sobre a produtividade. 
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ANEXO I - Roteiro de entrevistas 
 

 

PARTE I 
 
A – DADOS PESSOAIS 
1. Sexo 

1.1. (  )  Masculino 
1.2. (  )  Feminino 
 

2. Grau de instrução 
2.1. (  )  Nível médio 
2.2. (  )  Nível superior 
2.3. (  )  Pós-graduação 

 
3. Faixa etária 

3.1. (  )  18 a 25 anos 
3.2. (  )  26 a 30 anos 
3.3. (  )  31 a 35 anos 
3.4. (  )  36 a 40 anos 
3.5. (  )  acima de 40 anos 

 
B – DADOS FUNCIONAIS 
1. Função 

1.1. (  ) Técnico Judiciário 
1.2. (  ) Analista Judiciário 
1.3. (  ) Estagiário 
1.4. (  ) Advogado 
1.5. (  ) Magistrado 

 
2. Tempo de trabalho com o sistema CRETA 

2.1. (  )  menos de um ano 
2.2. (  )  de 1 a 2 anos 
2.3. (  )  mais de 2 anos e menos de 4 anos 
2.4. (  )  acima de 4 anos 

 
C – CONHECIMENTO/TREINAMENTO 
1. Nível de conhecimento em informática  

1.1. (  )  Sei fazer apenas algumas coisas específicas (básico) 
1.2. (  )  Sei o que a maioria dos usuários sabem  (intermediário) 
1.3. (  )  Sei mais do que a maioria das pessoas (avançado) 
 

2. Nível do treinamento para uso do sistema virtual CRETA 
2.1. (  )  Nenhum treinamento 
2.2. (  )  Pouco treinamento 
2.3. (  )  Razoável treinamento 
2.4. (  )  Muito treinamento 
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PARTE II 
D – Vantagens e Limitações do sistema CRETA 
 
As questões abaixo descrevem possíveis impactos do uso do Sistema CRETA em seu 
trabalho.  
A partir dos seus conhecimentos, e baseado no seu envolvimento com o sistema, atribua uma nota de 1 
a 5 conforme a concordância, circulando o número que lhe parecer mais adequado a sua resposta. 
 
 Discordo 

totalmente 
Discordo 
em parte 

Indiferente Concordo 
em parte 

Concordo 
totalmente 

1. O Sistema CRETA melhora os serviços 
oferecidos às partes envolvidas com o processo 

1 2 3 4 5 

2. O CRETA é muito dependente da tecnologia de 
informação 

1 2 3 4 5 

3. O sistema virtual CRETA exige um ambiente 
mais adequado para uma melhor concentração 
nas atividades desenvolvidas 

1 2 3 4 5 

4. O Sistema virtual CRETA ajuda com que eu 
faça melhor o meu trabalho  

1 2 3 4 5 

5. Acho o sistema CRETA muito lento  por 
funcionar 100% via Internet 

1 2 3 4 5 

6. O sistema virtual CRETA provoca uma 
demanda aos Juizados Especiais,  além do 
esperado e suportado pela vara. 

1 2 3 4 5 

7. A utilização do sistema CRETA é de fácil 
aprendizagem 

1 2 3 4 5 

8. O sistema virtual CRETA melhora a imagem 
do Judiciário perante os cidadãos 

1 2 3 4 5 

9. O sistema CRETA agiliza a execução de 
minhas tarefas 

1 2 3 4 5 

10. O Sistema CRETA dificulta a continuidade do 
serviço por outros funcionários 

1 2 3 4 5 

11. O sistema CRETA reduz a quantidade de 
reclamações pelas partes  

1 2 3 4 5 

12. O sistema CRETA proporciona uma maior 
interação entre os colegas de trabalho  

1 2 3 4 5 

13. Meu trabalho é executado com mais facilidade 
a partir do uso do sistema virtual CRETA 

1 2 3 4 5 

14. O sistema diminui a possibilidade de fraudes 1 2 3 4 5 
15. O Sistema CRETA tem uma vantagem 

competitiva para a vara diante das demais. 
1 2 3 4 5 

16. Percebo que o sistema virtual CRETA acarreta 
uma maior probabilidade que eu cometa mais 
erros 

1 2 3 4 5 

17. O meu nível de responsabilidade com o 
processo tem aumentado com o uso do sistema 
CRETA 

1 2 3 4 5 

18. O sistema virtual CRETA reduz o esforço físico 
na execução das minhas atribuições 

1 2 3 4 5 

19. O sistema virtual CRETA exige um maior 
investimento em infra-estrutura de informática 

1 2 3 4 5 

20. As vantagens do sistema virtual são facilmente 
percebidas pelas partes 

1 2 3 4 5 



 

 

143

 
 Discordo 

totalmente 
Discordo 
em parte 

Indiferente Concordo 
em parte 

Concordo 
totalmente 

21. O suporte técnico ao sistema CRETA é 
insuficiente 

1 2 3 4 5 

22. O sistema CRETA poderia ser mais prático 1 2 3 4 5 
23. O sistema virtual CRETA reduz meu tempo na 

análise do processo e outras atividades afins. 
1 2 3 4 5 

24. Me sinto confortável em utilizar fones de 
ouvido para ouvir as audiências gravadas pelo 
sistema virtual CRETA 

1 2 3 4 5 

25. Fico à vontade para usar o sistema CRETA pela 
sua fácil operacionalidade 

1 2 3 4 5 

26. Prefiro ler na tela do computador à no papel 1 2 3 4 5 
27. Sinto que o sistema virtual CRETA causa 

isolamento social entre os colegas de trabalho 
1 2 3 4 5 

28. Sinto que a confiabilidade e a segurança nos 
dados arquivados no sistema virtual CRETA 
estão garantidos. 

1 2 3 4 5 

29. O sistema CRETA aumenta o estresse no 
trabalho por requerer mais tempo no uso de 
mouse e teclado e maior exposição a um 
monitor de vídeo. 

1 2 3 4 5 

30. O sistema CRETA melhora a minha 
produtividade 

1 2 3 4 5 

 
a) Se você é ou foi usuário do sistema SIAPRO, quais as vantagens do sistema CRETA sobre 
o primeiro? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
b) Em sua opinião, quais as limitações do sistema CRETA? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 



 

 

144

ANEXO II - Resultados descritivos dos questionários aplicados 
 

 Variáveis Frequencia Percentual
 Masculino 19 50,0 
 

Sexo 
Feminino 19 50,0 

 Ensino Médio 7 18,4 
 Ensino Superior 23 60,5 
 

Grau de Instrução 
Pós-Graduação 8 21,1 

 18 a 25 anos 3 7,9 
 26 a 30 anos 10 26,3 
 31 a 35 anos 9 23,7 
 36 a 40 anos 6 15,8 
 

Faixa Etária 

acima de 40 anos 10 26,3 
 Técnico Judiciário 18 47,4 
 Analista Judiciário 10 26,3 
 Estagiário 2 5,3 
 Advogado 7 18,4 
 

Função 

Magistrado 1 2,6 
 Menos de 1 ano 8 21,1 
 de 1 a 2 anos 16 42,1 
 mais de 2 anos e menos de 4 anos 13 34,2 
 

Tempo de trabalho com o 
sistema CRETA 

Acima de 4 anos 1 2,6 
 Básico 14 36,8 
 Intermediário 22 57,9 
 

Nível de Conhecemento em 
informática 

Avançado 2 5,3 
 Nenhum 13 34,2 
 Pouco 14 36,8 
 Razoável 10 26,3 
 

Nível de treinamento para uso do 
sistema virtual CRETA 

Muito 1 2,6 
Discordo Totalmente 1 2,6 
Discordo em Parte 0 0,0 

Indiferente 3 7,9 
Concordo em Parte 11 28,9 

1 
O Sistema CRETA melhora os 
serviços oferecidos às partes 
envolvidas com o processo 

Concordo Totalmente 23 60,5 
Discordo Totalmente 0 0,0 
Discordo em Parte 1 2,6 

Indiferente 3 7,9 
Concordo em Parte 6 15,8 

2 O CRETA é muito dependente 
da tecnologia de informação 

Concordo Totalmente 28 73,7 
Discordo Totalmente 2 5,3 
Discordo em Parte 0 0,0 

Indiferente 3 7,9 
Concordo em Parte 14 36,8 

3 

O sistema virtual CRETA exige 
um ambiente mais adequado 

para uma melhor concentração 
nas atividades desenvolvidas 

Concordo Totalmente 19 50,0 
Discordo Totalmente 3 7,9 
Discordo em Parte 4 10,5 

Indiferente 1 2,6 
Concordo em Parte 13 34,2 

4 
O sistema virtual CRETA ajuda 
com que eu faça melhor o meu 

trabalho  
Concordo Totalmente 17 44,7 
Discordo Totalmente 15 39,5 5 Acho o sistema CRETA muito 

lento por funcionar 100% via Discordo em Parte 8 21,1 
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Indiferente 2 5,3 
Concordo em Parte 12 31,6 

internet 

Concordo Totalmente 1 2,6 
Discordo Totalmente 8 21,1 
Discordo em Parte 6 15,8 

Indiferente 5 13,2 
Concordo em Parte 7 18,4 

6 

O sistema virtual CRETA 
provoca uma demanda aos 
Juizados Especiais, além do 

esperado e suportado pela vara. 
Concordo Totalmente 12 31,6 
Discordo Totalmente 0 0,0 
Discordo em Parte 3 7,9 

Indiferente 1 2,6 
Concordo em Parte 13 34,2 

7 A utilização do sistema CRETA é 
de fácil aprendizagem 

Concordo Totalmente 21 55,3 
Discordo Totalmente 2 5,3 
Discordo em Parte 4 10,5 

Indiferente 4 10,5 
Concordo em Parte 15 39,5 

8 
O sistema virtual CRETA 

melhora a imagem do judiciário 
perante os cidadãos 

Concordo Totalmente 13 34,2 
Discordo Totalmente 2 5,3 
Discordo em Parte 4 10,5 

Indiferente 2 5,3 
Concordo em Parte 11 28,9 

9 O sistema CRETA agiliza a 
execução de minhas tarefas 

Concordo Totalmente 19 50,0 
Discordo Totalmente 18 47,4 
Discordo em Parte 5 13,2 

Indiferente 5 13,2 
Concordo em Parte 5 13,2 

10 
O sistema CRETA dificulta a 
continuidade do serviço por 

outros funcionários 
Concordo Totalmente 5 13,2 
Discordo Totalmente 10 26,3 
Discordo em Parte 4 10,5 

Indiferente 11 28,9 
Concordo em Parte 8 21,1 

11 
O sistema CRETA reduz a 
quantidade de reclamações 

pelas partes 
Concordo Totalmente 5 13,2 
Discordo Totalmente 7 18,4 
Discordo em Parte 4 10,5 

Indiferente 12 31,6 
Concordo em Parte 10 26,3 

12 
O sistema CRETA proporciona 
uma maior interação entre os 

colegas de trabalho 
Concordo Totalmente 5 13,2 
Discordo Totalmente 2 5,3 
Discordo em Parte 7 18,4 

Indiferente 3 7,9 
Concordo em Parte 7 18,4 

13 
Meu trabalho é executado com 
mais facilidade a partir do uso 

virtual CRETA 
Concordo Totalmente 19 50,0 
Discordo Totalmente 11 28,9 
Discordo em Parte 3 7,9 

Indiferente 11 28,9 
Concordo em Parte 3 7,9 

14 O sistema diminui a possibilidade 
de fraudes   

Concordo Totalmente 10 26,3 
Discordo Totalmente 5 13,2 
Discordo em Parte 1 2,6 

Indiferente 6 15,8 

15 O sistema CRETA é uma 
vantagem competitiva para a 

vara diante das demais 

Concordo em Parte 12 31,6 
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Concordo Totalmente 14 36,8 
Discordo Totalmente 15 39,5 
Discordo em Parte 6 15,8 

Indiferente 5 13,2 
Concordo em Parte 9 23,7 

16 

Percebo que o sistema virtual 
CRETA acarreta uma maior 

probabilidade que eu comta mais 
erros 

Concordo Totalmente 3 7,9 
Discordo Totalmente 2 5,3 
Discordo em Parte 2 5,3 

Indiferente 13 34,2 
Concordo em Parte 9 23,7 

17 
O meu nível de responsabilidade 
com o processo tem aumentado 
com o uso do sistema CRETA 

Concordo Totalmente 12 31,6 
Discordo Totalmente 4 10,5 
Discordo em Parte 6 15,8 

Indiferente 1 2,6 
Concordo em Parte 7 18,4 

18 
O sistema virtual CRETA reduz o 
esforço físico na execução das 

minhas atribuições 
Concordo Totalmente 20 52,6 
Discordo Totalmente 0 0,0 
Discordo em Parte 0 0,0 

Indiferente 0 0,0 
Concordo em Parte 3 7,9 

19 
O sistema virtual CRETA exige 
um maior investimento em infra-

estrutura de informática 
Concordo Totalmente 35 92,1 
Discordo Totalmente 4 10,5 
Discordo em Parte 3 7,9 

Indiferente 3 7,9 
Concordo em Parte 16 42,1 

20 
As vantagens do sistema virtual 
são facilmente percebidas pelas 

partes 
Concordo Totalmente 12 31,6 
Discordo Totalmente 8 21,1 
Discordo em Parte 11 28,9 

Indiferente 7 18,4 
Concordo em Parte 9 23,7 

21 O suporte técnico ao sistema 
CRETA é insuficiente 

Concordo Totalmente 3 7,9 
Discordo Totalmente 6 15,8 
Discordo em Parte 2 5,3 

Indiferente 7 18,4 
Concordo em Parte 10 26,3 

22 O sistema CRETA poderia ser 
mais prática 

Concordo Totalmente 13 34,2 
Discordo Totalmente 7 18,4 
Discordo em Parte 4 10,5 

Indiferente 5 13,2 
Concordo em Parte 12 31,6 

23 

O sistema virtual CRETA reduz 
meu tempo na análise do 

processo e outras atividades 
afins. 

Concordo Totalmente 10 26,3 
Discordo Totalmente 3 7,9 
Discordo em Parte 5 13,2 

Indiferente 7 18,4 
Concordo em Parte 7 18,4 

24 

Me sinto confortável em utilizar 
fones de ouvido para ouvir as 

audiências gravadas pelo 
sistema virtual CRETA 

Concordo Totalmente 16 42,1 
Discordo Totalmente 0 0,0 
Discordo em Parte 2 5,3 

Indiferente 4 10,5 
Concordo em Parte 11 28,9 

25 
Fico à vontade para usar o 

sistema CRETA pela sua facil 
operacionalidade 

Concordo Totalmente 21 55,3 
26 Prefiro ler na tela do computador Discordo Totalmente 17 44,7 
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Discordo em Parte 4 10,5 
Indiferente 7 18,4 

Concordo em Parte 3 7,9 

à no papel 

Concordo Totalmente 7 18,4 
Discordo Totalmente 14 36,8 
Discordo em Parte 0 0,0 

Indiferente 11 28,9 
Concordo em Parte 6 15,8 

27 
Sinto que o sistema virtual 

CRETA causa isolamento social 
entre os colegas de trabalho 

Concordo Totalmente 7 18,4 
Discordo Totalmente 5 13,2 
Discordo em Parte 5 13,2 

Indiferente 4 10,5 
Concordo em Parte 8 21,1 

28 

Sinto que a confiabilidade e a 
segurança nos dados arquivados 
no sistema virtual CRETA estão 

garantidos 
Concordo Totalmente 16 42,1 
Discordo Totalmente 7 18,4 
Discordo em Parte 4 10,5 

Indiferente 6 15,8 
Concordo em Parte 10 26,3 

29 

O sistema CRETA aumenta o 
estresse no trabalho por requerer 
mais tempo no uso de mouse e 
teclado e maior exposição a um 

monitor de vídeo Concordo Totalmente 11 28,9 
Discordo Totalmente 3 7,9 
Discordo em Parte 2 5,3 

Indiferente 7 18,4 
Concordo em Parte 10 26,3 

30 O sistema CRETA melhora a 
minha produtividade 

Concordo Totalmente 16 42,1 
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RESULTADOS GRÁFICOS DOS IMPACTOS POR DIMENSÃO DE ANÁLISE 
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Distribuição das respostas da dimensão AGILIDADE 
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Distribuição das respostas da dimensão FACILIDADE 
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 Distribuição das respostas da dimensão QUALIDADE 
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Distribuição das respostas da dimensão IMAGEM 
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