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RESUMO 

 

 

Esse trabalho envolve a perspectiva de organização e conteúdo do modelo Enterprise Content 

Management (ECM). O estudo de caso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte se 

baseou no modelo ECM para analisar a gestão de informações proporcionada pelos três 

principais sistemas administrativos: Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA), Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) e o Sistema 

Integrado de Gestão e Recursos Humanos (SIGRH). Um protocolo de estudo de caso foi 

elaborado a fim de prover maior confiabilidade à pesquisa que fez o uso de quatro 

proposições para explicar os objetivos específicos de identificação e avaliação de 

componentes ECM sob a ótica da UFRN. Na fase exploratória, uma entrevista com um 

especialista forneceu as diretrizes para o plano de coleta de dados. No total, 75 indivíduos 

foram entrevistados. As entrevistas com quatro gestores envolvidos diretamente no projeto 

dos sistemas foram gravadas e tiveram duração média de 90 minutos. Os 70 indivíduos 

restantes foram abordados aleatoriamente em várias unidades da UFRN, abrangendo 

professores, servidores técnico-administrativos e alunos. Os resultados demonstram a 

presença de muitos elementos do modelo ECM na gestão de informações administrativas da 

UFRN. O componente tecnológico com maior presença foi “Gestão de conteúdo na 

web/colaboração”. Mas iniciativas de outros componentes (ex.: email e gestão de 

documentos) foram também verificadas e se encontram em constante aprimoramento. A 

avaliação fez uso do eQual 4.0 para analisar a eficácia das aplicações sob três fatores: 

usabilidade, qualidade da informação e serviço oferecido. Em geral, a qualidade oferecida 

pelos sistemas foi muito boa e caminha lado a lado com os benefícios obtidos da adoção de 

uma estratégia ECM no âmbito de toda a instituição. 

 

Palavras-chave: enterprise content management. gestão integrada da informação. universidade 
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ABSTRACT 

 

 

This work involves the organization and content perspectives on Enterprise Content 

Management (ECM) framework. The case study at the Federal University of Rio Grande do 

Norte was based on ECM model to analyse the information management provided by the 

three main administrative systems: The Integrated Management of Academic Activities 

(SIGAA), Integrated System of Inheritance, and Contracts Administration (SIPAC) and the 

Integrated System for Administration and Human Resources (SIGRH). A case study protocol 

was designed to provide greater reliability to research process. Four propositions were 

examined in order to reach the specific objectives of identification and evaluation of ECM 

components from UFRN perspective. The preliminary phase provided the guidelines for the 

data collection. In total, 75 individuals were interviewed. Interviews with four managers 

directly involved on systems design were recorded (average duration of 90 minutes). The 70 

remaining individuals were approached in random way in UFRN’s units, including teachers, 

administrative-technical employees and students. The results showed the presence of many 

ECM elements in the management of UFRN administrative information. The technological 

component with higher presence was "management of web content / collaboration". But 

initiatives of other components (e.g. email and document management) were found and are in 

continuous improvement. The assessment made use of eQual 4.0 to examine the effectiveness 

of applications under three factors: usability, quality of information and offered service. In 

general, the quality offered by the systems was very good and walk side by side with the 

obtained benefits of ECM strategy adoption in the context of the whole institution. 

 

Keywords: enterprise content management. integrated information management. university 
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1 I�TRODUÇÃO 
 

 

O significado da palavra informação depende do contexto onde ela está inserida, seja 

dado, conhecimento, significado, estímulo, padrão, percepção, ou até mesmo poder. Assim, os 

limites da definição da palavra informação não são bem delimitados. Estudos envolvendo 

informação permeiam várias áreas de conhecimento (ex.: psicologia, matemática). Nas 

ciências administrativas, o processo decisório (SIMON, 1965; COHEN; MARCH; OLSEN, 

1972; BAZERMAN; CHUGH, 2006) e a Teoria dos custos de transação (WILLIAMSON, 

1975) são exemplos onde a informação também é analisada. No entanto, entre os mais 

recentes, os estudos sobre Tecnologia da Informação (TI) são marcantes. Estudos sobre a TI 

são igualmente variados, mas, em geral, o grande objetivo seria descobrir a melhor forma de 

gerenciar as informações que as organizações geram em seus processos administrativos. 

Nos últimos três séculos, tecnologias marcaram o início de novas eras na sociedade 

(TANENBAUM, 2003). Segundo Drucker (2002), esta seria a quarta revolução da 

informação na história do homem. A TI proporciona novos desafios para as organizações e 

para todos. Segundo Castells (2004), estaríamos em um estado de perplexidade informada; a 

informação, gradativamente, está a ganhar novos sentidos, valores, ao ponto de influenciar 

direta ou indiretamente na sociedade. O avanço da Sociedade da Informação em vários 

países, prevendo a universalização dos serviços de informação e comunicações 

(TAKAHASHI, 2000) é um exemplo disso. 

Apesar dos avanços obtidos com a TI, ainda há muitos problemas a serem resolvidos. 

Com a TI, os processos ficaram mais rápidos, ágeis, mas geram um novo dilema: como lidar 

com o montante de informações geradas pelos inúmeros sistemas? Com tanta informação 

disponível, afeta inclusive o processo de tomada de decisões. 

Assim como há a preocupação com o meio ambiente que é poluído com os resíduos 

que lhe são lançados, como gerenciar as informações que crescem a uma taxa de 250% ao ano 

em uma organização? Levando em conta o tipo das informações, Davenport (2005) ressalta 

que as informações estruturadas aumentam 50% a cada ano e as não-estruturadas a uma taxa 

de 90%. 

É nesse contexto que esse trabalho se insere. Ao analisar a gestão da informação em 

uma organização singular – Universidade, a pesquisa pretende compreender o processo de 

gestão de informações à luz de um modelo de gestão de informações não-estruturadas 

(PÄIVÄRINTA; MUNKVOLD, 2005; TYRÄINEN et al., 2006). No capítulo um, a temática 
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e os objetivos são apresentados. O referencial teórico é objeto do capítulo dois. A 

metodologia utilizada para atingir os objetivos propostos é descrita no capítulo três. Os 

resultados encontrados são apresentados no capítulo quatro. As conclusões e considerações 

finais são relacionadas no capítulo cinco. 

 

 

1.1 Problema 
 

 

Pesquisas realizadas pela Universidade da Califórnia demonstram a quantidade de 

dados que estão sendo criadas e armazenadas a cada ano em diversos tipos de mídia e analisa 

o fluxo de informações via telefone, rádio, televisão e a própria internet. O último estudo em 

2003 demonstra que a quantidade de dados armazenados dobrou no período entre 1999 e 

2003, já o fluxo de informações foi equivalente a três vezes e meia a quantidade de dados 

armazenada (LYMAN; VARIAN, 2003). 

Nas organizações, além do problema de gerenciar grandes quantidades de informações 

de diversos tipos, elas podem encontrar muitas barreiras para atingir seu destino, em virtude 

da falta de padronização nos meios de comunicação (ROCKLEY; KOSTUR; MANNING, 

2002). Assim, a mesma informação pode ser transmitida em papel, email, publicada em algum 

website, até enviada a um celular. Nesse sentido, John Mancini1 relata: 

 

 
Em quase toda organização, 90% da informação utilizada nos processos 
administrativos não possui uma estrutura comum. […] Essas informações 
desestruturadas estão no centro dos processos. Esses não podem ser otimizados 
enquanto o fluxo de informações não seja padronizado, digitalizado e controlado. 
Assim, nas organizações há uma pressão constante para o uso de novas tecnologias 
que reduzam custos e aperfeiçoem processos. 

 

 

De acordo com a pesquisa realizada em 2005 pela Forrester Research – uma empresa 

independente de pesquisa de mercado e tecnologia – com 81 empresas norte-americanas, 40% 

delas possuíam seis ou mais repositórios de dados. A pesquisa demonstrou ainda que 51% dos 

empresários pesquisados têm mais urgência de aplicar gerenciamento aos documentos e 49% 

consideram importante praticar a gestão de conteúdos na web. Geralmente as organizações 

                                                 
1 Presidente da AIIM, fórum internacional sobre ECM: <http://www.aiim.org> 
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mantêm um grande volume de dados duplicados e não sabem desse fato. Nesse sentido, 

Adelman (2005, p. 110) ressalta sobre a duplicação de dados não estruturados e como as 

organizações estão se comportando: 

 

 
Por que será que depois de tantos anos, organizações de repente focalizam dados 
não estruturados? […] IBM estima que em torno de 85% dos dados em uma 
organização é não estruturado e que 50% desses dados está duplicado […] Este 
grande volume de dados duplicados gera custos para as organizações em 
armazenamento e backup. 

 

 

A perda de informações já causou grandes impactos em muitas organizações, na 

verdade, na economia como um todo. Após os eventos de Enron e 11/9, leis como a Sarbanes-

Oxley (SOX) nos EUA ou a Loi sur la Sécurité Financière (LSF) na França e Australian 

Corporate reporting and disclosure law (CLERP9) na Austrália são exemplos de respostas à 

falta de controle sobre as informações organizacionais. Apesar de se tornar um desafio para as 

organizações, a gestão dos recursos informacionais é um tema antigo e vem sendo moldado de 

acordo com o avanço das tecnologias. 

A gestão dos dados não-estruturados se mostra como um dos grandes desafios, já que 

as informações não podem ser tratadas da mesma forma e o impacto que elas oferecem pode 

ser maior em virtude do valor agregado e de sua complexidade possuírem um crescimento 

exponencial nas organizações. 

Enterprise Content Management (ECM) é um processo de gestão de informações não-

estruturadas reconhecido no mundo corporativo e mais recentemente em pesquisas 

acadêmicas. Nesse processo, ações/atividades tomadas por um administrador em conjunto a 

diversas tecnologias que lidam com informação não-estruturada constituem um Framework 

ECM que pode ser utilizado em organizações. Há muitas empresas fornecedoras de 

aplicações atuantes no mercado ECM e estão em constante mudança; muitas fusões e 

aquisições já ocorreram desde o lançamento do modelo ECM. Ao analisar os grandes 

players ECM (Figura 1) e seus produtos oferecidos no mercado atual, McNabb (2007) revela 

cinco pontos que os gestores de informação esperam de suas aplicações ECM: 

1. Um único fornecedor possa prover todas as funcionalidades ECM. A solução precisa ser 

ampla, por exemplo, envolvendo a gestão de conteúdo na web, documentos e recursos 

multimídia. 
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2. Uma plataforma ECM que a equipe de TI da própria empresa tenha domínio. O 

desenvolvimento da aplicação deve refletir a arquitetura corporativa da empresa e ser 

compatível com as ferramentas de desenvolvimento usadas na empresa; 

3. Baixo custo para tornar a gestão de informações disponível a todos na organização. O uso 

por parte dos usuários deve suceder a implantação. Ao serem disponibilizadas, as 

ferramentas devem ser amplamente usadas sem grandes barreiras; 

4. Um único ponto de partida e chegada ao tratar de novas questões relacionadas às 

informações. O sistema deve ser robusto em suas funcionalidades de modo a integrar 

novas bases de dados e gerenciar todo o ciclo de vida das informações; 

5. Uma forma de colocar a informação no contexto das pessoas. É preciso conhecer como a 

informação é utilizada pelos gestores e usuários da aplicação. Assim os diferentes atores 

interagem por seus respectivos canais. 

 

 

 

Figura 1 – Atuais “players” no mercado ECM 

 

 

A organização Universidade é singular, mas se torna semelhante a outras organizações 

ao se observar que seus processos administrativos são, em essência, fluxos de informações. 

Assim, uma Universidade como a UFRN que possui mais de 30.000 alunos, 3.271 servidores 

FONTE: (MCNABB, 2007, p.10).
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técnico-administrativos, 1.638 docentes distribuídos em 60 departamentos acadêmicos, 354 

laboratórios e 16 bibliotecas, pode ser considerada como uma organização de médio para 

grande porte e possui os mesmos problemas no controle sobre informações existentes em 

muitas organizações. 

Estudos feitos em Universidades da Inglaterra demonstraram que as informações não 

são tratadas da devida forma naquelas instituições. Nesse caso, Greene, Loughridge e Wilson 

(1996) identificaram diversos problemas na integração, qualidade da informação, dentre 

outros fatores. Nesse contexto, Medeiros (1994) analisou como os objetivos da UFRN eram 

apreendidos pelos professores e técnico-administrativos em um período de 30 anos e 

constatou que um dos fatores, segundo os funcionários, considerados impeditivos em atingir 

os objetivos da UFRN foi a Comunicação e Informação. Junto a outros fatores como 

Recursos Humanos e Administração, a comunicação influenciava na percepção dos 

funcionários em toda a organização. 

Ao longo dos anos, a UFRN vem demonstrando bons resultados em suas avaliações da 

qualidade do ensino oferecido. No último ranking de excelência nacional das 90 Instituições 

de Ensino Superior (IES) do País, elaborado pelo MEC, realizado com base no Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), a UFRN se encontra na primeira 

colocação entre as universidades do Nordeste. No entanto, não somente o ensino vem 

mudando, mas a administração da Universidade também vem sendo aperfeiçoada e é nessa 

mudança que se insere a investigação desse trabalho. Especificamente, em como a UFRN 

gerencia as informações em suas unidades administrativas. 

Ao fazer o uso de sistemas integrados com abrangência em toda a organização, a 

gestão da informação passa pelo uso modelos contemporâneos de gestão da informação e por 

fazer o uso massivo de informações não-estruturadas característicos de sistemas web, o 

modelo ECM é utilizado nesse estudo a fim de comparar as iniciativas realizadas pela 

administração da UFRN. Como as iniciativas ECM são baseadas em aplicações na Internet, a 

verificação da abrangência e aceitação por parte dos usuários dessas aplicações pode auxiliar 

na compreensão do ECM. 

 Assim, o problema da pesquisa é descrito: Como a Universidade gerencia suas 

informações administrativas com base no modelo ECM? 
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1.2 Objetivos 
 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

 

Compreender o processo de gestão de informações administrativas de uma 

Universidade Federal com base no modelo ECM. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 

a) Identificar componentes do modelo ECM na gestão de informações administrativas de 

uma Universidade Federal; 

b) Avaliar os componentes ECM encontrados quanto à usabilidade, qualidade da informação 

e serviço oferecido. 

 

 

1.3 Justificativa 
 

 

A UFRN não é um caso isolado onde uma Universidade tenta se modernizar a fim de 

melhorar seus serviços oferecidos. Por exemplo, em Harvard, segundo Laugero e Globe. 

(2002, p. 7): 

 

 
A faculdade de negócios de Harvard (HBS) gasta em torno de 10% de sua receita 
na intranet acadêmica, a qual os estudantes usam para preparação em cursos, 
pesquisas, mensagens, entre outras funções. O sistema oferece acima de 5.000 
sessões de vídeo por dia mostrando estudos de casos relacionados às disciplinas da 
faculdade, documentos eletrônicos constituem a versão oficial de arquivos. Certa 
vez, durante uma apresentação, uma estudante questionou Dean Kim Clark sobre o 
retorno de investimento na intranet. Sem hesitar, a respondeu que ‘nós precisamos 
fazer este investimento ou estamos fora dos negócios. O retorno é infinito; é uma 
questão de manter a relevância desta instituição’. 
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A pesquisa acadêmica em ECM segue o padrão das pesquisas sobre TI: primeiro a 

tecnologia se expande em seu uso no mercado e depois disso é que a academia dá início aos 

trabalhos experimentais. Grande parcela de casos já constatados sobre o uso do modelo ECM 

em organizações se tornou alvo dos pesquisadores acadêmicos. É na faculdade de Economia e 

Ciências Sociais de Agder2 – localizada na Noruega – que se encontram pesquisas acadêmicas 

sobre ECM. Elementos dos cinco pontos descritos por McNabb (2007) podem ser encontrados 

em trabalhos acadêmicos (PÄIVÄRINTA; MUNKVOLD, 2005; TYRÄINEN et al, 2006). 

Mesmo assim, Tyräinen et al (2006) ressalta que os trabalhos sobre ECM no contexto 

organizacional ainda são raros, ou seja, um campo fértil para novas pesquisas. 

Pellow e Wilson (1993), Sabherwal e Kirs (1994), Greene e Loughridge (1996), 

Marcella e Knox (2004) e Kaufmann (2005) são exemplos de pesquisas sobre TI em ambiente 

de Universidades. A partir de uma análise prévia do gerenciamento de informações 

administrativas na UFRN, percebem-se indícios que sugerem a presença do modelo ECM. 

Dessa forma, analisar a relação entre o observado e o modelo ECM pode contribuir para 

melhorar a gestão de informações na UFRN, ao mesmo tempo em que permite expor um caso 

onde o modelo ECM é investigado no contexto de uma organização do porte da UFRN. 

Vale ressaltar que a organização pública está passando por inovações. A nova gestão pública 

vem recebendo cada vez mais influência dos moldes da administração privada. A chamada 

administração gerencial, não somente em busca de eficiência, também possui caráter 

democratizante. Assim, o uso de TI para a modernização da máquina pública vem sendo 

aumentado gradativamente (FARRAH, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 http://www.hia.no/english/ 
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2 REFERE�CIAL TEÓRICO 
 

 

Antes de abordar o framework ECM em seus detalhes, uma explanação inicial (seção 

2.1) sobre a temática da informação no contexto organizacional se mostrou relevante. Em 

seguida, a gestão da informação (seção 2.2) em si é demonstrada a partir de autores de 

trabalhos pertinentes na definição da informação enquanto um processo que precisa ser 

controlado pelas organizações. Em virtude de a informação não possuir uma estrutura bem 

definida, diferentes modos de gerir informação são ressaltados. 

A eficácia da gestão da informação pode ser verificada a partir da qualidade da 

informação obtida pelos sistemas de informação e pela opinião dos usuários. Assim, 

metodologias de análise da qualidade da informação e levantamento de opinião do usuário são 

relacionadas a fim de se obter dados que permitam um entendimento maior do ponto de vista 

do usuário e o impacto disso no processo de gestão como um todo. 

A gestão de informações não-estruturadas é aprofundada na seção 2.3. A descrição do 

ECM é feita a partir do seu histórico até os dias atuais quando surgem os primeiros trabalhos 

acadêmicos e modelos são gerados a partir da investigação de implantações ECM em grandes 

organizações. 

 

 

2.1 A informação nas organizações 
 

 

 A informação está presente em praticamente todas as atividades. No entanto, o 

conceito de informação é algo que requer uma análise mais detalhada, já que aborda diversas 

questões tais como o fato de ser algo subjetivo. Pode-se referir a informação como arquivos, 

algo concreto, e não seria essa a definição mais apropriada (CARVALHO; TAVARES, 2001). 

 A incerteza para a definição de informação fez com que Buckland (1991) examinasse 

o tema sob um ponto de vista pragmático. Ao perguntar a pessoas o que proporcionava 

informação para elas, o autor identificou três principais usos da palavra “informação”: 

informação como um processo; informação como conhecimento; informação como uma coisa 

(Figura 2). 
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Figura 2 – Quatro aspectos da informação 

 

 

 

 A Informação como processo considera a informação como o ato de informar. A 

comunicação de algum fato. A informação como conhecimento denota o entendimento da 

informação que é passada, esse entendimento pode aumentar ou diminuir a incerteza que a 

informação representa. No entanto, o conhecimento é algo intangível e não pode ser 

totalmente expresso em um meio físico. Já a informação como coisa é atribuída a 

documentos, dados físicos, enfim, objetos que representam algum tipo de informação. 

Entende-se a informação processada como o resultado de uma manipulação da informação, 

ou seja, novas formas ou versões da informação como coisa. 

Apesar dos diversos conceitos sobre a informação, o seu significado está dependente 

da relação com o sujeito que a apropria. Segundo McGee e Prusak (1994), a informação não 

se limita à coleta de dados. O dado precisaria ser organizado, ordenado, lhe ser atribuído um 

contexto e significado para então se tornar informação. Dessa forma, alguns autores sugerem 

a tríade: dado, informação e conhecimento (Quadro 1). 

Para Charlot (2000), a informação estaria sob a primazia da objetividade, podendo 

ser estocada, já o conhecimento é resultado de uma experiência pessoal, intransmissível; não 

pode haver saber fora da situação cognitiva, não há saber em si. O conhecimento está sob a 

primazia da subjetividade. 

De modo similar, Wilson (2002) destaca que o conhecimento é algo que está na mente 

do ser humano, e só nela. Foi obtido a partir de processos mentais de compreensão e 

entendimento e aprendizagem. No momento em que o ser humano interage com outros, e com 

o mundo, pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo, mensagem escrita, oral, 

através de gráficos, linguagem corporal. O que essas mensagens levam não é conhecimento, 

mas sim informações. As informações poderão ser assimiladas, entendidas, compreendidas e 

INFORMAÇÃO COMO 
CONHECIMENTO 

INFORMAÇÃO COMO 
PROCESSO 

INFORMAÇÃO COMO 
COISA 

INFORMAÇÃO 
PROCESSADA 

INTANGÍVEL TANGÍVEL 

ENTIDADE 

PROCESSO 

FONTE: (BUCKLAND, 1991, p. 352).
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incorporadas às estruturas do conhecimento pessoais.  Schutz (1967 apud WILSON, 2002) 

elucida que essas estruturas são biographically determined, ou seja, o conhecimento 

construído a partir das mensagens não pode ser identificado como o mesmo que está na 

mensagem. A gestão do conhecimento é um tema ainda em discussão sobre sua definição e 

por isso é possível encontrar muitas pesquisas acadêmicas (CHOO, 1996; BRYANT, 2006). 

 

 
Dados Informação Conhecimento 

Simples observações sobre o 
estado do mundo 

Dados dotados de relevância e 
propósito 

Informação valiosa da mente 
humana 

• Facilmente estruturado 
• Facilmente obtido por 

máquinas 
• Frequentemente quantificado 
• Facilmente transferível 

• Requer unidade de análise 
• Exige consenso em relação 

ao significado 
• Exige necessariamente a 

medição humana 

• De difícil estruturação 
• De difícil captura em 

máquinas 
• Frequentemente tácito 
• De difícil transferência 

Quadro 1 – Dados, informação e conhecimento 

   
 

 

A pesquisa em organizações já tratou de questões envolvendo a informação em muitos 

aspectos (GALBRAITH, 1979; DAFT, 1986; SIMON, 1965; COHEN; MARCH; OLSEN, 

1972; BAZERMAN; CHUGH, 2006; WILLIAMSON, 1975). Integrando outros modelos de 

informação em organizações, Daft (1986) analisou a seguinte questão: Por que as 

organizações processam informação? Chegou à conclusão que as organizações processam 

informação para diminuir a incerteza e a ambigüidade. 

A organização processa informações entre os departamentos, atividades. Entretanto, 

não são todas as informações que podem ser processadas, são claras e diretas em sua 

estrutura, podem ser incertas, vagas. Nas organizações, as decisões muitas vezes são tomadas 

entre grupos de pessoas, isso faz supor que a informação seja distribuída e não apenas de 

posse de uma pessoa isolada (DAFT, 1986). Assim, o information richness model considera 

uma informação mais rica de acordo com a mídia que ela é veiculada, qual o canal é utilizado 

para realizar a comunicação. Comunicações face a face são mais ricas, já que proporcionam 

um maior feedback, incluindo até gestos corporais. Dados numéricos, relatórios são mais 

apropriados para ambientes com baixa ambigüidade e incerteza, ou seja, dados utilizados 

diariamente, como uma rotina. 

Choo (1991) ressalta a influência da tecnologia em vários modelos de informação. Ao 

dar suporte na distribuição e obtenção de grandes volumes de informação, ou seja, 

FONTE: (DAVENPORT, 2002, p.18).
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aumentando a capacidade de processamento de dados, a tecnologia promove até mudanças 

estruturais nas organizações. Dessa forma, a comunicação ganha novas formas e o meio 

eletrônico é cada vez mais usado, como constatado por Rice e Love (1987) ao analisar a 

comunicação eletrônica em organizações e constatar que 30% das mensagens eletrônicas 

expressavam emoções. Nesse contexto, Mathiassen e Sorensen (2007) relacionaram o 

framework de Daft (1986) com serviços de informação organizacionais (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Serviços de informação baseados no modelo de Daft(1986) 

 
O quadrante serviços computacionais está configurado por um baixo nível de 

ambigüidade e incerteza. Padrões repetitivos de processamento de informação como as 

transações, típicas de sistemas de gestão, informações financeiras. São dados brutos, sem 

dúvida em sua interpretação. 

O quadrante serviços adaptativos está configurado por um baixo nível de incerteza e 

alto nível de ambigüidade. O processamento de informações se dará de acordo como contexto 

de trabalho. 

O quadrante serviços colaborativos está configurado por um alto nível de incerteza e 

ambigüidade. Cada pessoa pode produzir informações e distribuí-las a outras pessoas. É quase 

impossível prever o tipo de informação e como ela será processada. 

O quadrante serviços de rede está configurado por um baixo nível de ambigüidade e 

alto nível de incerteza. A informação é processada de acordo com os relacionamentos 

estabelecidos. 

A informação tornou-se um elemento fundamental para a existência das organizações, 

funciona como elemento de ligação entre diversos pontos. Organizações alimentam-se de 

informações, e ao mesmo tempo são direcionadas por elas A cada momento, informações são 

processadas pelos colaboradores de uma organização; as informações procedem de fontes 

internas e externas (CARVALHO; LAURINDO, 2003). 

SERVIÇOS 
ADAPTATIVOS 

SERVIÇOS 
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SERVIÇOS 
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SERVIÇOS DE REDE 

BAIXO ALTO 
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BAIXO 

FONTE: (MATHIASSEN; SORENSEN, 2007, p. 13). Adaptado 
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Para Drott (2001), as diferenças entre as informações pessoais e corporativas vão 

desde sua estrutura até o modo como são disseminadas (Figura 4). 

 

 

 
Figura 4 – Comparação entre informação pessoal e corporativa 

 

 

 

Apesar de Drott (2001) considerar que a informação corporativa seja estruturada em 

comparação à informação pessoal, nas organizações grande parte das informações não 

possuem uma estrutura bem definida em sua essência. A informação corporativa é estruturada 

ao levar em conta que processos guiam os passos das informações, mas a informação pode ser 

estruturada ou não-estruturada em sua estrutura (      Quadro 2). 

 

 
 Informação 

 Estruturada 
Informação 

semi-estruturada 
Informação 

não-estruturada 

Descrição 
Dados em tabelas de 
bancos de dados. A 
estrutura é “rígida”. 

Documentos gerados com 
base em um padrão. A 
estrutura é “flexível”. 

Documentos compostos 
por vários arquivos. 
Sem estrutura comum. 

      Quadro 2 – Categorias de informação quanto a sua estrutura 

 

 

 

Segundo Gingrande (2004), 80% dos dados organizacionais são não-estruturados. 

Uma organização pode produzir documentos, imagens, áudio, vídeo, ou um conjunto disso em 

grandes quantidades. É notável o volume de informações não-estruturadas crescendo a uma 

taxa exponencial, enquanto as informações estruturadas seguem um gráfico linear (FORKER; 

JELINSK; JENKINS, 2006). 

FONTE: (DROTT, 2001, p. 33).

FONTE: (SKJEKKELAND, 2007, p. 12). Adaptado
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Em face da diversidade de informações disponíveis aos gestores de uma organização, 

Drucker (1999) já ressaltava que a verdadeira revolução da informação seria a busca e 

organização da informação relevante, essencial para o sucesso das organizações. Seguindo a 

distinção entre dado, informação e conhecimento, a TI vem para prover mais informações e 

conhecimento ao invés de apenas dados brutos. 

Considerando a informação como um dos principais ativos da organização, Moody e 

Walsh (1999) entendem que a semelhança entre os ativos organizacionais e as informações é 

constatada apenas ao levar em conta que as informações também possuem um custo (para 

adquirir, armazenar e manter) e um valor (o que Drucker(1999) sustenta). Apresentando essa 

diferença, relacionaram sete leis que tratam da informação em uma organização. 

A primeira lei (Item a, Figura 5) ressalta que a informação é infinitamente 

compartilhável. Outros ativos normalmente são distribuídos, ou seja, são alocados recursos a 

determinados grupos. Os autores atentam para a diferença entre replicar e compartilhar a 

informação. São conceitos distintos, o compartilhamento multiplica o valor da informação, 

agrega valor, enquanto que a replicação apenas gera custos adicionais, como armazenamento, 

não agregando valor. 

Para Davenport (2002, p. 115), o compartilhamento implica vontade, diferente de 

uma mera replicação de informações que muitas vezes são distribuídas de forma obrigatória. 

A segunda lei (Item b, Figura 5) constata que, diferente dos ativos comuns, físicos, a 

informação não sofre desgaste com o aumento de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Primeira e segunda lei da informação para a organização 

 

 

Informação 

Número de usuários 

Ativo comuns 

100% 

a) A informação é infinitamente 
compartilhável 

Informação 

Número de acessos 

Ativo comum 

Valor $ 

b) O valor da informação aumenta com o uso 

Informação não 
utilizada 

Valor obtido por usuário 

FONTE: (MOODY; WALSH, 1999, p. 4-5).
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Essas questões relativas à distribuição de informações motivaram o desenvolvimento 

da economia da informação. Evans e Wurster (2000) consideram que essa economia tem 

como base o trade-off entre a riqueza e a abrangência da informação. A riqueza significa a 

qualidade da informação e a abrangência está diretamente relacionada com a quantidade de 

pessoas que compartilham essa informação. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Terceira e quarta lei da informação para a organização 

 

A terceira lei (Item a, Figura 6) mostra que a informação perde valor com o passar do 

tempo, isso pode ser facilmente percebível em planos de marketing, cuja informação obtida 

em um determinado instante pode ter um alto valor competitivo, até que o concorrente 

também tenha acesso e então seu valor potencial diminui. A quarta lei (Item b, Figura 6) 

ressalta que quanto mais precisa a informação é, mais valor agregado ela possui, enquanto que 

informações imprecisas, ou seja, a desinformação pode gerar prejuízo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Quinta e sexta lei da informação para a organização 

 

Tempo 

Valor 
potencial 

a) A informação é perecível 

Informação 

Precisão % 

Valor $ 

b) O valor da informação aumenta com a precisão 
“Desinformação” 

Integração 

Valor $ 

a) O valor da informação aumenta com a 
integração 

Sobrecarga  
de informação 

Precisão % 

b) Mais informação não é necessariamente melhor 

Informação 

Insuficiência 
de informação 

FONTE: (MOODY; WALSH, 1999, p. 6-7).

FONTE: (MOODY; WALSH, 1999, p. 8-9).
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A quinta lei (Item a, Figura 7) constata que quanto mais integrada, mais valor a 

informação proporcionará, enquanto que a sexta lei (Item b, Figura 7) revela que a informação 

em excesso pode gerar problemas, já que ultrapassa a capacidade humana de processamento. 

Sendo, portanto, necessário um tratamento, a informação precisa ser filtrada até a sua 

apresentação. 

De forma similar, Davenport (2002, p. 119) afirma:  

 

 
Quando a informação está em todo lugar, o que acontece na maioria das 
corporações, a mercadoria em menor oferta é a atenção. Quando proliferam os 
meios, as tecnologias e os tipos de informação, a única constante é nossa 
capacidade limitada de atenção, em especial para os responsáveis pelo processo 
decisório e para quem precisa do conhecimento para agir. 

 
 
Constatando que a informação começa a se tornar elemento-chave para as 

organizações e sua integração, Rockart (2004) destaca que as maiores motivações encontradas 

nos executivos das empresas são: 

1. Rápidas adaptações das empresas em virtude do crescimento, ampliação da área de 

atuação geográfica, sendo necessário que haja um efetivo compartilhamento de 

informações; 

2. Um ambiente econômico que exige um aperfeiçoamento nas capacidades da informação 

em todos os níveis de gestão, diminuindo custos e promovendo o crescimento; 

3. Disponibilidade de tecnologia que permite um melhor tratamento das informações.  Em 

particular os portais de acesso a informações. 

A sétima lei destaca que a informação tem capacidade autogenerativa. Ela não se 

desgasta com o uso e através de análises e combinações ela pode se multiplicar. Nesse ponto, 

é possível observar questões como o volume de informações sem precedentes (COADIC, 

2004). Sem a devida atenção com relação ao fluxo de dados organizacionais, é inevitável o 

congestionamento de informações. O uso apropriado de sistemas de informações é ponto-

chave na solução dessa questão (PANGU; MIRCHANDANI, 2003). 

Em razão da relevância da informação e sua dinâmica, a organização busca em sua 

estratégia informacional obter uma gestão efetiva de suas fontes de informação, ou seja, 

aplicações, tecnologias, planos e políticas envolvendo o processo de comunicação e como os 

dados são utilizados (EARL, 1989). 
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Segundo Porter (1986), a empresa deve buscar uma posição competitiva em sua 

indústria para ser estrategicamente competitiva. O modelo de cinco forças permite avaliar a 

estratégia de uma organização no âmbito de uma indústria de atuação. As forças externas 

constituem o centro da análise estratégica. O uso de estratégias genéricas (liderança em 

custos; diferenciação e foco) é o modo de como as organizações devem atuar para serem 

competitivas. 

A partir do conceito da cadeia de valor, a proposta é que a organização pode criar e 

sustentar uma vantagem competitiva. A cadeia é dividida em nove categorias genéricas, que 

envolvem desde a fabricação do produto até os serviços oferecidos após o processo de venda. 

Em cada atividade de valor da cadeia, informações de diversos tipos são utilizadas e criadas 

(PORTER; MILLAR, 1985). 

Atualmente, a vantagem competitiva é obtida pelas organizações que efetivamente 

souberem tirar proveito da Internet (PORTER, 2003). As informações se tornam cada vez 

mais acessíveis e as organizações que estarão à frente serão aquelas que obtiverem uma visão 

estratégica da informação (MCGEE; PRUSAK, 1994; FERGUSON; MATHUR; SHAH, 

2005). 

Nesse contexto, Davis, Miller e Russell (2006) propõem o information evolution 

model (Figura 8) que estrutura em cinco passos o avanço estratégico das organizações. 

Ressalta que é preciso levar em consideração fatores como: infra-estrutura, processos, pessoas 

e cultura. Ao nível “operacional”, o controle das informações é individual. A “consolidação” 

se dá pela substituição da visão individual para departamental. A “integração” expande o 

segundo nível ao considerar o controle das informações em toda a organização. A 

“otimização” é alcançada com a obtenção da liderança de mercado, resultado da boa relação 

com os clientes, fornecedores e parceiros. O desenvolvimento sustentável é a marca da 

“inovação”. As boas práticas conseguidas até esse nível devem ser institucionalizadas e 

sempre em contínuo aprimoramento. 
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Figura 8 – “information evolution model” 

 

 

 

2.2 Gestão da informação 
 

 

Ao procurar compreender as fronteiras que demarcariam a gestão da informação, 

Rowley (1998) observa que muitas áreas estão relacionadas com o tema; dentre elas: ciência 

da computação, ciência da informação, engenharia, ciências da gestão, políticas de 

informação, entre outros. O autor propôs um modelo em três níveis (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Framework da gestão da informação 

 

 

O contexto seria onde os sistemas de informação estão localizados. O contexto 

influencia no projeto dos sistemas e atua também nos usuários. Os sistemas de informação são 
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FONTE: (DAVIS; MILLER; RUSSELL, 2006, p. 13).
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III – Integração

IV – Otimização 

V – Inovação 

FONTE: (ROWLEY, 1998, p. 363).
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os responsáveis pelo armazenamento e processamento da informação. No ponto mais interno 

do modelo, é ressaltada a recuperação de informações sob o ponto de vista individual. Na 

verdade, Rowley (1998) considera ainda um outro nível acima do contexto de informação que 

seria o ambiente ao qual todo o framework está inserido. O autor sintetiza os níveis de seu 

modelo em duas categorias: 

• Microinformatics – corresponde ao uso individual de informações; 

• Macroinformatics – observa a relação da informação com o ambiente ao qual se encontra. 

Analisa os fatores econômicos, organizacionais, políticos, etc. 

Segundo Drucker (1999), o planejamento de um sistema de informação gerencial deve 

iniciar respondendo a questões envolvendo as necessidades de informações dos usuários, a 

forma que deve ser apresentada, que tipo de informação, entre outras. O gerenciamento 

trabalha a coleta, o fluxo e a disponibilização de informações empresariais baseado nas 

necessidades do usuário e nos objetivos da organização. 

Um mapa (Figura 10) elaborado por Schlögl (2003 apud SCHLÖGL, 2005) mostra 

algumas áreas com publicações sobre gestão da informação. 

 

 

 
Figura 10 – Mapa da pesquisa sobre gestão da informação 

 

 

FONTE: (SCHLÖGL, 2003).
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Autores que foram citados em um mesmo trabalho estão agrupados em locais 

próximos. Os autores com muitos links para outros tendem a ficar em uma posição central, já 

aqueles que têm poucos ficam em uma região mais distante do centro. No eixo vertical são 

autores que falam sobre a gestão da informação; no topo estão os autores da área de gestão 

de negócios e administração. Na base do gráfico os específicos sobre a gestão da informação. 

No eixo horizontal há duas áreas, na esquerda são autores mais ligados à CI, os do lado direito 

falam sobre a eficiência e efetivo uso da TI. 

Marchiori (2002) considera que a gestão da informação visa incrementar a 

competitividade empresarial, bem como os processos de modernização organizacional. Taylor 

e Farrell (1992, apud RAO, 2002) definem a gestão da informação como o uso eficiente da 

informação para a tomada de decisões e planejamento em uma organização através da gestão 

de fontes de informação. Mas não apenas a seleção, coleção, processamento, controle e 

disseminação de informação, mas seu uso efetivo. Nesse sentido, Marchand, Kettinger e 

Rollins (2000) ressaltam que a TI pode melhorar o desempenho organizacional somente 

quando essa está associada a uma adequada gestão da informação, bem como a 

comportamentos e valores apropriados. 

Entre os modelos de gestão da informação presentes na literatura (Figura 11), 

destacam os modelos de Choo (1997), McGee e Prusak (1994), Davenport (1994) e 

Davenport (1998). 
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Figura 11 – Modelos de gestão da informação 

 

 

Apesar das variações encontradas entre os modelos, eles constituem de quatro passos: 

1. �ecessidades de informação: Provavelmente o passo mais subjetivo de todos, e talvez a 

mais importante para os gestores. As necessidades de informação surgem dos problemas, 

incertezas e ambigüidades encontradas no ambiente de trabalho. A metodologia dos 

fatores críticos de sucesso (FCS), elaborada por Rockart (1979), foi um passo importante 

na busca da definição do que os sistemas de informação devem abranger a fim de atender 

as necessidades reais dos usuários. A variedade de informações e a incerteza são 

agravantes ao levantar as necessidades de informação. Assim, os analistas de informação 

devem acompanhar de perto o trabalho dos gestores e identificar todas as informações que 

eles precisam. Inclusive é preciso observar o contexto, ou seja, questões culturais, 

políticas, psicológicas e estratégicas devem ser levadas em consideração; 

2. Obtenção de informação: Na interface entre o grande leque de informações disponíveis e 

os usuários, se configura em um passo que pode envolver muitas atividades (ex.: 

classificação, formatação e estruturação das informações). É preciso continuamente checar 

e avaliar essas atividades. A TI pode auxiliar no processo de busca e com a Internet isso 

acontece em escala global. O compartilhamento de informações deve ser incentivado, os 

novos canais criados permitem aos usuários poderem trocar experiências e cada vez mais 

reduzir a ambigüidade de determinadas tarefas. Junto a colaboração, a classificação de 

informações proporciona estruturar e a filtrar de algum modo a grande variedade de dados 

disponíveis; 
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FONTE: (COSTA; MAÇADA, 2006). Adaptado
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3. Distribuição de informação: a informação coletada e classificada agora é parte da 

memória organizacional. A cada nova decisão a ser tomada, é possível relembrar o que já 

foi feito e as informações devem ser recuperadas com métodos flexíveis de acesso. É a 

informação certa para a pessoa certa ao tempo certo e no formato apropriado. Quase 

antecipando as necessidades de informações, se torna estratégico o acesso rápido às 

informações desejadas. Inclusive com relação ao atores que interagem com a organização, 

como clientes, fornecedores, investidores, a informação pode ser moeda de troca. Dessa 

forma, a TI possibilita que sejam tomadas melhores decisões e ações mais efetivas; 

4. Uso da informação: Seja para compartilhar informações, conhecer melhor o ambiente ao 

qual está situado ou tomar um curso de ação, o uso de informações é algo pessoal e parte 

do indivíduo escolher determinadas informações e excluir outras com base em seu 

conhecimento e experiências passadas. Com isso, é possível avaliar as alternativas 

disponíveis e fazer a escolha apropriada. 

Tal como feito por Morgan (1996) ao associar imagens para representar os diversos 

tipos de organização, o uso de metáforas também está presente na temática de gestão da 

informação. Complementando os modelos já apresentados, a ecologia da informação 

constitui uma abordagem holística, semelhante os elementos micro e macro como proposto 

por Rowley (1998), enfatizando o ambiente da informação em sua totalidade, ou seja, leva em 

conta a cultura da organização, comportamento e processos de trabalho, política, bem como a 

tecnologia (DAVENPORT, 2002). 

Segundo McGee e Prusak (1994, p. 147): 

 

 
As perspectivas ecológicas possuem a vantagem de incorporar uma perspectiva de 
sistema na gestão da complexidade. Possuem também a vantagem de colocar 
grande ênfase no papel do ambiente de informação externo.       

 

 

Nesse contexto, Davenport (2002, p. 43):  

 

 
Quando os administradores praticam o gerenciamento ecológico, consideram 
diversas vias para chegar aos objetivos propostos. Baseiam-se em disciplinas como 
biologia, sociologia, psicologia, economia, ciência política e estratégia de negócios 
– não apenas engenharia e arquitetura – para montar sua abordagem do uso da 
informação. 
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Davenport (2002) aponta mais três atributos-chave que são apropriados a uma prática 

da ecologia: 

 

 

 
Característica Descrição 

Reconhecimento de mudanças 
evolutivas 

A evolução envolve mudanças em um 
ecossistema. A organização precisa estar 
preparada para as novas mudanças. 

Ênfase na observação e na 
descrição 

Assim como os biólogos atuam observando o 
ambiente e descrevendo as ações na natureza, é 
necessário observar o status quo da organização. 

Ênfase no comportamento pessoal 
e informacional 

Colocar em foco os “habitantes” da organização. 
Como eles recebem a informação, bem como o 
uso eficiente dessa informação pelas pessoas. 

     Quadro 3 – Práticas abordadas pela ecologia da informação 

 

 

Uma das características da ecologia da informação é a integração de diversos tipos de 

informação. Assim como há a diversidade das espécies, deverá ter uma integração nas 

diversas fontes de informação existentes na organização (DAVENPORT, 2002). Sobre as 

informações estruturadas, Mintzberg (2004) entende que: 

1. A informação estruturada tem um campo de ação limitado, e quase sempre fracassa 

quando deve abranger fatores importantes que não sejam econômicos ou quantitativos; 

2. Grande parte da informação estruturada é muito pouco especifica para ter uma utilidade 

definida na elaboração de estratégias; 

3. Grande parte da informação estruturada chega tarde demais para ter uma utilização real na 

elaboração de estratégias; 

4. Finalmente, uma quantidade impressionante de informação estruturada não é confiável. 

O precursor da integração de informações não-estruturadas foi Bush (1945) ao 

idealizar o Memory Extension (MEMEX), uma máquina que tinha como propósito armazenar 

grandes quantidades de informação e dos mais diversos tipos. Uma indexação facilitaria o 

acesso às informações. Para Bush (1945), a cultura escrita e linear é derivada do pensamento 

mecanizado e repetitivo. Sendo, portanto, inadequada para representar a complexidade das 

necessidades informacionais do homem (SIMEÃO, 2006). De acordo com Mintzberg (2004), 

dados concretos ou até boatos são importantes para o administrador. A gestão bem sucedida 

leva em conta a informação estruturada e não estruturada. 

FONTE: (DAVENPORT, 2002).
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Ao analisar o estilo de gerência das informações de 25 empresas, McGee e Prusak 

(1994, p. 155) descrevem os cinco estilos de gerência da informação encontrados. Os autores 

consideram que podem ser encontrados defensores de mais de um estilo nas organizações. 

Seja em conflito ou com a predominância de algum, os estilos servem de base na formulação 

da política geral de informações organizacionais. 

 

 
Estilo Descrição 
Utopia tecnocrática Abordagem fortemente tecnológica do gerenciamento da informação. 

Valorizam enormemente os mais recentes tipos de hardware e software e tentam 
lidar com todas as informações da organização. 

Anarquia Ausência de uma gerência da informação. Cada indivíduo obtém sua própria 
informação, gerencia seu próprio banco de dados. 

Feudalismo Cada unidade gerencia sua própria informação. “Feudos” diferentes acabam se 
expressando por linguagens diferentes; a fragmentação da autoridade da 
informação reduz o poder da autoridade central. 

Monarquia O presidente, ou alguém a quem delega poderes, dita as normas em relação ao 
processo de gestão da informação. O poder é centralizado. 

Federalismo Gerenciamento da informação baseada na negociação. A política de informação 
é legítima e necessária; as pessoas com diferentes interesses conseguem, em 
conjunto, elaborar uma definição coletiva de objetivos e os meios de alcançá-lo. 

Quadro 4 – Estilos de gerência da informação 

 

 

Nesse contexto, a gestão de informações precisa mais do que TI para que o controle 

seja efetivo. Apesar da gestão ideal das informações ainda não ser uma realidade para muitas 

organizações, os impactos são bem visíveis em todo o mercado. Após os eventos de Enron e 

11/9, leis como a Sarbanes-Oxley (SOX) nos EUA ou a Loi sur la Sécurité Financière 

(LSF) na França e Australian Corporate reporting and disclosure law (CLERP9) na 

Austrália são exemplos de respostas à falta de controle sobre as informações organizacionais. 

Na verdade, a gestão dos recursos informacionais é um tema antigo e vem sendo moldado de 

acordo com o avanço das tecnologias. 

Classificando os sistemas de informação pelo suporte que eles oferecem às 

organizações, Turban, Mclean e Wetherbe (2004) descrevem alguns tipos de sistemas: 

• Sistema de processamento de transação (SIT) – atende às necessidades do pessoal 

administrativo. O uso em atividades financeiras, contábeis são exemplos de uso de SIT. 

Geralmente está sempre coletando dados, inclusive em tempo real. Assim, o SIT fornece 

dados também para outras aplicações; 

FONTE: (MCGEE E PRUSAK, 1994, p. 155).
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• Sistema de informação gerencial (SIG): com foco em atividades funcionais e aos 

administradores, os SIG’s são geralmente comparados aos SIT’s por gerarem relatórios. 

Mas, os o SIG lida com atividades da gerência de médio escalão, ou seja, planejamento, 

organização e controle de curto prazo; 

• Sistema de apoio a decisões (SAE): auxilia no processo de tomada de decisões dos 

administradores e analistas. Principalmente em decisões complexas não-rotineiras; 

• Sistema de informação empresarial (EIS): evolução dos SAD’s, oferece suporte a todos os 

gerentes da organização. 

Os sistemas baseados na Internet têm como base a arquitetura cliente-servidor e 

podem ser acessados de qualquer ponto que tenha acesso à rede. A World Wide Web permite 

o acesso a documentos espalhados por milhões de máquinas na Internet. Do ponto de vista 

dos usuários, a web é uma coleção mundial de webpages e cada uma possui links para outras 

páginas em qualquer lugar do mundo. Esse processo pode ser repetido indefinidamente. Aqui, 

a idéia de hipertexto tem estreita relação com as idéias de Bush (1945), bem antes da criação 

da Internet (TANENBAUM, 2003). 

O uso da tecnologia www para criar uma rede interna, privada a uma organização é 

chamado de intranet. No entanto, é uma rede conectada à Internet, apenas é protegida por um 

firewall para proteção da rede corporativa de acessos indesejados vindos da Internet. Ao 

extender o conceito de intranet, a extranet permite que funcionários se conectem, de forma 

segura, à rede privada da organização através de um outro local com acesso à Internet. Com o 

grande uso da Internet, o comércio eletrônico ganha força e os portais corporativos também. 

Esses fornecem informação agregada aos funcionários em um ponto de acesso único. Na 

verdade, os sistemas baseados na Internet potencializam quase todos os tipos de sistemas de 

apoio à administração das empresas. Por exemplo, o Customer Relationship Management 

(CRM) que obtém a experiencia de compras do consumidor, proporciona serviços 

personalizados, focaliza ações para determinados cliente, enfim, a Internet possibilita tratar 

clientes diferentes de formas diferentes. Dá apoio também à Supply Chain Management 

(SCM) ao ligar fornecedores e empresas, ambos distribuídos em vários países. A Internet 

ainda possibilita uma maior integração entre a variedade de sistemas, facilitando o trabalho 

dos sistemas de Business Inteligence (BI) que analisam os dados de todos os sistemas 

promovendo inteligencia de negocio aos gestores. (TURBAN; MCLEAN; WETHERBE, 

2004). 
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2.2.1 Qualidade da informação 
 

 

Em quase todos os processos organizacionais envolvem informação. Dados servem de 

base para a tomada de decisões operacionais, táticas e estratégicas. Em busca de novas 

oportunidades de negócios ou melhorar os processos, a informação está sempre presente. Há 

fortes evidências de que as organizações possuem mais informações do que possivelmente 

usam e, ao mesmo tempo, não possuem o dado que realmente precisam. (LEVITIN; 

REDMAN, 1998). É provável que dados de má qualidade sejam mais nocivos do que a falta 

de informações. 

A definição da qualidade da informação e a descrição de suas dimensões são objetos 

de muitas pesquisas (STRONG; LEE; WANG, 1997; WIXON; WATSON, 2001; KAHN, 

STRONG; WANG, 2002; JENNEX; OLFMAN; 2002; SHAKARANARAYAN; ZIAD; 

WANG, 2003; KIM; KISHORE; SANDERS, 2005; WIXON; TODD, 2005). Ao fazer uma 

comparação (Quadro 5) entre os modelos encontrados na literatura, Trindade e Oliveira 

(2007) destacam a falta de consenso entre os pesquisadores. 
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Quadro 5 – Atributos da qualidade da informação 

 

 

Muitas pesquisas já foram realizadas sobre o tema da qualidade da informação. 

Semelhante a Trindade e Oliveira (2007), Lee et al. (2002) já fazia referência a outros 

trabalhos (WANG; STRONG, 1996; BALLOU; PAZER, 1985; DELONE; MCLEAN, 1992; 

GOODHUE, 1995; JARKE; VASSILIOU, 1997; ZMUD, 1978). No entanto, o que se 

confirma até os dias atuais é que o modelo de Wang e Strong (1996) serve como referência 

aos outros. Agrupadas em quatro categorias (intrínseco, contextual, representacional e 

acessibilidade), as dimensões (Quadro 6) da qualidade da informação levantam questões sobre 

a informação em si, o valor que ela possui dado um contexto ao qual se encontra, seu acesso e 

entendimento a partir de uma interface apropriada. 

 

 

Acessibilidade A facilidade e a eficiência que o usuário pode navegar na aplicação para acessar 
a informação de desejada. 

Clareza A informação é facilmente entendida. 

FONTE: (TRINDADE; OLIVEIRA, 2007, p. 9).
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Completeza O sistema provê toda a informação necessária para a execução da atividade. 
Concisão A informação é apresentada de forma compacta. 

Consistência A informação é apresentada no mesmo formato. 
Credibilidade A informação é considerada verdadeira e confiável. 

Disponibilidade 

Refere-se à flexibilidade e compreensão das características da aplicação 
disponibilizada para os usuários para especificar e controlar a relação temporal 
entre os vários componentes hipermídia para que seja disponibilizada uma 
informação de hipermídia integrada. 

Empacotamento Refere-se à variedade de informações que os vários tipos de mídias são 
empacotados dentro de uma interface Web para apresentação ao usuário final. 

Facilidade de uso A informação é fácil de manipular e é aplicada a diferentes atividades. 

Histórico 
Refere-se à flexibilidade e compreensão das características da aplicação 
disponibilizadas para os usuários para especificar e manter um histórico das 
ações dos usuários e do estado da aplicação. 

Interface 
Consistência no arranjo estrutural e no estilo do conteúdo da informação e 
hiperlinks dentro da aplicação, devendo permitir que o usuário conheça o 
conteúdo da informação disponibilizada nas páginas web. 

Interpretabilidade A informação está na linguagem e símbolos apropriados e as definições estão 
claras. 

Objetividade A informação é não tendenciosa e imparcial. 
Precisão A informação está correta, isenta de erros. 

Prontidão A informação é fornecida sempre que for necessária. 

Quantidade O quanto o volume de informação é apropriado para atividade que está sendo 
executada. 

Relevância A informação deve estar relacionada com o interesse e as necessidades de 
informação do usuário. 

Reputação A informação é considerada verdadeira com relação a sua fonte ou conteúdo. 

Segurança O acesso à informação é mantido restrito apropriadamente para garantir a sua 
segurança. 

Temporalidade A informação está suficientemente atualizada. 
Valor A informação provê benefícios e vantagens com o seu uso. 

Quadro 6 – Dimensões da qualidade da informação 

 

 

A avaliação da qualidade da informação inclui a checagem de integridade em bases de 

dados e o levantamento baseado nas dimensões da qualidade da informação. A avaliação com 

base nas dimensões é feita em diversos níveis organizacionais. A análise nas bases de dados é 

menos intrusiva, não é necessária a intervenção do usuário final para realizar a avaliação. 

Essas duas etapas são então cruzadas a fim de se obter relações de causa-efeito que realcem 

problemas existentes. A comparação entre técnicas diferentes é a primeira abordagem de 

avaliação proposta por Pipino, Lee e Wang (2002). A segunda abordagem parte do 

levantamento baseado nas dimensões da qualidade da informação. É dividida em duas 

alternativas: Gap analysis e Benchmark analysis. A primeira compara os índices das 

dimensões entre indivíduos de níveis organizacionais diferentes. O benchmark acontece 

quando se compara os dados encontrados com um padrão da indústria ou com outra 

organização (LEE et al., 2006). De modo geral, essas abordagens de avaliação caracterizam 

FONTE: (TRINDADE; OLIVEIRA, 2007, p. 9-10). Adaptado
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um programa de gestão de qualidade total sobre as informações – proposto por Lee et al. 

(2002). 

Para o levantamento dos índices das dimensões da qualidade da informação é proposto 

o  information quality assesment – IQA. Usando uma escala Likert de 11 pontos, variando de 

discordo totalmente a concordo totalmente, o questionário é composto por 69 itens (LEE et 

al., 2006). Ao analisar o indicador de qualidade de uma dimensão em diferentes níveis 

organizacionais, a gap analysis proporciona uma visão geral da qualidade da informação e 

auxilia na escolha de curso de ação para corrigir eventuais problemas.  

Lee et al. (2006) relacionaram condições que levam ao surgimento dos problemas com 

a informação: 

1. Múltiplas fontes de dados: fontes distintas da mesma informação produzem valores 

também distintos; 

2. Fatores subjetivos na produção de dados: a informação pode se tornar tendenciosa; 

3. Recursos computacionais limitados: limitam o acesso a informações relevantes; 

4. Segurança/acessibilidade questionáveis: fácil acesso aos dados pode entrar em conflito 

com a privacidade e confidencialidade; 

5. Diferentes codificações de dados: além de entrarem em conflito, os códigos podem ser 

difíceis de difícil compreensão; 

6. Representação complexa dos dados: informações com estruturas distintas mas de algum 

modo relacionadas não são devidamente conectadas; 

7. Volume de dados: grandes volumes de informação tornam difícil o acesso a informação 

em tempo aceitável; 

8. Restrições na entrada dos dados: restrições em excesso podem impedir a entrada de 

informações importantes; 

9. Mudança das necessidades de informação: como a organização muda constantemente, as 

informações relevantes também; 

10. Sistemas distintos distribuídos: diferentes sistemas sem a devida integração levam a 

definições, regras, formatos e valores inconsistentes. O sentido original do dado pode ser 

distorcido ou até perdido à medida que ele é distribuído e recuperado por vários sistemas 

em tempos diferentes, lugares e até por diferentes propósitos. 

Assim, o levantamento realizado pelo IQA proporciona o reconhecimento de pontos 

onde a informação enfrenta problemas para atingir seu destino. Instrumentos baseados nas 

dimensões de qualidade da informação foram elaborados para diferentes contextos de 

processamento de informações. 
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A Internet propiciou o uso de aplicações em escala global e de fácil acesso. Sendo uma 

fonte ininterrupta de informações, a aplicação web precisa atender às necessidades dos 

usuários como qualquer outro serviço oferecido por organizações. Em busca dessa avaliação, 

o WebQual surgiu em 1998 e desde então já foi aplicado em muitos contextos. Atualmente a 

versão 4.0, renomeada para eQqual (ANEXO A), é baseado no WebQual 3.0 e a principal 

mudança foi uma maior atenção dada à usabilidade e a experiência do usuário (BARNES; 

VIDGEN, 2002). Inicialmente usado em avaliações de aplicações de e-commerce, o 

questionário consiste em 22 questões agrupadas em três categorias: usabilidade, qualidade da 

informação e serviço oferecido. Auxiliando o processo de tomada de decisão, o eQual permite 

quantificar questões qualitativas envolvendo os sistemas baseados na web. Na verdade, 

questões abertas aos respondentes complementam o questionário (BARNES; VIDGEN, 

2006). 

Enfatizando a visão tecnoloógica, Kamthan (2008) propôs um conjunto de padrões de 

qualidade para os sistemas de informação baseados na web. Esses sistemas devem possuir um 

alto padrão de qualidade do ponto de vista de todos os usuários. Os padrões constituem de 

soluções a problemas recorrentes em um dado contexto. A seguir, a lista com os padrões 

destacados por Kamthan (2008): 

1. CLIENT–SERVER: padrão das aplicações baseadas na Internet, permite que alterações 

possam ser feitas no servidor sem que precise alterar no cliente também. A reusabilidade é 

outro ponto importante com esse padrão, muitos clientes podem requisitar os serviços ao 

mesmo tempo; 

2. MODEL–VIEW–CONTROLLER: promovendo o reuso, a separação entre modelo, 

estrutura e controle da aplicação permite realizar modificações sem alterar outras partes 

do sistema; 

3. WHAT’S NEW PAGE: destaque a novas informações; 

4. CHRONOLOGICAL ORGANIZATION: ordenação das informações com base no tempo 

associado; 

5. ALPHABETICAL ORGANIZATION: ordenação das informações com base nas 

descrições; 

6. MIRRORWORLD: duas ou mais visualizações da mesma informação; 

7. FAST–DOWNLOADING IMAGES: criação de imagens otimizadas em cor e tamanho, 

auxiliando na performance  e usabilidade; 

8. REUSABLE IMAGES: armazenamento temporário (cache) de imagens para visualização 

mais rápida; 
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9. BREADCRUMBS: informar ao usuário a sua localização atual; 

10. FLY–OUT MENU: menus compostos por sub-menus agrupados; 

11. CLEAR ENTRY POINTS: orienta a entrada de informações mostrando apenas o que deve 

ser preenchido; 

12. MISSING LINK: informa ao usuário que o link não existe e sugere alternativas; 

13. WIZARD: guia para a execução de operações com vários passos; 

14. RESPONSIVE DISCLOSURE: começa com uma tela com poucos dados e guia o usuário 

por uma série de passos e a cada passo dado, mais informações são mostradas; 

15. SIMPLE SEARCH FORMS: exige pouco conhecimento do usuário para realizar a busca; 

16. SELECTABLE SEARCH SPACE: restrição da busca a uma determinada categoria; 

17. SELECTABLE KEYWORDS: com base na experiência adquirida, sugerir palavras-chave 

para aprimorar as buscas subseqüentes; 

18. ORGANIZED SEARCH RESULTS: destaca a informação mais importante obtida na 

busca; 

19. INTRODUCE REDUNDANCY: aumentar a disponibilidade do serviço; 

20. FAILURE NOTIFICATION: informar se algo não está funcionando; 
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2.3 Enterprise Content Management (ECM) 
 

 

2.3.1 Conceito e tecnologias 
 

 

Segundo Davenport e Choen (2005), um dos maiores problemas com relação à gestão 

das informações é a distância entre a TI e os fins organizacionais. Além de não focar em 

questões úteis para a organização, a proliferação de aplicações acaba gerando mais e mais 

informação (geralmente de baixa qualidade) e aumenta os problemas com a falta de 

integração. 

A gestão das informações se modifica com o passar do tempo, acompanhando o 

avanço tecnológico (Figura 12). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 – Trajetória das tecnologias de gestão da informação até ECM 

 
 

 

O idealizador do MEMEX (BUSH, 1945) realmente estava à frente de seu tempo. No 

período pós-segunda guerra mundial, grandes mainframes dominavam o processamento de 

informações e praticamente tudo era impresso por motivos de segurança. Muito usados em 

bancos para proteger fotos de cheques, os microfilmes foram usados na década de 70 para 

reduzir o espaço de armazenamento de arquivos com registros em papel quando esses se 

tornavam inativos. Muitos arquivos ainda estão armazenados em microfilmes, mas seu uso 

não é muito prático e foi marcante apenas nos anos 70 e 80. 

O uso de minicomputadores na década de 80 foi um marco importante. Computadores 

começavam a se tornar mais presentes no ambiente de trabalho. O uso de processadores de 

texto e planilhas permitiu a criação eletrônica dos documentos organizacionais. Ainda nos 

anos 80, um próximo avanço foi a digitalização de documentos (document image processing –

FONTE: (SKJEKKELAND, 2007). Adaptado
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DIP) com o uso de scanners. No entanto, a infra-estrutura disponível como redes de 

computadores e os computadores da época não suportavam o grande volume de informações. 

Nos anos 90, uma nova geração de sistemas surgiu para gerenciar documentos digitais 

criados pelos processadores de texto como o Microsoft Office. Os softwares de gestão 

eletrônica de documentos (eletronic document management – EDM) controlavam a os 

documentos em um repositório com o uso de metadados que permitiam fazer relacionamentos 

e provia o acesso a todos os registros. Com o tempo, o DIP e EDM juntos eram capazes de 

gerenciar os documentos desde a captura até a solicitação dos documentos armazenados. Com 

a indexação dos documentos, os usuários poderiam também realizar buscas em um documento 

específico ou em toda a base de dados a partir de um termo de pesquisa. 

A partir da gestão eletrônica dos documentos, o trabalho cooperativo se tornou o passo 

seguinte. As tarefas eram divididas e pessoas realizavam transações que eram articuladas em 

um processo maior. Nesse momento o email surge e já provoca fortes mudanças na forma das 

pessoas se comunicarem e colaborarem. Apesar disso, o email era mais aplicado em processos 

de notificação, pois não se tinha certeza se o destinatário tinha recebido a mensagem. O 

desenvolvimento tornou possível a realização de reuniões por meio de softwares de 

groupware e o trabalho cooperativo apoiado por softwares de workflow eram cada vez mais 

presente nas organizações. 

O avanço da Internet tornou possível a publicação de informações em escala mundial e 

o resultado disso foi o surgimento de muitos softwares de gerenciamento de conteúdo na web 

(web content management – WCM). Diferente dos DIP’s ou EDM’s que apresentavam as 

informações em estruturas pré-definidas, a informação utilizada pela tecnologia World Wide 

Web (WWW) não possui uma estrutura comum. Ao manipular dados semi-estruturados, a 

publicação de informações na web se tornou uma ferramenta importante já que era possível 

agrupar informações com estruturas distintas. Além disso, a distribuição das informações 

pode se dar através de qualquer dispositivo (ex.: celulares, pda) com acesso à WWW. As 

aplicações na web foram muito importantes no desenvolvimento do ECM. Com a web, a 

colaboração de informações e o trabalho cooperativo são facilitados e junto a isso a 

combinação com informações de diferentes estruturas torna a aplicação cada vez mais 

poderosa. 

Acompanhando o desenvolvimento tecnológico, as aplicações de EDM sofreram 

alterações desde sua concepção inicial, inclusive há muitas iniciativas de propor padrões que 

possam orientar o desenvolvimento e uso dessas aplicações em organizações. A exemplo do 

Public Record Office (PRO) na Inglaterra que elaborou um conjunto de requisitos que 
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aplicações EDM deveriam suportar a fim de serem aplicados na administração pública da 

Inglaterra. Os requisitos envolviam desde a captura dos documentos até o controle de 

armazenamento, acesso e exclusão. Nesse sentido, a União Européia elaborou o MoReq3 com 

o mesmo intuito, ou seja, modernizar a administração pública. 

Atualmente, aplicações pontuais de gerenciamento de conteúdo na web e de 

documentos ainda podem ser encontradas. Aplicações ECM envolvem o ciclo de vida das 

informações com tecnologias adaptáveis às necessidades de cada unidade organizacional, 

promovendo a colaboração e integração de informações. Ao combinar características de 

muitas aplicações, ECM tem como proposta a gestão das informações não-estruturadas em 

uma organização. Segundo Tyräinen et al. (2006), embora o termo ECM possa referenciar um 

conjunto de tecnologias, as mudanças são parcialmente tecnológicas. Novas soluções de 

gestão de informações necessitam de mudanças nos processos organizacionais e novas 

estratégias de produção de informações. 

Por ser um conceito emergente, a definição de ECM ainda passa por incertezas, 

(TYRÄINEN et al., 2006; SMITH; MCKEEN, 2003). Groff e Jones (2004, p. 3) definem 

ECM como: “Sistemas ECM são compostos de uma variedade de ferramentas, tecnologias e 

métodos que ajudam a capturar, gerenciar, armazenar, manter e distribuir conteúdo nos 

processos administrativos em toda a organização”. Smith e Mckeen (2003) apresentam uma 

idéia similar, mas acabam complementando ao afirmar que as informações gerenciadas 

independem do tipo, ou seja, podem ser dados eletrônicos ou não, texto, imagens, áudio, 

vídeo, etc. 

O conceito provido pela AIIM4 é reconhecido como um dos mais completos: 

 

 
Enterprise Content Management (ECM) é composto pelas tecnologias usadas na 
capturar, gerenciar, armazenar, preservar e distribuir conteúdo e documentos 
relacionados aos processos organizacionais. Ferramentas e estratégias ECM 
possibilita a gestão de informações não-estruturadas de uma organização, 
independente onde a informação esteja. 

 

 

Como um processo de gestão de informações não-estruturadas, o que se destaca ao 

observar as definições de ECM é que há uma convergência entre a informação estruturada e a 

não-estruturada (HASHMI, 2004). Ao abordar o processo de gestão das informações 

                                                 
3 http://www.moreq2.eu/ 
4 http://www.aiim.org/ResourceCenter/AboutECM.aspx 
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estruturadas e não-estruturadas, ECM pode ser reconhecido como um elemento-chave na 

estratégia corporativa (SKJEKKELAND, 2007). 

Com uma maior consolidação, aplicações ECM são desenvolvidas para soluções 

pontuais ou até envolvendo toda a organização, semelhante a grandes sistemas corporativos 

como ERP’s e CRM’s (MOHAMED, 2004). Nesse sentido a Figura 13 demonstra a relação 

entre ECM e aplicações corporativas presentes em grandes organizações. 

 

 

 

Figura 13 – Relação entre ECM e o conjunto de aplicações corporativas 

 

 

A gestão do ciclo de vida das informações organizacionais sob a ótica do modelo 

ECM é marcada por tecnologias que abordam todos os passos desse processo. Baseado na 

literatura encontrada (MUNKVOLD et al., 2006; GROFF; JONES, 2004; PÄIVÄRINTA; 

MUNKVOLD, 2005; FORQUER; JELINSKI; JENKINS, 2006; TYRÄINEN et al., 2006; 

SKJEKKELAND, 2007), 10 componentes (Quadro 7) relacionando tecnologias envolvidas 

desde a obtenção até a disponibilização das informações ao usuário final concentram as idéias 

do modelo ECM. 

 

 

Busca A localização por palavra-chave entre dados não estruturados pode ser 
uma tarefa complexa. Os diferentes tipos de informações necessitam de 
diferentes abordagens de pesquisa. A personalização está presente para 
atender as necessidades de cada grupo na organização; 

Gestão de A gestão do ciclo de vida dos documentos envolve desde sua obtenção, 

FONTE: Dados da pesquisa, 2008.
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documentos armazenamento, até sua destruição. Documentos estão associados a 
processos colaborativos de trabalho e a segurança e integridade devem 
ser garantidas. 

Gestão de 
conteúdo na web / 

Colaboração 

Edição, integração e o gerenciamento do ciclo de vida de conteúdos em 
websites. Integração entre pessoas, processos e informação. A 
tecnologia permite a colaboração em tempo-real entre colaboradores 
presentes em diferentes áreas da organização. Os portais oferecem 
maior colaboração entre indivíduos distribuídos globalmente. As 
informações podem ser personalizadas a cada usuário ou grupo de 
usuários. 

Gestão de 
conteúdo 

multimídia 

Gestão de novos tipos de mídias que surgem com o avanço da 
tecnologia. A largura de banda disponível é também relevante. 
Colaboração, através de um meio seguro e em tempo-real, de 
informações como imagens, áudio, vídeos, animações, etc.; 

Workflow Automação dos processos administrativos. Descrição de como 
colaboradores interagem com informação e tecnologia; 

Extensão a 
ferramentas de 

gestão 

Ligação entre os processos administrativos e os seus diferentes tipos de 
informação com o processamento de transações existentes nas 
ferramentas de gestão – Enterprise Resource Planning (ERP) e 
Customer Relationship Management (CRM); 

Email A mais simples forma de comunicação no modelo ECM é 
compreendida como se fosse um registro, um documento que deve ser 
controlado em todo o seu ciclo de vida. 

Quadro 7 – Tecnologias do modelo ECM 

 

 

A classificação de informações está relacionada a todas as tecnologias do modelo 

ECM e permitem a indexação dos dados e categorização. ECM atua como um middleware, 

intermediando as requisições entre bases de dados distintas e os diferentes processos 

organizacionais, ou seja, a integração também marca o modelo ECM. 

 

 

2.3.2 Modelo 
 

 

Ao observar o histórico das tecnologias até ECM, foi possível identificar diversas 

tecnologias que estão relacionadas com o tema. Um outro exemplo de tecnologia relacionada 

é o information resource management (IRM) e a gestão do conhecimento (GC). Indo além 

da visão centrada em banco de dados estruturados, característica da IRM, e a baseada em 

arquivos da EDM. ECM avança em técnicas de personalização e integração de bases 

heterogêneas, além de utilizar aplicações baseadas na web. Apesar de ECM poder contribuir 

FONTE: Dados da pesquisa, 2008.
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nas análises feitas em GC, seu foco permanece em destacar a problemática da gestão de 

informações em um contexto organizacional; configura-se como uma moderna perspectiva, já 

que integra IRM, EDM, GC e vai além de seus escopos individuais (PÄIVÄRINTA; 

MUNKVOLD, 2005; MUNKVOLD et al., 2006). 

A expressão ECM ainda tem sido referida a sistemas e tecnologias. No entanto, a 

mudança é parcialmente tecnológica. Muito embora forneça um importante e complexo 

campo de pesquisa em ciências da computação, essas pesquisas tendem a omitir o aspecto do 

conteúdo e o contexto organizacional do ECM (TYRÄINEN et al, 2006). 

Apesar das poucas pesquisas envolvendo o contexto organizacional, Päivärinta e 

Munkvold (2005) elaboraram um estudo abrangendo vários cases de projetos ECM em 

organizações. Nesse estudo, identificaram objetivos, escopo e aspectos-chave de cada projeto. 

A partir disso, detectaram as áreas principais que possibilitaram a implantação do modelo 

ECM na organização (Figura 14). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Modelo obtido a partir da análise da implantações ECM em organizações. 

 

 

Entre os principais elementos identificados relacionados à gestão organizacional, os 

objetivos e impactos organizacionais variam de organização a organização, mas é possível 

destacar alguns: 

a. Melhorar a colaboração interna e externa através do compartilhamento de conteúdo 

digital; 

b. Aumentar a qualidade, segurança das informações; 

c. Promover uma imagem moderna da administração aos gestores; 

FONTE: (PÄIVÄRINTA; MUNKVOLD, 2005, p. 2). Adaptado

 Modelo organizacional 

Objetivos Impactos 

Modelo de conteúdo 

Administração Infra-estrutura 

Gestão da mudança 
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d. Obter maior eficiência, eficácia e flexibilidade nos processos organizacionais; 

e. Manter uma memória organizacional com o histórico das transações; 

f. Reduzir o custo do processamento de informações; 

g. Atender a normas, regulamentos. 

Nenhum objetivo foi destacado como mais importante. As implantações ECM eram 

realizadas de acordo com o contexto de cada organização. Em algumas, a redução de custos 

era mais importante até do que outros objetivos inicialmente propostos como a melhoria da 

colaboração interna de informações. No caso das empresas farmacêuticas, militares ou do 

mercado de aviação, o atendimento a padrões impostos pelo mercado em si já justificava a 

presença do modelo ECM. 

O modelo de conteúdo representa a questão central em qualquer solução baseada em 

ECM. Consiste na compreensão do conteúdo em si e seu papel no contexto organizacional. 

Questões relevantes nesse ponto envolvem: a estrutura das informações e como são 

visualizadas e publicadas para diferentes grupos; o ciclo de vida, ou seja, a criação, edição, 

revisão e distribuição da informação a partir de um fluxo de trabalho cooperativo (workflow). 

A padronização dos metadados sobre as informações organizacionais pode ser um dos 

maiores desafios, já que precisa da participação de todos os colaboradores na produção de 

metadados que possam facilitar o acesso às bases de dados. Nesse sentido, a classificação de 

bases heterogêneas, possibilita um uso mais eficiente de busca. 

O modelo organizacional refere-se a ações envolvendo a delegação de atividades, 

atribuição de responsabilidades na execução do projeto ECM. É preciso ressaltar que 

diferentes organizações possuem estruturas distintas e os objetivos do projeto de ECM podem 

influenciar essas estruturas e vice-versa. A reengenharia de processos é enfatizada como uma 

prática que pode auxiliar na simplificação de atividades que atualmente despendem, sem 

necessidade, muitos recursos. Cada organização tem propósitos distintos ao implementar o 

modelo ECM, é dependente aos processos de cada organização. 

A tecnologia que dá suporte à implantação do projeto ECM é revelada na infra-

estrutura. Padrões de interoperabilidade, redes, armazenamento e atualização de hardwares e 

softwares são necessários frente ao grande volume de dados e sua transmissão. A segurança 

obtida através de certificados digitais, criptografia, entre outras técnicas, também é destacada 

como elemento-chave nos projetos. Com relação aos padrões de interoperabilidade, Deitel 

(2003) considera que a representação de informações semi-estruturadas e até não estruturadas 

pode ser feita através da linguagem Extensible Markup Language (XML). Com ela, é possível 

criar uma estrutura para qualquer tipo de dado, sendo, portanto, de extrema importância em 
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um contexto de interoperabilidade e fácil integração (DEITEL, 2003). Deve-se levar em conta 

também que as aplicações precisam ser amigáveis aos usuários finais. 

A administração se dá através de normas, padronizações, ou seja, a política de 

gerenciamento de conteúdo aplicada ao ambiente organizacional. A criação de novos cargos a 

fim de envolver melhor o gerenciamento das informações e outras questões jurídicas são 

igualmente relevantes. 

A gestão da mudança caracteriza-se pela avaliação dos investimentos realizados e a 

busca de competências internas em ECM no intuito de se preparar para projetos futuros ou 

realizar mudanças. De modo similar, Rockart (2004) considera a gestão da mudança como 

fator crítico de sucesso no projeto de uma arquitetura de informações empresariais 

envolvendo a maior quantidade possível de integrantes da organização, através de 

treinamentos e programas de incentivo. Torna-se necessário justificar o investimento aos 

gestores da organização. Dessa forma, as organizações precisam manter equipes que dominem 

as aplicações e possam realizar alterações quando necessário. Junto a isso, o treinamento e 

suporte aos usuários é outro ponto relevante. O uso de protótipos no desenvolvimento das 

aplicações permite aos usuários uma validação e resulta em melhor aceitação. 

Ao reconhecer a prática holística de gerenciamento da informação que o ECM 

proporciona, Päivärinta e Munkvold (2005) sugerem algumas questões que podem ajudar na 

elaboração de um novo projeto, eis algumas: 

• Justificar o projeto ECM em relação aos objetivos da organização; 

• Analisar como novas soluções afetariam a atual compreensão dos requisitos de 

informação e sua organização; 

• Analisar as barreiras atuais oportunidades para atingir um ambiente ECM integrado. 

Observar ainda como a infra-estrutura tecnológica deverá ser administrada; 

• Estabelecer práticas e políticas efetivas e eficientes para administrar os processos 

advindos do ECM na prática. 

A pesquisa em ECM envolve muitos temas e foi delimitada (Figura 15) por Tyräinen 

et al. (2006) em quatro perspectivas: processos, conteúdo, tecnologia e organização. 
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Figura 15 – Framework para a pesquisa em ECM 

 

 

 

Independente da perspectiva em que a pesquisa esteja focada, a perspectiva de 

conteúdo está relacionada de alguma forma. Essa está subdividida em três visões: 

1. Usuários – Focada na relação entre informação e usuários. Questões como ‘quem são?’, 

‘como eles lêem, interpretam e usam a informação?’, ‘Quão relevante a informação é para 

eles?’; 

2. Informação – Lida com a semântica da informação, como a informação é representada e 

se faz acessível aos usuários. A busca e metadados são igualmente importantes, pois a 

grande questão com relação à informação está em descobrir como disponibilizar dados 

acessíveis aos usuários finais; 

3. Sistemas – Focada nos sistemas em que a informação reside. Interoperabilidade entre 

sistemas, padrões e formatos são temas relacionados a fim de se obter a variedade de 

sistemas integrados que uma organização necessita. 

A perspectiva da tecnologia trata das tecnologias (hardware e software) usadas nos 

projetos ECM. Embora seja importante a análise de novas tecnologias que proporcionam o 

avanço na gestão da informação, é necessário que haja uma maior atenção aos sistemas já que 

os sistemas requerem e integram uma série de tecnologias específicas. 

 A perspectiva de processos de desenvolvimento e instalação inclui o 

desenvolvimento, implementação e manutenção de aplicações ECM. 
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FONTE: (TYRÄINEN et al., 2006, p. 628). Adaptado
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 A perspectiva da organização considera questões organizacionais e sociais da gestão 

de informações. Tyräinen et al (2006) ressalta ainda que ainda são raras as pesquisas que se 

encaixam nessa perspectiva. 

A pesquisa em ECM gira em torno do processo de gestão de informações nas 

organizações. A variedade de informações e tecnologias que são disponibilizadas para atender 

às necessidades dos processos organizacionais resulta em uma combinação de ajuste delicado. 

Nesse sentido, Fowell (2002) considera o ECM como a coordenação entre fontes e serviços de 

informação, alcançando todas as áreas da organização. Seja em um processo onde pessoas 

interagem com pessoas, ou pessoas interagem com informação, o ECM está presente com 

estratégias colaborativas de conteúdo e informação (Figura 16). 

 

 

 

Figura 16 - Características principais do ECM: colaboração, conteúdo e processos 

 
 

 

A Figura 17 e a  Figura 18 representam a interação entre o referencial teórico e os 

objetivos propostos pelo trabalho. Podendo ser dividida em duas partes, a primeira (Figura 17) 

trata da identificação de componentes ECM no processo de gestão de informações 

administrativas.  

As dimensões do modelo de Päivärinta e Munkvold (2005) servem de base para a 

análise. Independente do tipo de componente ECM utilizado, sua disponibilização aos 

usuários será feita através de aplicações baseadas na Internet. 

A partir dos indícios ECM encontrados, a segunda parte do trabalho seria conhecer 

melhor os impactos desses elementos com base na qualidade da informação relatada pelos 

usuários. A fim de se obter maior confiabilidade, a análise da qualidade vai até a verificação 

de padrões de aplicações baseadas na Internet. 

FONTE: (FORQUER; JELINSKI; JENKINS, 2006, p. 31). Adaptado
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Figura 17 – Modelo de pesquisa: identificando elementos do modelo ECM 

 

 

A partir dos componentes ECM encontrados, a avaliação da qualidade da informação 

se dá através da aplicação do eQual 4.0 a fim de se obter indicadores a partir dos usuários das 

aplicações ( Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 18 – Modelo de pesquisa: avaliando a qualidade da informação 
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FONTE: Dados da pesquisa, 2008.
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3 METODOLOGIA 
 

 

3.1 Tipo de pesquisa 
 

 

Tyräinen et al (2006) considera que a pesquisa sobre ECM seja mais favorável a partir 

de abordagens construtivistas, pesquisas qualitativas. Assim, visando compreender o mundo a 

partir de significados subjetivos, abordando os processos de interação entre as pessoas 

(CRESWELL, 2007), essa pesquisa se enquadra nos moldes da pesquisa qualitativa. 

A característica descritiva desta pesquisa é ressaltada ao analisar o processo de gestão 

de informações em uma organização com base no modelo ECM. Há poucos trabalhos 

acadêmicos em organizações, portanto, à medida que se observam as interações constituintes 

do processo de gestão de informações, verificando a correspondência com os elementos do 

modelo ECM, a pesquisa é marcada também como exploratória. Segundo Gil (1991), as 

pesquisas exploratórias têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a 

descoberta de intuições. 

Dados os aspectos envolvendo essa pesquisa, a estratégia de pesquisa escolhida foi o 

estudo de caso. Segundo Yin (2005, p. 32), essa estratégia: “Investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. O modelo ECM representa um 

avanço na pesquisa sobre informação em organizações e evidencia diversos pontos que estão 

relacionados, tais como a tecnologia em si, a percepção do usuário pelo seu uso e a influência 

da tecnologia nas organizações e vice-versa. 

Desse modo, a pesquisa irá explicar a gestão de informações não-estruturadas em uma 

organização com base no modelo ECM. Assim, a descrição dos elementos passa pela 

exploração e reflexão do que foi encontrado na organização. A unidade de análise envolve os 

sistemas responsáveis pela gestão da informação na administração da UFRN. Os sistemas são: 

SIGAA, SIPAC e SIGRH. 
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3.2 População e amostra da pesquisa 
 

 

A UFRN possui atualmente 3.271 servidores técnico-administrativos, 1.638 

professores e mais de 30.000 alunos. Os respondentes foram selecionados com base em 

critérios estabelecidos a partir dos objetivos específicos da pesquisa. 

O primeiro objetivo específico trata da identificação dos componentes ECM na 

administração da UFRN. Elementos do modelo ECM poderiam ser identificados em vários 

sistemas e muitos usuários conhecem apenas as funcionalidades que lhes foram destinadas 

para trabalhar em suas respectivas tarefas. Portanto, o uso do conhecimento de especialista se 

mostrou necessário. 

Dessa forma, apenas um respondente se encaixou no perfil desejado de especialista. O 

Diretor de Sistemas da SINFO da UFRN é o responsável por projetar e coordenar a equipe 

mantenedora do SIGAA, SIPAC e SIGRH. 

Além de contribuir no alinhamento das questões de pesquisa, a entrevista com o 

especialista forneceu direções para que o pesquisador pudesse analisar e escolher os próximos 

entrevistados. Assim, oito potenciais respondentes foram identificados pelo Diretor de 

Sistemas da UFRN. São servidores técnico-administrativos ou professores que ocupam cargos 

administrativos e que participaram (intercalados) no desenvolvimento dos três sistemas; 

alguns ainda colaboram de forma significativa na concepção de novos módulos ou no 

aprimoramento dos atuais. No total, devido a problemas no acesso aos respondentes, quatro 

respondentes desse grupo foram entrevistados. 

Nesse contexto, Creswell (2007, p. 189) afirma: “A idéia por trás da pesquisa 

qualitativa é selecionar propositalmente participantes ou locais (ou documentos ou materiais 

gráficos) mais indicados para ajudar o pesquisador a entender o problema e a questão de 

pesquisa”. Para atingir o segundo objetivo específico, além das oito pessoas-chave 

identificadas, foram relacionados três grupos de respondentes: professores, alunos e 

servidores técnico-administrativos. Conforme verificado na fase exploratória da pesquisa, os 

indivíduos desses três grupos possuem acesso a algum dos sistemas da UFRN. Dessa forma, 

esses respondentes foram selecionados por conveniência (BOYD; WESTFALL, 1987) e estão 

distribuídos em várias unidades da UFRN. No total, foram 75 entrevistados: 13 professores, 

10 alunos e 52 servidores técnico-administrativos. 
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3.3 Coleta de dados 
 

 

De acordo com Creswell (2007), na maioria dos estudos qualitativos são coletadas 

formas múltiplas de dados e se gasta um tempo considerável no ambiente natural reunindo 

informações. Das seis fontes de evidências propostas por Yin (2005), serão utilizadas: 

entrevistas, observações, documentos e registros em arquivos. Uma maior confiabilidade é 

obtida ao realizar a triangulação de várias fontes de evidências. 

As entrevistas são consideradas uma fonte essencial para a coleta de dados em um 

estudo de caso. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas junto aos colaboradores da 

pesquisa. Inicialmente, dois questionários foram elaborados: um para o especialista e outro 

para os demais respondentes. 

O instrumento utilizado para entrevistar o especialista foi um roteiro de entrevista com 

18 questões abertas baseadas nas dimensões do modelo ECM elaborado por Päivärinta e 

Munkvold (2005). As dimensões são: 1) Modelo organizacional; 2) Modelo de conteúdo; 3) 

Infra-estrutura; 4) Administração; e 5) Gestão da mudança. Esse roteiro está apresentado no 

Apêndice A. 

A fase exploratória da pesquisa revelou que vários usuários utilizam inclusive os três 

sistemas em questão (SIGAA, SIPAC e SIGRH). Dessa forma, o questionário a ser aplicado 

aos demais respondentes foi alterado para que eles informassem os sistemas/módulos que têm 

acesso e qual seria escolhido para responder as afirmativas. Foi sugerido ao respondente 

escolher o sistema que tivesse mais familiaridade ou aquele que, em sua opinião, considerasse 

importante avaliar. 

Dessa forma, o segundo instrumento ficou estruturado em duas partes. A primeira 

continha questões sobre características pessoais do respondente. A segunda parte foi baseada 

no eQual 4.0 – antes chamado de WebQual (BARNES; VIDGEN, 2002). Trata-se de um 

questionário para medir a eficácia de aplicações web. Originalmente proposto para avaliar a 

presença web de empresas de e-commerce, o instrumento totaliza 22 afirmativas que estão 

agrupadas em três seções: usabilidade, qualidade da informação e serviço oferecido. O eQual 

4.0 foi planejado para ser respondido com base em uma escala Likert de sete pontos, variando 

de Discordo totalmente a Concordo totalmente. A fim de reduzir a possibilidade dos 

respondentes não concordarem e não discordarem, a escala foi alterada para seis pontos, 

variando de Discordo totalmente a Concordo totalmente. O eQual 4.0 foi ajustado também 

em sua estrutura. Foram incluídas perguntas abertas entre as três seções (usabilidade, 
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qualidade da informação e serviço oferecido). Assim, vai ao encontro de Barnes e Vidgen 

(2006), promovendo a triangulação de dados ao mesclar dados quantitativos e qualitativos no 

mesmo questionário. O respondente poderia então opinar sobre cada bloco de afirmativas. 

Esse questionário é apresentado no apêndice B. 

O pré-teste realizado com dois professores, dois servidores técnico-administrativos e 

dois alunos revelou a necessidade de adequar o questionário. As questões 2.G (O SISTEMA 

transmite uma sensação de competência.), 4.A (Tem uma boa reputação.) se mostraram 

repetitivas aos respondentes; a ordem da escala de resposta foi várias vezes questionada - 

respondentes marcavam na coluna �ÃO CO�CORDO pensando que estavam 

CO�CORDA�DO com a afirmativa; alunos não se consideraram aptos a responder algumas 

das afirmativas da seção serviço oferecido. Por isso, a ordem das colunas foi trocada 

(variando agora de Concordo totalmente a Discordo totalmente), a questão 4.A (Tem uma 

boa reputação.) foi mantida, enquanto a 2.F (O design é apropriado para o tipo do 

SIGAA) e 2.G (O SIGAA transmite uma sensação de competência.) foram removidas.  

Como algumas afirmativas da seção serviço oferecido não se mostraram adequadas 

aos alunos, as alterações resultaram em duas versões do questionário: uma para os servidores 

e professores da UFRN (Apêndice C), constando de 27 questões e outra para os alunos 

(Apêndice D) constando de 23 questões. A primeira parte do questionário aplicado aos alunos 

foi alterada, removendo a questão 1.1 (Ocupação), a questão 1.3 (Há quanto tempo utiliza 

sistemas baseados na Internet em seu trabalho?) foi reformulada para Há quanto tempo 

usa o SIGAA?. A questão 1.4 (Quais sistemas/módulos você utiliza em seu trabalho?), a 

frase Escolha um sistema ou módulo como referencia para responder as questões 

abaixo., a questão 4.B (Sinto-me seguro em efetuar transações.) e 4.G (Estou certo que os 

serviços oferecidos são transmitidos como prometem.) foram removidas. A questão 4.F 

(Torna fácil a comunicação na organização.) foi reformulada para (Torna fácil a 

comunicação com professores e alunos.) O termo SISTEMA foi substituído por SIGAA. 

Os respondentes indicados pelo especialista foram entrevistados em seus locais de 

trabalho. Foi realizado um contato prévio para verificar a disponibilidade para a entrevista e 

marcar a reunião. As entrevistas foram gravadas e tiveram duração média de 90 minutos. As 

questões esclarecedoras indicadas no protocolo de estudo de caso orientaram as entrevistas à 

medida que o questionário era respondido. Os alunos foram escolhidos aleatoriamente. Os 

servidores técnico-administrativos e professores foram abordados aleatoriamente em várias 

unidades de trabalho da UFRN. Poucas entrevistas com esses últimos respondentes 

(servidores técnico-administrativos, professores e alunos) foram gravadas. Alguns preferiram 
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que deixasse o questionário e um dia era marcado para que o pesquisador retornasse ao local. 

O questionário era entregue respondido e muitos respondentes utilizaram dos espaços de 

pergunta aberta para opinar sobre as afirmativas. 

A segunda fonte de evidências utilizada foi a observação. Lakatos e Marconi (2004, 

p.275) relatam sobre a observação: 

 

 
A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações 
utilizando os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não 
consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que 
se deseja estudar.  

 

 

A observação se deu em dois momentos: ao entrevistar os respondentes e ao acessar os 

sistemas (SIGAA, SIPAC e SIGRH). Nas entrevistas com os servidores técnico-

administrativos, sempre que possível, era solicitado ao servidor abrir o sistema que ele tem 

acesso. Ao conduzir a entrevista, foi analisado o ambiente de trabalho e à medida que o 

respondente mostrava no sistema o porquê dos questionamentos, tanto o sistema quanto a 

interação do servidor com o sistema eram observados. Nesse momento, foram feitos 

questionamentos específicos das atividades de trabalho do servidor. O acesso aos sistemas se 

deu no momento da entrevista com os respondentes e a partir do próprio pesquisador (acesso 

apenas ao SIGAA e às seções externas dos outros sistemas). A observação dos sistemas levou 

em conta as questões esclarecedoras descritas no protocolo de estudo de caso. 

Documentos também foram utilizados como fonte de evidências. A legislação da 

UFRN está acessível ao público em geral, no entanto, documentos como projetos de infra-

estrutura de TI, especificações dos sistemas e documentos ainda em fase final de conclusão 

foram obtidos a partir das entrevistas com o especialista. Registros em arquivos (YIN, 2005) - 

exemplo: relatórios gerados pelos sistemas - foram obtidos com os respondentes identificados 

pelo especialista com a devida autorização. 

O Quadro 8 relaciona os objetivos específicos da pesquisa com as fontes de coleta de 

dados e o que foi obtido em cada fonte. 
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Objetivos específicos Fontes de evidência Coleta 
Entrevista com 

especialista 

Entrevista com os 
indicados pelo 

especialista 

Entrevistas gravadas com 
duração média de 90 min; 
Roteiro de entrevista ao 
especialista (18 questões); 
Questionário (27 questões) 
aplicado aos indicados pelo 
especialista. 

Documentos Legislação UFRN 

Identificar componentes do modelo 
ECM na gestão de informações 

administrativas de uma Universidade 
Federal. 

Observação 
Ações dos usuários ao usar 
os sistemas; Funcionalidades 
dos sistemas. 

Entrevista com 
professores Questionário (27 questões) 

Entrevista com 
servidores técnico-

administrativos 
Questionário (27 questões) 

Avaliar os componentes ECM 
encontrados quanto à usabilidade, 
qualidade da informação e serviço 

oferecido. 
Entrevista com alunos Questionário (23 questões) 

Quadro 8 – Relação entre os objetivos específicos, fontes de evidência e o que foi coletado. 

 

 

3.3.1 Protocolo de estudo de casos 
 

 

O protocolo de estudo de caso é uma das principais táticas para aumentar a 

confiabilidade da pesquisa. Além do instrumento, o protocolo contém as regras a serem 

seguidas ao utilizar o instrumento de pesquisa. As principais seções para um protocolo de 

estudo de caso são: uma visão geral do projeto; procedimentos de campo; questões de estudo 

e um guia para o relatório do estudo de caso (YIN, 2005). A seguir, serão exploradas as 

seções do protocolo elaborado para a pesquisa. Como algumas características do protocolo 

são explicadas ao longo dos capítulos desse trabalho, portanto, referências serão encontradas. 

 

 

VISÃO GERAL DO PROJETO DO ESTUDO DE CASO 
 

 

O projeto visa compreender o processo de gestão de informações não-estruturadas em 

uma Universidade Federal à luz do modelo ECM. A contextualização do problema, os 

objetivos e a justificativa podem ser encontrados no capítulo um deste trabalho. O referencial 

FONTE: Dados da pesquisa, 2008.
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teórico subjacente ao tema envolve a temática de gerenciamento de informação em 

organizações é explicitado no capítulo dois deste trabalho. 

Uma cartilha de apresentação contendo as informações gerais da pesquisa, como 

objetivos e metodologia foi elaborada para ser entregue aos respondentes. 

 

 

PROCEDIMENTOS DE CAMPO 
 

 

Na entrevista com o especialista (roteiro no apêndice A), os demais respondentes são 

identificados. Ainda de acordo com o capítulo três desta pesquisa, o pré-teste realizado com 

professores, servidores e alunos mostrou que o questionário (Apêndice B) precisava ser 

adequado a grupos distintos de respondentes. Assim, a pesquisa constitui de dois 

questionários com questões abertas e fechadas. O primeiro (Apêndice C) foi dirigido aos 

servidores e professores. Já o segundo (Apêndice D) foi aplicado aos alunos. 

Os entrevistados indicados na entrevista com o especialista foram consultados 

previamente para a apresentação dos objetivos da pesquisa e para saber da disponibilidade em 

participar da pesquisa. As entrevistas ocorreram face a face, com o questionário e o protocolo 

de estudo de caso em mãos para que o pesquisador fizesse uso das questões do estudo de caso. 

Além do questionário respondido, o pesquisador tomou notas e, com a devida autorização, 

gravou as entrevistas. 

Documentos institucionais, registros em arquivos e notas resultantes de observações 

foram obtidos durante as entrevistas e também ao acessar dados disponibilizados ao público 

(ex.: regimento interno da UFRN). 

 

 

QUESTÕES DO ESTUDO DE CASO 
 

 

As questões do estudo de caso são como lembretes que auxiliam o pesquisador a manter 

o foco da pesquisa à medida que a coleta avança (YIN, 2005). 

As questões elaboradas envolvem os três grupos de respondentes (especialista, 

servidores/professores e alunos). Antes de cada entrevista as questões eram revisadas e 

guiavam o pesquisador a realizar novos questionamentos à medida que o questionário era 
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respondido. Dada a diversidade dos respondentes quanto ao uso dos sistemas em questão 

(SIGAA, SIPAC e SIGRH), nenhum roteiro específico foi elaborado e estritamente seguido. 

Alguns utilizavam algum sistema apenas para lançar dados, outros apenas consultam, outros 

opinaram sobre questões mais estruturais e outros eram a interface entre os processos 

administrativos da UFRN e os projetistas dos sistemas. Pelo fato de todos os sistemas serem 

baseados na Internet e muitos usuários utilizarem mais de um sistema, as questões foram 

adequadas a qualquer entrevistado que use algum dos sistemas. O que muda é o contexto e a 

profundidade do uso do respondente. Enfim, as questões eram criadas de acordo com o 

respondente, no momento da entrevista. No entanto, todos os questionamentos se referiram de 

algum modo ao conjunto de questões a seguir: 

1. Qual o fluxo de informações administrativas entre as unidades da UFRN? 

2. Como a UFRN gerencia suas informações administrativas? Há muita papelada? 

3. Há alguma legislação interna que trata do ciclo de vida das informações administrativas na 

UFRN? A segurança dos dados é garantida? 

4. Qual a infra-estrutura disponível para a UFRN gerenciar suas informações 

administrativas? 

5. O uso da Internet é difundido em toda a UFRN? E do e-mail? 

6. Como o servidor interage com outras unidades da UFRN? Quais sistemas ele utiliza? 

7. Quais as informações que ele utiliza em seu trabalho? É fácil localizar informações na 

administração da UFRN? 

8. Os sistemas baseados na Internet utilizados pela administração da UFRN são amplamente 

utilizados? É fácil realizar operações através dele? 

9. O que mudou com a implantação de sistemas baseados na Internet na administração da 

UFRN? 

10. A qualidade da informação melhorou com a implantação de sistemas baseados na Internet 

na administração da UFRN? 

11. Qual o percentual dos serviços oferecidos pela UFRN que estão disponibilizados em 

sistemas baseados na Internet? 

12. Servidores técnico-administrativos e professores estão satisfeitos com os sistemas 

baseados na Internet usados na administração da UFRN? Alguma dificuldade foi 

encontrada? 

13. O professor utiliza o recurso da turma virtual? 

14. O aluno aprova os sistemas baseados na Internet para se comunicar com o professor, com 

a UFRN e com outros alunos? 
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GUIA PARA O RELATÓRIO DO ESTUDO DE CASO 
 

 

A priori, não há uma estrutura bem definida para o relatório de estudo de caso. Podendo 

haver variação de acordo com o objeto de pesquisa. Segundo Yin (2005), a maioria dos 

pesquisadores se preocupa com o relatório depois de efetuada a coleta de dados. 

Como a pesquisa tem o caráter exploratório, os resultados podem ser divididos em duas 

seções: uma para a identificação dos elementos do modelo de Päivärinta e Munkvold (2005) e 

outra para uma avaliação dos elementos encontrados. Após a identificação e avaliação, as 

conclusões são descritas em uma última seção. 

 

 

3.4 Análise dos dados 
 

 

De acordo com Creswell (2007), o processo de análise dos dados na pesquisa 

qualitativa consiste em extrair sentido dos dados de texto, imagens e conduzir análises 

diferentes. É preciso aprofundar-se cada vez mais no entendimento, representação e 

interpretação do significado mais amplo dos dados. 

Em todo estudo de caso deve ser escolhido a estratégia analítica geral e a específica. A 

geral estabelece prioridades do que deve ser analisado e por quê; foi adotada a baseando-se 

em proposições teóricas, pois a pesquisa é marcada por questionamentos sobre o porquê de 

eventos e como eles acontecem. As proposições oferecem base aos objetivos e refletem as 

questões de pesquisa, formatando o plano de coleta de dados (YIN, 2005). 

Duas estratégias analíticas específicas foram adotadas: adequação ao padrão e 

construção da explanação (YIN, 2005). A construção da explanação permitiu analisar as 

quatro proposições e as evidências descobertas ao longo da pesquisa de modo iterativo. A 

adequação ao padrão foi aplicada para analisar também a proposição três; comparou um 

padrão fundamentalmente empírico a outro prognóstico. Ainda sobre a proposição três, o 

questionário forneceu dados estatísticos sobre as dimensões do eQual 4.0. Por isso, a média 

aritmética também foi utilizada. 

Os objetivos da pesquisa, proposições teóricas e as técnicas de análise de dados são 

mostrados no Quadro 9: 
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Objetivos específicos Proposições teóricas Técnicas de 
análise de dados 

Componentes do modelo ECM são 
usados na gestão de informações 

administrativas de uma 
Universidade Federal. 

Identificar componentes do 
modelo ECM na gestão de 

informações administrativas de 
uma Universidade Federal. 

Componentes do modelo ECM 
promovem uma maior integração 

entre as unidades administrativas de 
uma Universidade Federal. 

Construção da 
explanação 

Média aritmética 
Construção da 

explanação 

Componentes do modelo ECM 
proporcionam uma melhor qualidade 
da informação na administração de 

uma Universidade Federal. Adequação ao 
padrão 

Avaliar os componentes ECM 
encontrados quanto à usabilidade, 
qualidade da informação e serviço 

oferecido. Componentes do modelo ECM 
proporcionam um melhor serviço 
percebido pelos usuários de uma 

Universidade Federal. 

Construção da 
explanação 

Quadro 9 – Estrutura da pesquisa 

 
 

 

3.4.1 Proposições teóricas 
 

 

Proposição 1: Componentes do modelo ECM são usados na gestão de informações 

administrativas de uma Universidade Federal. 

 A identificação de componentes do modelo de Päivärinta e Munkvold (2005) se deu a 

partir de questões envolvendo o desenvolvimento dos sistemas responsáveis pela gestão da 

informação e da investigação de como ela é feita na administração de uma Universidade 

Federal. Do especialista até o usuário final das aplicações, todos forneceram informações 

importantes sobre essa proposição. 

Proposição 2: Componentes do modelo ECM promovem uma maior integração entre as 

unidades administrativas de uma Universidade Federal. 

 Uma das palavras-chave do uso de componentes ECM é a integração. Nesse sentido, a 

observação da infra-estrutura de rede que conecta as unidades até a análise da interação entre 

os sistemas auxiliou na explicação dessa proposição. 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2008.
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Proposição 3: Componentes do modelo ECM proporcionam uma melhor qualidade da 

informação na administração de uma Universidade Federal. 

 A investigação da qualidade da informação na pesquisa foi delegada a duas tarefas: 

análise da qualidade dos sistemas baseados na Internet e da informação propriamente 

oferecida pelos sistemas. Tendo em vista que não adianta ter funcionalidade se a interface não 

conecta o usuário aos caminhos certos, a adequação a padrões de qualidade de sistemas 

baseados na Internet se mostrou relevante. Inclusive, caso a avaliação considere que a 

informação não seja de boa qualidade, tem-se mais um parâmetro a considerar e confirmar se 

o resultado foi influenciado por outros fatores como a qualidade do sistema em si. 

Proposição 4: Componentes do modelo ECM proporcionam um melhor serviço percebido 

pelos usuários de uma Universidade Federal. 

 Essa proposição transmite a sensação dos usuários ao utilizar os sistemas baseados na 

Internet como ferramentas de trabalho. Sendo mais um caminho para se questionar a 

qualidade, o serviço oferecido pelos componentes ECM encontrados é verificado a fim de 

saber se o seu uso pode ser comprometido por algum outro fator ou se está atendendo bem às 

necessidades dos usuários dos sistemas.  
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4 RESULTADOS 
 

 

4.1 Apresentação do caso 
 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) foi criada em 1958, na 

época apenas com algumas faculdades e escolas oficiais. A federalização ocorreu em 1960, 

tornando a UFRN como uma autarquia educacional, de regime especial, vinculada ao 

Ministério da Educação (ARAÚJO, 1996). 

Segundo Araújo (1996), em 1971 a UFRN se reestruturou em conformidade com a 

Reforma Universitária (lei 5540, de 28/11/1968), que fixou normas de organização e 

funcionamento do ensino superior. A partir de então, a criação de centros – unidades mais 

amplas que agrupam os departamentos – e a definição de departamentos como unidades 

básicas da estrutura universitária consolidaram o que Mintzberg (1995) define como uma 

organização configurada em uma burocracia profissional. Nesse tipo de organização, é 

enfatizada a autoridade de natureza profissional – o poder da perícia. Uma estrutura muito 

descentralizada tanto na dimensão vertical quanto na horizontal. 

Apesar da estrutura descentralizada, nunca houve uma política de gestão das 

informações administrativas na UFRN. Antes do desenvolvimento dos novos sistemas havia 

pequenas exceções onde algum departamento usava aplicações. Abrangendo 

aproximadamente 90% do funcionamento da administração, os sistemas (SIGAA, SIPAC e 

SIGRH) agora são de fundamental importância. 

 

Figura 19 – Os três grandes sistemas administrativos da UFR� e seus módulos 
FONTE: (LIMA; ROCHA NETO, 2007, p. 4).
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4.2 Identificação de componentes ECM 
 

 

 A análise apresentada nesta seção corresponde às proposições: 

P1 – Componentes do modelo ECM são usados na gestão de informações 

administrativas de uma Universidade Federal. 

P2 – Componentes do modelo ECM promovem uma maior integração entre as unidades 

administrativas de uma Universidade Federal. 

 O modelo elaborado por Päivärinta e Munkvold (2005) demonstrou a partir da análise 

de casos de implantações ECM em organizações de diversos segmentos, o que precisa ser 

objeto de atenção dos gestores. Ele é composto por cinco dimensões: 1) Modelo 

organizacional; 2) Modelo de conteúdo; 3) Infra-estrutura; 4) Administração; e 5) Gestão da 

mudança. 

A identificação de componentes ECM passa pela análise da gestão de informações na 

administração da UFRN com base nas características das cinco dimensões propostas por 

Päivärinta e Munkvold (2005). A proposição dois ressalta a característica integrativa que os 

componentes ECM oferecem, essa proposição é analisada ao longo da descrição das cinco 

dimensões do modelo. 

 

4.2.1 Modelo organizacional 
 

 

 Como qualquer outra organização, a UFRN vem ao longo dos anos passando por 

experiências com a implantação de sistemas a fim de controlar os processos administrativos 

no âmbito da instituição. Por volta de 1993, o uso de aplicações precisava de computadores de 

grande porte – Mainframes. A aplicação utilizada na época era o sistema de automação 

universitária (SAU) foi um software desenvolvido pela Universidade Federal de São Paulo 

(USP) em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC). A concepção do SAU era 

que ele fosse utilizado por todas as universidades. Nessa mesma época um sistema 

desenvolvido pelo governo federal – Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (SIAFI) – foi proposto às universidades para gerar a folha de pagamento. 

Naquele momento o SIAFI não atendia às necessidades das universidades e então elas não o 

adotaram como ferramenta de gestão. Apesar disso, em Outubro/1995 o governo lançou uma 

portaria que obrigou todas as universidades a usarem o SIAFI. 



69 

 No mesmo período em que o SIAFI foi adotado pela UFRN, dois módulos do SAU 

tinham sido implantados: em 1993 o módulo acadêmico (SAU5) e em 1995 o módulo de 

recursos humanos (SAU2). 

O sistema não era totalmente adaptado às necessidades da UFRN e qualquer alteração 

acontecia mediante contrato. Como eram soluções proprietárias, a base de dados não dispunha 

de mecanismos de recuperação de informações direcionadas à tomada de decisão por parte 

dos gestores da UFRN. 

 O estabelecimento de diretrizes para a informática institucional partiu da 

Superintendência de Informática (SINFO) e isso resultou em grandes mudanças no âmbito de 

toda a UFRN. O marco foi o cancelamento do contrato com a empresa UNISYS em 

Setembro/2002. Aconteceu durante a execução do Projeto de Suporte ao Desenvolvimento 

da Tecnologia da Informação na UFR�, executado no período outubro/2000 a 

setembro/2003. Algumas diretrizes envolvendo a área de sistemas redes são sintetizadas no 

Quadro 10. 

 

 

Sistemas 

• Implantação de uma base de dados institucional que envolvesse 
todas as áreas acadêmicas, possibilitando gerenciamento e obtenção 
de informações pelos gestores. 

• Institucionalizar de forma gradativa o uso de software livre. Na 
medida do possível, as aplicações corporativas devem ser 
elaboradas no âmbito da UFRN e com formato padrão de três 
camadas: bases de dados SQL padrão, aplicação em JAVA e 
interface em JSP; 

• Documentados tecnicamente e do ponto de vista do usuário; 
• Aplicações deverão ser migradas para arquitetura WEB; 
• O desenvolvimento dos sistemas institucionais não deve perder de 

vista a interação com os sistemas do Governo Federal; 
•  

Redes 

• Assegurar o acesso e disponibilidade dos serviços de rede; 
• Aumentar a velocidade de acesso à Rede UFRN dos campi do 

interior bem como para as unidades da área da saúde; 
• Estabelecer uma política de segurança de redes de modo a preservar 

as bases de dados institucionais de eventuais invasões; 
• Expandir a rede de acesso da Rede UFRN e de seus serviços ao 

maior número de usuários, particularmente o acesso do corpo 
discente. 

Quadro 10 – Diretrizes sobre Sistemas e Redes da UFR� no período de 2000 a 2003 

 

 

FONTE: Projeto de Suporte ao Desenvolvimento da Tecnologia da Informação na UFRN (Adaptado).
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 O SAU foi substituído pelo novo sistema de registro acadêmico da graduação baseado 

na Internet – Ponto@. Novos sistemas, como o de processamento do vestibular, base de dados 

da produção acadêmica institucional, protocolo geral da UFRN, compras e patrimônio 

também foram desenvolvidos. Com a mudança para os sistemas baseados na Internet, se fez 

um uso mais efetivo da infra-estrutura de rede e isso permitiu uma melhor visualização da 

relação investimento/benefício. 

 Avançando na política de informática institucional, as novas diretrizes – período de 

2003 a 2007 – envolviam tanto as atividades acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão) quanto 

às atividades administrativas da UFRN. Algumas ações realizadas para essas novas diretrizes 

são sintetizadas na listagem a seguir: 

• Estruturação da base de dados acadêmica que integre dados acadêmicos das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. Sendo capaz de extrair e gerenciar informações de forma 

descentralizada, a nova base deverá ser capaz de fornecer as informações institucionais 

necessárias ao planejamento, execução e avaliação das políticas acadêmicas institucionais. 

Com isso, surgiu a necessidade da implantação de uma nova versão do sistema acadêmico 

que incluísse a pós-graduação, graduação e ensino médio (Jundiaí, Música e Enfermagem) 

e que seja integrado à nova versão do sistema Prodocente e ao sistema da Pró-Reitoria de 

Pesquisa, resultando em uma unidade à base de dados institucional em termos de ensino, 

pesquisa e extensão. Essas novas versões deverão estar compatibilizadas com as diretrizes 

institucionais na área acadêmica; 

• Estruturação das bases de dados administrativas da UFRN relativas aos recursos humanos 

e patrimônio. Para isso se faz necessário o desenvolvimento de sistemas administrativos 

para a UFRN que viabilize o gerenciamento das bases de dados institucionais, o 

acompanhamento de compras e licitações em relação a bens móveis, em relação a 

contratação de serviços, e em relação à contratação de obras. Os sistemas de 

compras/contratação deverão ser integrados ao sistema de acompanhamento da execução 

orçamentária que também precisa ser desenvolvido. Tanto do ponto de vista do 

Departamento de Material e Patrimônio quanto da Superintendência de Infra-estrutura é 

preciso compatibilizar a base de dados local com a base de dados do Governo Federal, 

acessada pelo SIAFI. Sob o ponto de vista da Administração Central, as bases de dados 

servem para fornecer informações que possibilitem avaliar, gerenciar e planejar tanto as 

atividades-meios como as atividades-fins. Em relação ao sistema de recursos humanos, 

que também precisa ser desenvolvido, atualmente, a partir da coleta de dados do sistema 

eletrônico de controle de freqüência está sendo possível a implantação de serviços básicos 
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de gerenciamento (previsões de aposentadorias, percentual de horas trabalhadas, 

afastamentos funcionais, acompanhamento das chefias no abono de faltas, entre outros). 

Essa base de dados precisa ser aprimorada tendo em vista os procedimentos de avaliação 

de desempenho funcional; 

• Em relação às atividades fins, evidencia-se que o desenvolvimento das atividades meios 

da área de informática, suportadas pelos serviços de rede, (disponibilidade da infra-

estrutura física e dos sistemas institucionais), nos dias atuais é imprescindível à pesquisa, 

à extensão e, particularmente, a melhoria da qualidade de ensino, diretriz principal da 

atual administração da UFRN. De forma especial pode viabilizar a implantação de 

laboratórios especializados em ensino e pesquisa em todas as áreas de atuação da 

instituição, com destaque para a concretização das iniciativas de ensino à distância, as 

quais são coordenadas por uma Secretaria criada especialmente com esse fim. 

Dessa forma, com o novo projeto – Bases de Dados Integradas (LIMA; ROCHA 

NETO, 2007) – os sistemas desenvolvidos foram: 

• SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos; 
• SIGAA – Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas; 
• SIGRH – Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos. 

O SIPAC entrou em produção em março de 2006 e desde então duplicou seu tamanho 

devido à grande adesão da comunidade universitária e solicitações de mais controles 

informatizados na área administrativa.  O SIGAA começou sua produção em alguns módulos 

no ano de 2007 e vem crescendo continuamente diante das necessidades de novos módulos e 

de novos processos informatizados. O SIGRH entrou em funcionamento em 2007 com o 

objetivo da informatização da Avaliação Funcional e Dimensionamento de força de trabalho e 

em fevereiro de 2008 ele substitui o seu sistema legado correspondente.  Todos os demais 

também possuíam legados que foram desativados (LIMA; ROCHA NETO, 2007). 

Os impactos obtidos com a implantação dos novos sistemas podem ser comparados 

aos declarados por Päivärinta e Munkvold (2005). Com relação à melhoria da colaboração de 

informações, é notável a interação que os sistemas agora oferecem ao público interno e 

externo à UFRN. No caso do SIPAC, as pessoas que têm algum processo podem consultar, os 

fornecedores podem baixar os editais. No SIGAA é possível ver os cursos e seus currículos, 

autenticar documentos que são assinados digitalmente pelo sistema. Gradativamente, a 

intenção é diminuir as páginas da UFRN e disponibilizar cada vez mais informações nas 

partes públicas dos sistemas. 
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Um dos benefícios que os sistemas promovem é aumentar a qualidade das informações 

que são oferecidas à administração. Nesse contexto, um dos fatores mais importantes na 

concepção da política informacional é a segurança. Desde as primeiras diretrizes propostas em 

2000, a segurança é um elemento que sempre é ressaltado e deve cobrir tanto o acesso à Rede 

UFRN e aos sistemas corporativos. Uma das características dos novos sistemas é que os dados 

nunca são apagados, ou seja, o conceito de Datawarehouse potencializa o poder de realizar 

auditoria em todos os dados. A memória organizacional com o histórico de transações é 

garantida. Segundo o Diretor de sistemas da UFRN (2008): “Todo clique que o usuário faz no 

sistema é monitorado, sabemos tudo o que o usuário fez e por onde navegou. Toda alteração 

no banco de dados é registrada”. 

 Promover uma imagem moderna da administração aos gestores também foi ressaltada, 

já que a UFRN é conhecida entre as instituições como uma das Universidades mais 

informatizadas do Brasil. Servindo até de modelo para outras instituições, como a 

Universidade Federal do Semi-Árido (UFERSA), entre outras. Obter maior eficiência, 

eficácia e flexibilidade nos processos organizacionais foram identificados como algo claro 

para os gestores da UFRN. Hoje, aproximadamente 90% das atividades mais importantes da 

administração já são realizadas diretamente nos sistemas. O cancelamento dos recursos do 

desenvolvimento dos sistemas pode causar grandes problemas à UFRN, na verdade, se algum 

sistema parar de funcionar por algum motivo, muitas atividades da administração não 

conseguem mais trabalhar. Vale salientar que a cobertura dos sistemas visa os processos que 

são estratégicos em toda a universidade (Centros, departamentos, pró-reitorias). Está previsto 

que sistemas poderão ser desenvolvidos para os hospitais, mas, no momento, os hospitais já 

acessam os sistemas administrativos para interagir com a administração central da UFRN. O 

que não se tem ainda é um sistema para a atividade-fim do hospital. Todos os sistemas estão 

de acordo com a regulamentação exigida para suas funcionalidades. Seja o regimento da 

graduação para o SIGAA ou as normas exigidas pelo governo federal com relação aos 

processos de compras realizados pela UFRN. O SIGRH é talvez um dos mais afetados, já que 

a legislação vigente sobre cálculos de aposentadoria está em constante mudança. 

 Apesar de os sistemas seguirem suas respectivas legislações associadas, o que se 

observa é que a legislação da organização também é influenciada pelos sistemas. Päivärinta e 

Munkvold (2005) consideram que os objetivos decorrentes de estratégias ECM podem alterar 

a organização e vice-versa. Por exemplo, Cardoso (2008) ressalta que o Departamento de 

Material e Patrimônio (DMP) em 2006 foi o primeiro a se beneficiar com o SIPAC, iniciando 

o processo integralizado na gestão de patrimônio do material permanente. O acompanhamento 
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do bem desde sua requisição até o tombamento são algumas características oferecidas pelo 

SIPAC. Em 2006, o DMP apresentou um demonstrativo expondo inconsistências existentes 

entre os dados do SIPAC e o SIAFI sobre os bens patrimoniais, deixando claro que era 

preciso modificar processos na universidade. Ainda segundo Cardoso (2008, p. 45): 

 

 
[...] a Administração Central constatou a necessidade da descentralização 
patrimonial da UFRN, transferindo, através dos ofícios circulares de n°s. 284 a 293 
de junho de 2006 a responsabilidade pelos controles – orçamentário, financeiro e 
patrimonial – dos bens móveis a unidade gestora que os havia requisitado e que 
deles mantinha a guarda. 

 

 

 Cardoso (2008, p. 46) destaca o ofício destinado a cada Unidade Gestora (UG): 

 

 
[...] a Administração Central desenvolveu o Sistema Integrado de Patrimônio 
Administração e Contratos – SIPAC – que possibilitará o controle e 
acompanhamento desses bens vimos solicitar de V. Sª. as seguintes providências: 
1. Designar um funcionário para responsabilizar-se pelo controle patrimonial 

dessa unidade (agente patrimonial); 
2. Designar comissão de inventário para identificar todos os bens pertencentes a 

essa unidade, possibilitar a alimentação do módulo de controle patrimonial 
do SIPAC e permitir a formalização do processo anual de tomada de contas. 

 

 

Apesar dos benefícios obtidos com a redução de gastos e do aumento da eficiência e 

eficácia organizacionais, um resultado esperado pelas inovações na administração é o 

envolvimento de docentes e discentes no projeto, desenvolvimento e gerenciamento dos 

sistemas corporativos. Colocando-se como campo de estágio para o aprimoramento da 

formação técnica e profissional dos estudantes das áreas de informática e afins. 

 

 

4.2.2 Modelo de conteúdo 
 

 

Todos os sistemas são desenvolvidos com o uso de componentes de software, 

permitindo um maior reuso de componentes entre sistemas distintos. A modularização vai até 

as funcionalidades disponibilizadas ao usuário final com os sistemas divididos em módulos 

que são acessados pelos usuários. Assim, muitos módulos foram desenvolvidos e os sistemas 
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são, na verdade, três grandes sistemas que abrangem módulos com as funcionalidades. As 

duas bases de dados – Acadêmica e Administrativa – são integradas de modo que 

determinados dados da base acadêmica podem ser acessados pelo SIPAC e pelo SIGRH e 

vice-versa. A Figura 18 relaciona os sistemas e as bases de dados com outros sistemas 

externos que são utilizados pelos usuários. A principal interação com os sistemas se dá com a 

base de dados do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) onde as 

alterações feitas na base de dados do governo federal são atualizadas na base de dados dos 

sistemas. O departamento de administração de pessoal (DAP) também faz uso do Sistema de 

Apreciação de atos de Admissão e Concessões (SISAC) referente à aposentadorias e 

admissões de servidores. 

 

Figura 20 – Interação entre os sistemas internos e externos 

 
 

 Cada sistema varia em funcionalidades e tamanho. O SIPAC é composto por 18 

módulos (Figura 21) e portais de informações para os pró-reitores, direção de centro/hospital, 

para a auditoria interna e para a fundação. Os portais agrupam informações para determinadas 

audiências. Cada portal funciona como ponto de partida para as demais funcionalidades dos 

sistemas. O acesso aos módulos é restrito e estão disponíveis (módulos em azul na Figura 21) 

ao usuário apenas aqueles que ele tem permissão. 

 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2008.
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Figura 21 – Módulos do SIPAC 

 
 

O SIGRH é composto por seis módulos (Figura 22). Apenas os servidores da UFRN 

têm acesso aos portais associados ao SIGRH. 

 

 

 

Figura 22 – Módulos do SIGRH 

 

 

O SIGAA é composto por 14 módulos (Figura 23). Novos portais são criados para 

atender a demanda acadêmica, ou seja, portais do Docente, Discente, Tutor, Coordenador 

Lato-Sensu, Coordenador Stricto, Coordenador de curso de Graduação, Reitoria e das 

comissões de avaliação (institucional e docente). 

FONTE: Dados da pesquisa, 2008.

FONTE: Dados da pesquisa, 2008.
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Figura 23 – Módulos do SIGAA 

  

 

Alguns requisitos descritos no projeto dos sistemas: a comunidade universitária 

deveria utilizar o mesmo login e senha para todos os sistemas; Todos os sistemas deveriam 

utilizar o mesmo padrão visual para que o usuário tenha a sensação de que sempre está 

utilizando o mesmo modelo de navegação (LIMA; ROCHA NETO, 2007). Desse modo, 

usuários podem acessar funcionalidades dos três sistemas utilizando a mesma senha e login de 

acesso. Ao observar os usuários utilizando algum sistema, percebeu-se que não havia 

dificuldade em mudar de um sistema para outro. Parecia que o usuário estava utilizando um 

sistema apenas, quando na verdade, eram sistemas diferentes e totalmente integrados. Assim, 

os portais possuem um formato padrão (Figura 24) a todos os usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2008.
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Figura 24 – Formato padrão dos portais usados nos sistemas 

 

 

Junto à análise dos sistemas, a integração – característica marcante do modelo ECM – 

também foi ressaltada nas entrevistas com os gestores da UFRN: “[...] desde o início do 

desenvolvimento, há a preocupação da integração, na interface dos sistemas com as áreas da 

instituição”. 

O organograma da UFRN (Figura 25) foi elaborado e implantado na base de dados do 

SIPAC e serve de base para os outros sistemas. A partir disso, foi possível realizar a avaliação 

funcional dos servidores também através dos sistemas. Assim, fica claro dentro de uma 

unidade quais são os setores e quem faz parte de cada setor de modo que os servidores 

pudessem avaliar seus pares em vários níveis organizacionais. A avaliação funcional realizada 

através dos sistemas é um exemplo do uso de aplicações baseadas na Internet atendendo às 

necessidades organizacionais. 

A gestão do ciclo de vida das informações é marcada por diferentes tecnologias que 

atingem a todos os usuários. Na UFRN, foi constatado que a tecnologia presente na revisão da 

literatura em ECM que mais é utilizada na gestão das informações é a Gestão de conteúdo na 

Indicação do sistema atual.

Acesso a outros módulos e 
funcionalidades pessoais 

de cada usuário. 

Dados pessoais e 
ponto de exibição de 
mais funcionalidades 
que variam de usuário 
a usuário.

 

Essa seção contém informações 
relevantes a cada usuário. Não há 
uma estrutura fixa de conteúdo a 
ser exibido. 

Notícias e avisos.

MENUs e submenus que o 
usuário pode visualizar. 

Informações sobre o usuário 
que está logado no sistema.

FONTE: Dados da pesquisa, 2008.
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web/colaboração. O uso de portais adequados às necessidades de cada usuário traz benefícios 

aos usuários e à administração da universidade ao agilizar a troca de informações entre os 

stakeholders, os clientes – alunos, professores, centros, etc – e entidades externas à 

instituição. Muitas unidades da UFRN já possuem websites, mas ainda há setores que ainda 

não tem. Nesse sentido, está sendo desenvolvido um modelo de páginas dos departamentos 

que será gerada automaticamente pelo sistema. Dessa forma, facilitaria a manutenção dos 

dados, já que vem com os dados dos sistemas. Por exemplo, os dados das disciplinas e 

professores estão sempre atualizados no SIGAA. A criação da turma virtual e fóruns de cursos 

também foram marcos de uso de ferramentas de colaboração. Os professores podem interagir 

com todos os alunos e vice-versa. 

 

 

 

Figura 25 – Parte do organograma da UFR� gerado pelo sistema 

 

 

A Busca está presente em funcionalidades de todos os usuários. Inclusive ao público 

externo, os sistemas oferecem acesso a buscas personalizadas na base de dados integrada. A 

reengenharia de processos em vários pontos permitiu a otimização e automação de processos 

em muitas atividades administrativas. Assim, o Workflow também foi um componente 

tecnológico encontrado nos sistemas. Com isso, atividades entre departamentos são 

encadeadas e cada passo é orientado pelo sistema e isso se dá com o cumprimento das tarefas 

de cada envolvido no processo, ou seja, se o primeiro não faz sua parte, então o segundo fica 

esperando até o primeiro completar suas tarefas. Exemplo disso é o cadastramento de novas 

turmas pelos departamentos. Se o programa da disciplina não estiver inserido no SIGAA, 

então a turma não pode ser cadastrada. O processo de licitações para compra de materiais 

envolve muitas etapas dependendo do tipo de compra que está sendo realizada. Todos os 

FONTE: Dados da pesquisa, 2008.
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passos são orientados pelo SIPAC. Na Figura 26, a busca por projetos de ensino (disciplina, 

atividade acadêmica específica, etc.) e um dos critérios de busca é a situação do projeto. Esse 

passa por uma série de etapas (coordenadas pela Pró-reitoria de Graduação) até serem 

selecionados e homologados. Outro exemplo (Figura 27) mostra a busca por requisições 

(materiais, diárias, hospedagem, passagem, etc.) feitas a partir das unidades da UFRN. Nem 

sempre as solicitações são atendidas, por exemplo: ao fazer uma requisição, há a integração 

com o Sistema de Controle Orçamentário (SCO) e caso a unidade requisitante não tenha 

saldo, a requisição é negada. 

 

 

Figura 26 – Exemplo de busca e etapas relacionadas aos projetos de ensino no SIGAA 

 FONTE: Dados da pesquisa, 2008.



80 

 

Figura 27 – Exemplo de busca e etapas relacionadas às requisições de material no SIPAC 

 

 

A Gestão de documentos é marcada pela ferramenta “documentos eletrônicos” que 

tem como proposta substituir a comunicação interna da UFRN. Relacionada com o sistema 

atual de protocolo, a proposta é transformar todos os ofícios, memorandos, entre outros 

documentos, em um formato eletrônico. Esse componente está em fase de testes em um 

departamento da universidade. Depois de algumas oficinas previstas para Agosto/2008, será 

lançada uma resolução que irá estabelecer uma data que institucionalizará o uso da 

ferramenta, transformando todos os documentos em formato eletrônico. Por exemplo, ao 

enviar um ofício pelo sistema para todos os servidores, assim que o servidor entrar em algum 

sistema, o aviso dessa notificação aparecerá logo na tela inicial. 

O boletim online também é um exemplo de substituição do uso de papel para formato 

eletrônico. Como um importante veículo de publicações, com um formulário de busca no 

SIPAC é possível localizar nos boletins publicados por tipo, número, ano, data, assunto e o 

próprio conteúdo dos informativos publicados nos boletins. Há inclusive a intenção da 

integração dos atos dos sistemas com o boletim online, ou seja, o resultado de procedimentos 

realizados nos sistemas serem diretamente relatados no boletim online. A captura de 

documentos em papel será mais um passo que será dado em breve. Cada servidor na 

universidade possui uma pasta funcional onde são armazenadas suas documentações em 

papel. Com a chegada de equipamentos coletores de dados (Scanners de alta resolução), toda 

FONTE: Dados da pesquisa, 2008.
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a documentação será digitalizada e disponibilizada no SIGRH. A perspectiva é de que isso 

seja expandido a outros setores da UFRN. 

 Como identificado nas entrevistas com os gestores, os sistemas desenvolvidos tem 

como princípios o atendimento das necessidades dos gestores a fim de se tomar decisões. A 

partir da taxa de crescimento dos sistemas, envolvendo cada vez mais novas funcionalidades, 

os sistemas já cobrem quase todo o processamento de transações na UFRN. O componente 

Extensão a ferramentas de gestão se mostra como uma premissa básica de todo 

desenvolvimento que tem sido feito. 

 A comunicação em papel entre as unidades da UFRN logo será substituída pelos 

documentos eletrônicos, mas ainda há outros canais pelos quais os usuários podem se 

comunicar pelos sistemas. O componente email é demonstrado pela ferramenta de envio de 

mensagens para usuários dos sistemas (Figura 28). Todo usuário possui uma caixa de entrada 

e lá pode enviar e receber mensagens de outros usuários. O recebimento de qualquer 

mensagem na caixa de entrada faz com que ao entrar no sistema, o usuário seja logo 

notificado que há mensagens novas e encaminha o usuário para que a mensagem seja logo 

lida. Uma nova ferramenta de comunicação (Figura 29) está sendo elaborada para enviar 

mensagens a grupos de usuários (alunos, servidores, professores, etc.). Seriam listas contendo 

usuários de acordo com algum critério de seleção. Os grupos estão sendo criados à medida 

que o novo sistema está sendo utilizado. É possível, por exemplo, mandar mensagens para as 

pessoas do grupo X e com determinadas configurações (ex.: professor que ocupa cargo de 

chefia). Pode mandar a comunicação por email ou pelo sistema. O uso do email convencional 

ainda é uma realidade na UFRN. No entanto, a proposta é que cada vez mais a comunicação 

interna na universidade seja feita através dos novos sistemas. 

 

 

Figura 28 – Tela de envio de mensagens entre os usuários dos sistemas 

 FONTE: Dados da pesquisa, 2008.
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Figura 29 – �ova ferramenta de comunicação baseada em grupos 

 

 

As ferramentas estão em constante aprimoramento e logo os recursos de comunicação 

oferecidos pelos sistemas serão cada vez mais rotineiros. Muitos entrevistados falaram que o 

uso dos sistemas irá alterar a forma de comunicação dos usuários. Por exemplo, o envio de 

mensagens pelos sistemas ainda não permite o anexo de arquivos, isso facilitaria a adoção do 

mecanismo de envio de mensagens como algo cada vez mais próximo do que muitos já fazem 

com o email. Nesse contexto, o uso de ferramentas de comunicação instantânea (ex.: msn, 

skype, etc.) também é utilizado por muitos servidores. Nesse sentido, outras ferramentas estão 

em desenvolvimento para dinamizar ainda mais a comunicação entre os servidores e demais 

usuários dos sistemas, além de novos fóruns que serão criados inclusive pelos próprios alunos 

nas turmas virtuais, novos fóruns para a administração e criação de um aplicativo de 

comunicação instantânea. Será um software desenvolvido pela própria universidade e 

permitirá aos usuários a criação de salas virtuais e talvez até reuniões online possam surgir 

dessa iniciativa. 

Os novos sistemas estão em produção e substituíram os seus respectivos legados, mas 

esses antigos ainda estão disponíveis para consulta. No caso de tirar alguma dúvida quanto 

aos dados na época da migração, mas apenas consulta. Os dados nos sistemas novos são os 

utilizados nas atividades da administração e estão sempre sendo modificados e atualizados. 

FONTE: Dados da pesquisa, 2008.
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4.2.3 Infra-estrutura 
 

 

De acordo com a documentação da UFRN, antes da chegada dos novos sistemas, o 

sistema utilizado na UFRN – SAU – se baseava em tecnologias dos anos 70 ao fazer uso de 

computadores de grande porte (mainframes) com serviços disponibilizados através de linhas 

telefônicas operando a velocidades de no máximo 1.200 bps. Nos últimos anos, medidas 

foram tomadas não somente para o acompanhamento do avanço tecnológico, mas também 

devido a implantação dos novos sistemas. A reestruturação da Rede UFRN foi realizada com 

investimentos da ordem de R$ 900.000,00. 

De acordo com dados da SINFO, estima-se que a Rede UFRN interliga mais de 4000 

computadores, através, principalmente, de enlaces de cabos de par trançado e de fibra ótica. 

Faz uso também de diversas tecnologias, tais como Ethernet (10 Mbps) e Fast Ethernet (100 

Mbps), além do Gigabit Ethernet (1000 Mbps). A Rede UFRN dispõe também de toda uma 

infra-estrutura de um provedor de Internet, chamado UFRNet, para acesso residencial de sua 

comunidade, o qual pode ser discado ou via cabo de TV. 

A reestruturação do backbone óptico do Campus Central da UFRN, sob a coordenação 

da Superintendência de Informática (SINFO) e Infra-Estrutura da UFRN. Com isso, também 

se tornou possível a implantação de um circuito fechado de TV. A segurança é auxiliada por 

câmeras espalhadas ao longo do campus central e estão conectadas ao novo backbone. O 

núcleo do backbone opera a uma velocidade de 10 Gigabit Ethernet, e dos prédios principais 

até 4 Gigabit Ethernet. A Figura 30 apresenta o novo backbone de dados da Rede UFRN. O 

núcleo 10 Gigabit Ethernet interliga os prédios da SINFO, Reitoria e Centro de Convivência. 

Os demais pontos estão interconectados, no mínimo, a 1 Gbps. 

 Além da infra-estrutura de rede, novos computadores foram adquiridos para dar 

suporte aos softwares de banco de dados e de aplicações dos novos sistemas. Destaca-se a 

máquina do banco de dados do SIGAA, uma IBM com 12 GB de memória RAM. 

Equipamentos capazes de armazenar os vídeos captados pelas câmeras de segurança também 

foram adquiridos. 

 As aplicações são baseadas na tecnologia JAVA. A alta produtividade obtida se pelo 

fato de usar uma arquitetura de software baseada em componentes. A auditoria das aplicações 

é obtida através de Log de alterações de bancos de dados e de navegação na WEB (LIMA; 

ROCHA NETO, 2007). A conexão com os sistemas é criptografada com o uso de Secure 

Socket Layer (SSL). O acesso à rede wireless na UFRN permitiu, por exemplo, que 
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professores fizessem chamada dos alunos no próprio SIGAA com o uso de um notebook em 

sala de aula. Vale salientar ainda que os três sistemas são acessados por todas as unidades da 

UFRN, incluindo as unidades do interior do estado. As aplicações não se diferenciam em 

virtude do local de acesso. Seja dentro do campus central ou em Jundiaí, o SIGAA, SIPAC e 

SIGRH possuem as mesmas funcionalidades. 

 

 

 

Figura 30 – �ovo backbone óptico da rede de dados da UFR� 

 
 
 
4.2.4 Administração 

 

 

Os sistemas foram concebidos tendo em vista diferentes regulamentações. SIGAA foi 

concebido tendo em vista o regulamento da graduação, o SIPAC e o SIGRH devem estar de 

acordo com normas do governo federal correspondentes ao controle financeiro e fiscal e de 

recursos humanos. 

 O uso dos sistemas como ferramenta padrão na administração da UFRN passou por 

notificações a todas as unidades. Por exemplo, o SIPAC com os ofícios circulares n°s. 284 a 

293 de junho de 2006 e a portaria n° 626 de 30/08/2007 (ANEXO A) indicando o uso do 

SIGAA na administração, oficializando seu uso na UFRN. 

FONTE: SINFO
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 O calendário acadêmico já inclui o SIGAA em suas datas e atividades. Outras 

legislações internas, como o edital de chamada de projetos de monitoria, também já se 

adaptam à nova realidade dos novos sistemas. No entanto, ainda há mais a ser feito. Está 

sendo elaborada pela Pró-reitoria de planejamento, Pró-reitoria de administração e a SINFO 

uma legislação que lançará uma política sobre os dados da administração da UFRN. Essa 

política informacional deverá conter questões como: qualquer pessoa à frente dos sistemas 

deve manter os dados por, no mínimo 10 anos; ser recuperável a qualquer data; entre outras. 

No momento ela está sendo elaborada e provavelmente logo será publicada, promovendo 

então uma política informacional em toda a instituição. 

 

 

4.2.5 Gestão da mudança 
 

 

De acordo com a documentação da UFRN, o custo mensal que a UFRN tinha em 1999 

para honrar o contrato com a Unisys e manter um único sistema era de aproximadamente R$ 

24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sendo reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 

2000 e 2001, R$ 11.000,00 (onze mil reais) em 2002 e nenhum ônus a partir de 2003. Já os 

desembolsos médios mensais, para o desenvolvimento, operação e manutenção dos sistemas e 

serviços de rede, objeto do projeto executado através da FUNPEC, foram de 

aproximadamente R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) em 2000, R$ 22.000,00 (vinte e dois mil 

reais) em 2001 e R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) em 2002 e até setembro de 2003. 

 O recurso despendido pela universidade para que houvesse um uso efetivo de sistemas 

em toda a administração da UFRN e a melhoria evidente a partir da implantação dos sistemas 

foi menor do que manter um sistema proprietário que não atendia às suas necessidades 

organizacionais. A avaliação institucional envolvia a contratação de muitas pessoas e o gasto 

com papel era muito elevado. Com sua realização feita através dos sistemas, o custo caiu para 

zero. Ao questionar sobre o sistema acadêmico, gestores consideraram que o PONTO@ tinha 

funcionalidades semelhantes ao antigo SAU, mas o SIGAA superou muito o PONTO@. 

Dessa forma, a larga aceitação dos sistemas tanto por parte dos gestores quanto dos 

usuários pode ser verificada. Como alguns gestores enfatizaram nas entrevistas, é preciso que 

se tenha o controle efetivo sobre as informações dos processos. Isso apenas se dá pela 

adequação das aplicações que dão suporte ao processo de tomada de decisões. A informática 
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como Atividade Meio (LIMA; ROCHA NETO, 2007) seria o lema da administração, a idéia 

é que o dia-a-dia das atividades administrativas seja marcado pelo uso eficaz da informática. 

  Ainda ocorrem alguns problemas com as novidades dos sistemas. Por exemplo, ainda 

acontecem alguns casos onde os documentos que são assinados digitalmente pelos sistemas 

não são aceitos em outras instituições. Mas são fatos pontuais e muitas mudanças estão 

ocorrendo hoje em dia nas organizações. A própria justiça está adotando cada vez mais 

sistemas baseados na Internet para agilizar os processos. No caso da auditoria, nota-se que 

também ainda há certa relutância com o uso de novas tecnologias, mas alterações são feitas 

gradativamente. 

 Os desdobramentos decorrentes das constantes mudanças das legislações brasileiras 

são barreiras no desenvolvimento dos sistemas. Isso acaba gerando novas demandas de 

trabalho das equipes administrativas que precisam fazer muitos ajustes de acordo com as 

novas regras. Apesar disso, a existência de uma equipe de informática eficaz que ofereça 

suporte às necessidades da organização torna-se de fundamental importância. No caso da 

UFRN, o desenvolvimento dos sistemas tem como premissa um requisito muito dinâmico. 

Assim, novas alterações são feitas sem grandes problemas. O sistema não é uma relação de 

imposição, mas sim algo negociado e de acordo com as necessidades que o usuário expõe. 

 O desenvolvimento dos sistemas é baseado em metodologias ágeis – Extremme 

Programming (XP) – onde o usuário é envolvido no processo de modo que haja muitas 

interações com os projetistas. A aplicação é construída à medida que o usuário vai aprovando 

e fazendo suas considerações. Portanto, é um processo que envolve as pessoas na construção 

das aplicações. Isso facilita inclusive a aceitação por parte do usuário final. Mesmo assim, 

sempre que o usuário necessita tirar alguma dúvida ou reportar algum problema em algum dos 

sistemas, um canal de comunicação com a equipe de desenvolvimento sempre está aberto 

através do próprio sistema. A equipe recebe diariamente muitos chamados. Vale salientar a 

criação de uma ferramenta (Figura 29) de gerenciamento de projetos de software – iProject – 

que proporcionou um melhor gerenciamento das tarefas dos desenvolvedores, proporcionando 

uma melhor produção da equipe.  
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Figura 31 – Software de gestão de projetos de software desenvolvido em 2007 

 

 

Dados recentes (Quadro 11) demonstram o ritmo de trabalhos da equipe mantenedora. 

 

 
Chamados abertos desde Março/2006 18751 

Tarefas registradas no iProject desde Maio/2007 7800 

Quadro 11 – �úmeros de chamados abertos por usuários e tarefas executadas pela equipe 

  

 

 No total, tem-se a média de 720 chamados/mês e 300 tarefas/mês. A equipe é 

composta por 20 pessoas, no entanto, as demandas de trabalhos estão crescendo e a equipe 

vem conseguindo cobrir todas as tarefas que lhe são solicitadas. O suporte aos sistemas é 

composto de cinco pessoas que ficam atendendo aos chamados e dúvidas que algum usuário 

possa ter. Junto a isso, os treinamentos são realizados antes de novos sistemas entrarem em 

produção. Inclusive, medidas estão sendo tomadas para treinamentos relativos ao uso dos 

sistemas sejam oferecidos periodicamente aos funcionários. 

 

 

 

 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2008.

FONTE: Dados da pesquisa, 2008.
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4.3 A avaliação dos componentes ECM encontrados 
 

 

 A análise apresentada nesta seção corresponde às proposições: 

P3 – Componentes do modelo ECM proporcionam uma melhor qualidade da informação na 

administração de uma Universidade Federal. 

P4 – Componentes do modelo ECM proporcionam um melhor serviço percebido na 

administração de uma Universidade Federal. 

 A visão do usuário dos sistemas é enfatizada nesse momento. A fim de aumentar a 

confiabilidade da pesquisa, o levantamento baseado no instrumento elaborado por Barnes e 

Vidgen (2006) envolvendo questões relacionadas a diversas dimensões da qualidade de 

sistemas baseados em Internet se mostrou relevante. 

 A caracterização dos respondentes é mostrada na Tabela 1. No total foram 75 

respondentes, sendo 52 técnico-administrativos, 13 professores e 10 alunos. 

 

 

      Tabela 1 – Caracterização dos respondentes 

Características Porcentagem 
Técnico-administrativo 69,3% 
Professor 17,3% Ocupação 
Aluno 13,3% 
Masculino 42,7% Sexo Feminino 57,3% 
SIGAA 85,3% 
SIPAC 54,6% Sistemas utilizados 

no trabalho SIGRH 45,3% 
 

 

 

 A maior parte dos respondentes era de servidores técnico-administrativos (69,3%) e do 

sexo feminino (57,3%). Vários respondentes tinham acesso a mais de um sistema. Assim, 24 

respondentes usavam dois sistemas, resultando em 32%. O percentual dos que usavam três 

sistemas era menor – 26,6% (20 respondentes). Apesar de ser um sistema mais com 

implantação mais recente que o SIPAC, por atender às atividades acadêmicas, o percentual de 

usuários do SIGAA (64 respondentes) foi maior. Os 31 respondentes restantes tinham acesso 

a apenas um dos três sistemas. O sistema com menos respondentes foi o SIGRH, com 34. 

 O tempo de uso de sistemas baseados na Internet pelos respondentes ficou entre um 

ano e no máximo oito anos de uso. A média foi de 5,1 anos de uso. Com 44 respondentes 

FONTE: Dados da pesquisa, 2008. 
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(58,3%), o SIGAA foi o sistema mais escolhido para ser avaliado, seguido pelo SIPAC com 

19 (25,3%) e o SIGRH com 12 respondentes (16%). 

 A Tabela 2 demonstra os valores médios de cada item do questionário aplicado aos 

usuários dos três sistemas. As respostas no questionário variavam de concordo totalmente 

com valor um até discordo totalmente com valor seis. Assim, quanto mais próximo de um, 

melhor a avaliação do usuário para com o sistema. A melhor avaliação ficou a cargo do item 

Minha informação pessoal é restrita e segura com média 1,73. A menor avaliação foi para 

o item O SISTEMA possui uma aparência interessante, com média 2,08. Apesar de a 

aparência ser a menor média, significa que a maioria dos respondentes concordou muito ao 

serem questionados sobre a aparência dos novos sistemas. Portanto, não há motivos para 

grandes preocupações. Os outros itens variaram de 1,81 (efetuar transações e informações 

relevantes ao trabalho) a 2,07 (informação precisa e personalizada). O alfa de Cronbach dos 

20 itens foi de 0,893, sendo um nível de confiabilidade aceitável, porém um pouco abaixo do 

0,971 obtido por Barnes e Vidgen (2006). 

 
      Tabela 2 – Valor médio dos indicadores de qualidade da informação 

Questões Média Desvio padrão
É fácil aprender a realizar operações pelo SISTEMA. 1,81 0,896 
A minha interação com o SISTEMA é clara e bem 
compreendida. 1,81 0,672 

O SISTEMA é fácil de navegar. 1,93 0,827 
O SISTEMA é fácil de usar. 1,95 0,733 
O SISTEMA possui uma aparência interessante. 2,08 0,850 
O SISTEMA oferece uma experiência positiva para mim. 1,80 0,771 
O SISTEMA provê uma informação precisa. 2,07 0,890 
O SISTEMA provê uma informação confiável. 1,99 0,893 
O SISTEMA provê uma informação atualizada. 2,04 0,829 
O SISTEMA provê informações relevantes ao meu trabalho. 1,81 0,783 
O SISTEMA facilita o entendimento da informação. 2,05 0,868 
O SISTEMA provê os detalhes que preciso da informação. 2,12 0,770 
O SISTEMA apresenta a informação em um formato 
apropriado. 2,17 0,876 

Tem uma boa reputação. 1,92 0,731 
Sinto-me seguro em efetuar transações. 1,81 0,672 
Minha informação pessoal é restrita e segura. 1,73 0,664 
Oferece personalização. 2,07 0,890 
Transmite uma sensação de comunidade. 1,97 0,615 
Torna fácil a comunicação na organização. 1,97 0,735 
Estou certo que os serviços oferecidos são transmitidos 
como prometem. 1,93 0,644 

 FONTE: Dados da pesquisa, 2008.
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 A seguir, os resultados são apresentados para cada uma das três seções do eQual. 

 

 

4.3.1 Usabilidade 
 

 

 A usabilidade foi adicionada na última versão do eQual. A interação do usuário é 

demonstrada através de seis questões, investigando se a interação é clara e bem 

compreendida, a facilidade de aprender a realizar operações, a navegabilidade, o uso, a 

experiência proporcionada ao usuário e a aceitação da aparência pelo usuário. Foi a dimensão 

com mais comentários inseridos, no total, 45,3% dos respondentes fizeram algum comentário 

na seção aberta do questionário. Ao comparar os resultados entre os três sistemas (Gráfico 1), 

observa-se que o SIGRH obteve a melhor avaliação média 1,791, seguido pelo SIGAA com 

1,890 e o SIPAC com média 1,982. 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Avaliação média dos indicadores de usabilidade em todos os sistemas 
FONTE: Dados da pesquisa, 2008.
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Comentários feitos por respondentes citaram que algumas atividades no SIPAC não 

são muito amigáveis, disseram que passos que poderiam ser mais simples são realizados com 

etapas em excesso e às vezes até atrapalha com muitos códigos na tela. Às vezes é preciso ir 

na tentativa e erro até achar a opção que necessita. Nesse sentido, o volume de dados e 

restrições na entrada dos dados podem impedir o acesso a informações (LEE et al., 2006). 

Respondentes também afirmaram que a navegação deveria ser melhorada para outros 

browsers como o Internet Explorer. O recurso de ajuda também foi comentado que poderia 

ser melhorada. No caso do SIGAA, um respondente sugeriu que a consolidação de notas fosse 

disponibilizada logo no menu, é mais fácil o acesso. 

 O uso de menu e submenu indicado pelos respondentes como uma facilidade ao 

usuário é a demonstração da aplicação de padrões de qualidade em aplicações baseadas na 

Internet. O padrão relacionado aos menus usados nos sistemas é o FLY–OUT ME�U 

(KAMTHAN, 2008). A Figura 32 mostra a mensagem informando ao usuário que o link não 

está funcionando e que providências estão sendo tomadas para resolver o problema. Essa e 

outras telas de avisos são exemplos do uso dos padrões MISSI�G LI�K e FAILURE 

�OTIFICATIO� (KAMTHAN, 2008). 

 

 

 

Figura 32 – Tela de notificação ao usuário sobre algum problema nos links 

 

  

Como constatado pelos respondentes, o SIPAC faz uso de ações divididas em telas. 

Em muitas atividades é preciso orientar o usuário a fim de que ele não cometa erros que 

poderiam facilmente ocorrer. Tendo em vista o devido treinamento e documentação adequada, 

FONTE: Dados da pesquisa, 2008.
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o uso não se torna uma barreira para o usuário, mas sim um guia para orientar os passos em 

uma tarefa muitas vezes longa e que precisa de confirmações a cada etapa. Nesse caso, se faz 

o uso do padrão WIZARD e o RESPO�SIVE DISCLOSURE. O módulo de monitoria do 

SIGAA também faz uso desses padrões. 

 Em turma virtual, na tela com os participantes, é possível verificar o padrão 

ALPHABETICAL ORGA�IZATIO� e na tela principal (Figura 33), o padrão 

CHRO�OLOGICAL ORGA�IZATIO� é identificado na listagem com o cronograma de aulas. 

O padrão SIMPLE SEARCH FORMS e SELECTABLE SEARCH SPACE podem ser 

encontrados em muitas telas dos sistemas. No entanto, ainda há melhorias a serem feitas, por 

exemplo, a tela com a busca de páginas de professores (Figura 34) poderia conter mais 

campos para realizar a busca, como a disciplina, curso, centro. 

 

 

 

Figura 33 – Tela principal da turma virtual 

  

 

Ainda sobre padrões de busca, ORGA�IZED SEARCH RESULTS e o SELECTABLE 

KEYWORDS são destacados para aprimorar a busca de registros. O primeiro mostra a 

informação mais importante em destaque. O segundo, com base na experiência adquirida, 

sugere o palavras-chave a fim de melhorar as buscas subseqüentes. 

 

“CHRO�OLOGICAL ORGA�IZATIO�”

FONTE: Dados da pesquisa, 2008.
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Figura 34 – Busca por páginas de professores 

 

 

O padrão BREADCRUMBS tem como objetivo informar ao usuário sua localização 

atual. É possível visualizar a aplicação desse padrão nos sistemas, mas ainda necessita 

aprimoramento. Na Figura 26 e na Figura 27 podem ser vistos exemplos disso, ao entrar nas 

funcionalidades descritas nessas telas, o menu FLY–OUT ME�U que contém todas as 

funcionalidades que o usuário utiliza desaparece. Na Figura 27 é mostrado que inclusive o 

link para o menu servidor também sai da tela obrigando o usuário abrir a tela com todos os 

módulos, selecionar o SIGAA e então fazer tudo novamente caso cometa mais algum erro. 

Todo o percurso até chegar naquele ponto deve ser mostrado. Por se tratar de aplicações 

baseadas na Internet, o padrão CLIE�T–SERVER é  a arquitetura base das aplicações. As 

aplicações também fazem o uso do padrão MODEL–VIEW–CO�TROLER. Além de controlar 

as requisições feitas pelos usuários, esse padrão possibilita também a separação entre a lógica 

de negócio e as visualização das informações. A disponibilização de funcionalidades das 

aplicações para dispositivos móveis (celulares, computadores de mão) é um exemplo do uso 

desse padrão. Assim, a mesma lógica de negócio serve para diferentes visualizações: a 

acessada pelo computador e outra acessada por celular. No caso do SIGAA, os alunos já 

podem obter suas notas via um portal wap que acessa a mesma base de dados do SIGAA. 

 

 

4.3.2 Qualidade da informação 
 

 

As dimensões da qualidade são baseadas em Strong, Lee e Wang (1997), entre outros. 

O usuário é questionado se a informação é apresentada em um formato apropriado, se o 

entendimento é facilitado pelo sistema, se as informações providas são relevantes ao seu 

trabalho, se o usuário consegue obter mais detalhes das informações quando precisa, se a 

informação é atualizada, confiável e precisa.  

FONTE: Dados da pesquisa, 2008.
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A melhor avaliação média (Gráfico 2) – 1,833 – ficou com o SIGRH, seguido pelo 

SIGAA com 2,019 e o SIPAC com 2,202. A menor avaliação foi com relação à apresentação 

da informação em um formato apropriado. Nesse item, sete respondentes concordaram pouco. 

Apesar de se tratar de 36,8% dos respondentes que avaliaram o SIPAC, uma média de 11,71 

respondentes (61,6% dos 19 respondentes do SIPAC) concorda muito com a qualidade da 

informação. 

 No total, 28% dos respondentes fizeram algum comentário nessa seção. Houve relato 

de problema na importação das informações do currículo lattes, disse que precisava de ajustes 

em alguns pontos da produção intelectual dos docentes. Diferentes codificações de dados 

(LEE et al., 2006) podem levar a inconsistências nas informações. Nesse sentido, outro 

respondente afirmou que codificações existentes nos sistemas não são as mesmas que se 

encontra no mercado. Mais uma vez, é preciso dar atenção à codificação que está sendo 

solicitada e a compatibilidade com termos mais amigáveis. Nem sempre é possível chegar a 

um meio termo, pois há muitos códigos que são expressos em normas e leis e deve ser 

seguido estritamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Avaliação média dos indicadores de qualidade da informação em todos os sistemas 

 
FONTE: Dados da pesquisa, 2008.
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4.3.3 Serviço oferecido 
 

 

 A avaliação feita pelos usuários sobre os serviços disponibilizados ajuda a conhecer 

melhor o que os usuários esperam dos sistemas e se há algo que afeta a realização de 

operações nos sistemas. Assim, questões sobre até que ponto os serviços são transmitidos 

como é prometido, a segurança dos dados, personalização, a capacidade de realizar 

transações, a reputação em si, o quanto a comunicação é facilitada e a sensação de 

comunidade percebida são feitas aos usuários. O SIGRH atingiu uma avaliação geral (Gráfico 

3) de 1,869. O SIGAA de 1,905 e o SIPAC com média 1,97. 

No item que trata sobre a personalização, o SIPAC obteve a melhor avaliação e o 

SIGAA a menor. Apesar de as aplicações serem ajustadas às necessidades do usuário, a 

personalização chega até esse ponto. No caso dos gestores, a situação é diferente. Sempre que 

possível, as demandas por novos relatórios e novas funcionalidades são normalmente 

atendidas. O usuário final faz o uso da aplicação, mas não lhe é oferecido muita 

personalização. 

No total, 18,7% dos respondentes fizeram algum comentário nessa seção. Dentre eles, 

foi constatado que há muitos professores que usam apenas para as atividades obrigatórias e 

não conhecem o potencial das ferramentas disponíveis. Alguns respondentes também 

solicitam mais treinamento para operar melhor os sistemas. Outros comentaram que é preciso 

que os professores e alunos também tenham um maior acesso a computadores (LEE et al., 

2006). Senão acaba dependendo apenas da universidade e limita o uso de recursos que 

poderiam ser usados à distância, ou seja, fora da universidade. 
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Gráfico 3 – Avaliação média dos indicadores do serviço oferecido por todos os sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 FONTE: Dados da pesquisa, 2008.



97 

5 CO�CLUSÃO 
 

 

O primeiro objetivo específico desta pesquisa visou a identificação de componentes 

ECM na UFRN. Ao longo das cinco dimensões – 1) Modelo organizacional; 2) Modelo de 

conteúdo; 3) Infra-estrutura; 4) Administração; e 5) Gestão da mudança – propostas por 

Päivärinta e Munkvold (2005), as características de diversos elementos foram constatadas na 

administração das informações administrativas da UFRN. 

A administração da universidade vem tomando medidas desde 2000 a fim de 

modernizar os processos e diminuir a dependência tecnológica que os sistemas legados 

proporcionam ainda hoje a muitas organizações. Assim, mudanças graduais ocorreram e isso 

gerou bons resultados. Na verdade, a UFRN tem sido pioneira com relação à informatização 

da gestão. Partindo da anarquia organizada (PRUSAK, 1994), onde existiam várias aplicações 

espalhadas e sem conexão alguma e chegar até um patamar de gestão apoiada em uma 

plataforma de aplicações corporativas adequadas ao porte da UFRN foi um passo muito 

grande em comparação a outras universidades. Nesse caminho, os objetivos elaborados e os 

impactos obtidos foram coerentes ao que foi dito por Päivärinta e Munkvold (2005). Na 

verdade, como observado pelos mesmos autores, os objetivos e impactos variam de acordo 

com a organização que está a implantar a estratégia ECM. A UFRN tinha inclusive um 

objetivo de proporcionar um ambiente de estágio onde alunos da universidade teriam a 

oportunidade de praticar os conhecimentos adquiridos na própria instituição. 

Ao analisar o modelo de conteúdo, a compreensão da informação no contexto da 

organização é algo que vem sendo trabalhado desde o começo com as primeiras diretrizes. A 

unificação das bases de dados aconteceu de forma natural. Com a base de dados acadêmica 

consolidada em seus pilares (ensino, pesquisa e extensão), a administração foi o passo 

seguinte. O uso de tecnologias foi decisivo para o avanço da política informacional. A visão 

compartilhada pelos gestores é que a informatização vem para agilizar processos e sua 

aplicação deve haver um ganho real, a Extensão a ferramentas de gestão é uma premissa 

para o desenvolvimento de novas aplicações. Por exemplo, está sendo desenvolvida uma 

aplicação que irá substituir o sistema atualmente utilizado pela biblioteca. Além de eliminar 

custos decorrentes do contrato com a empresa fornecedora do software, a UFRN se beneficia 

com uma aplicação adequada às necessidades da instituição. Dos componentes tecnológicos 

identificados na literatura, a Gestão de conteúdo na web / Colaboração de informações foi o 

destaque na gestão das informações na UFRN. Seja diminuindo as distâncias ao mobilizar 
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uma organização distribuída em vários lugares (até cidades) em uma plataforma comum 

baseada na Internet ou mudando a forma dos professores lecionarem e dos alunos a agirem 

perante os novos caminhos da universidade, a perspectiva de colaboração estava presente. O 

fato de sistemas distintos serem acessados da mesma forma, com mesma aparência e a 

alternância ser uma tarefa trivial para os usuários, demonstra a atenção dada à estrutura da 

informação e sua apresentação personalizada a grupos tão distintos de usuários existentes na 

universidade. 

Dos gestores até alunos, percebeu-se nas entrevistas que pouca dificuldade existia para 

realizar operações nos sistemas. Nesse sentido, a padronização das páginas dos departamentos 

que está sendo feita proporciona inúmeros benefícios. Muitos locais ainda não têm sua 

presença na Internet, com a disponibilidade automática de páginas que será oferecida pelo 

SIGAA, a colaboração será cada vez mais presente nas atividades da administração da 

universidade. Apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito. Por exemplo, o uso de 

Workflow já é algo estabelecido em atividades da universidade, mas a comunicação ainda 

precisa ser ajustada para um uso mais efetivo. A Gestão de conteúdo multimídia não foi 

identificada na UFRN. No entanto, quando a política informacional chegar até às atividades 

dos hospitais, então provavelmente isso se tornará uma realidade. Em um hospital o uso de 

conteúdo multimídia é intenso, por exemplo, as imagens de radiografias, ultra-sonografia, e 

ao se falar em avanço tecnológico na medicina, pode-se imaginar a interação médico-paciente 

via ferramentas de comunicação instantânea, com recursos de áudio e vídeo. 

A Gestão de documentos tem papel importante no desenvolvimento na nova política 

de informações institucional. A substituição do papel em muitos processos vai consolidar a 

mudança proporcionada pelos novos sistemas. Foi identificado que ainda há muitos que usam 

o papel em suas atividades de notificações entre as unidades, mas isso vem sendo alterado 

gradativamente. A partir do lançamento da ferramenta documentos eletrônicos é que será 

possível avaliar os benefícios obtidos. A idéia que o Email deve ser encarado como um 

documento ainda não é totalmente aplicada na concepção dos sistemas, mas, à medida que são 

feitos ajustes e melhorias – são muitos e constantes – será inevitável a comunicação realizada 

pelos sistemas se tornar o modo padrão usado por todos na universidade. O email 

convencional não deixará de existir, mas os recursos oferecidos pelos sistemas provavelmente 

irão atender a todas as expectativas que o usuário precisa (ex.: anexar arquivos). Assim como 

há a necessidade de controlar cada vez mais dados para a tomada de decisão dos gestores, 

encarar o email como um registro tão importante quanto às transações realizadas pelo SIPAC 

provavelmente será o próximo passo. Ainda sobre a comunicação, o uso cada vez mais 
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intenso de fóruns e em breve a nova ferramenta de comunicação instantânea integrada aos 

sistemas vem gradativamente mudando o dia-a-dia da administração. Inclusive, foi constatado 

nas entrevistas que será feito uma melhor integração com a página principal da UFRN aos 

novos sistemas. Os cursos online – turmas virtuais que os professores disponibilizam ao 

público – serão mais um canal de distribuição de informações da base de dados dos sistemas. 

Aqui vale lembrar as iniciativas como a do Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

OpenCourseWare (OCW) que disponibiliza materiais de muitos cursos a todos que 

acessarem o portal. 

Com relação à terceira dimensão proposta por Päivärinta e Munkvold (2005), observa-

se que a infra-estrutura vem atendendo às necessidades da universidade. Ultimamente poucas 

ações de compra foram realizadas para atender às novas demandas que os sistemas vêm 

trazendo. Tanto com relação ao hardware quanto ao software, a universidade tem se 

beneficiado com os avanços tecnológicos necessários em ambos. Vale salientar também o uso 

de software livre na concepção dos sistemas. Isso traz inúmeras vantagens e “liberta” 

realmente a organização de algum fornecedor específico. A atenção dada à tecnologia 

caminha lado a lado com a visão ECM de tecnologia. 

A quarta dimensão foi reconhecida no caso da UFRN principalmente pelas alterações 

das legislações existentes. Isso tem sido feito de acordo com a maturidade de cada sistema. 

Como constatado por Päivärinta e Munkvold (2005), é provável que novos cargos sejam 

criados com o passar do tempo, mas, na UFRN, o momento é de transição e levará algum 

tempo até que a plataforma esteja mais consolidada em todas as unidades. O lançamento de 

uma regulamentação que irá tratar especificamente dos dados no âmbito de toda as unidades 

da UFRN será um passo importante para que a consolidação dos sistemas seja atingida. 

Justificar os investimentos relacionados ao desenvolvimento e manutenção dos novos 

sistemas não tem sido uma tarefa difícil. A visão dos gestores é que sem os sistemas, os 

processos administrativos não funcionam. A experiência obtida com outros sistemas 

demonstra que os novos estão cada vez mais adequados às necessidades organizacionais. 

Apesar disso, a interface com outras instituições ainda precisa ser aprimorada. Na verdade, 

outras instituições também precisam avançar em suas políticas informacionais. Nesse 

contexto, vale salientar que legislações estão em constante mudança e isso deve ser refletido 

nos sistemas. Na UFRN, a alta produtividade da equipe é um dos elementos-chave na 

aceitação por parte dos gestores e usuários. Foi constatado que nenhum sistema foi finalizado 

e todos estão em contínuo desenvolvimento. Seguindo as mudanças organizacionais, é preciso 

estar em constante avaliação. Junto a criação de novos cargos ressaltada pela quarta dimensão 
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do modelo de Päivärinta e Munkvold (2005), vale aqui dizer que a organização UFRN precisa 

mudar à medida que a informação passa a ser melhor administrada. Assim como há conselhos 

que analisam as grandes questões relativas ao futuro da universidade, sugere-se então a 

criação de um comitê que tenha como tarefa principal a gestão das informações em toda a 

instituição. Dessa forma, o trabalho é distribuído e a política informacional permanecerá em 

contínuo aprimoramento. Nem sempre os gestores conseguem atuar com a devida intensidade 

que um comitê poderia oferecer no desenvolvimento e aprimoramento da gestão das 

informações na UFRN. 

O segundo objetivo específico tinha como meta a avaliação dos componentes ECM 

encontrados na administração. Foi observado que os componentes são responsáveis por 

oferecer informação de boa qualidade à administração da universidade. Isso vem a confirmar 

por mais um caminho a aceitação de práticas identificadas no modelo ECM. Além da 

informação de qualidade, a aplicação também deve estar em sintonia. Assim, é importante o 

uso de padrões nas aplicações baseadas na Internet. Práticas já reconhecidas auxiliam a 

compor uma aplicação de grande valor para os usuários e gestores. Não há duvida de que os 

padrões encontrados nas aplicações auxiliaram na aceitação dos usuários. A qualidade do 

serviço obtida pelo levantamento demonstra que é preciso estar sempre em avaliação para que 

as necessidades dos usuários sejam atendidas a contento. Ao analisar a qualidade oferecida 

por cada sistema, constatou-se que o SIGRH tem um índice geral de qualidade de informação 

– 1,831 – melhor do que o SIGAA – 1,938 – e que o SIPAC – 2,05. Apesar disso, esses 

resultados provavelmente foram influenciados devido a amostra da pesquisa. Como o SIPAC 

foi escolhido por mais respondentes, a sua avaliação foi mais consistente. Tanto que a média 

dos indicadores de qualidade do serviço oferecido pelo SIPAC foi muito próxima dos outros 

sistemas.  

As iniciativas relatadas nesse trabalho têm impactos reais em toda a UFRN. Seja em 

normas que viabilizam os sistemas como ferramentas oficiais para se realizar operações; no 

constante diálogo entre a equipe mantenedora e os diversos usuários que resulta em boa 

produtividade e aceitação por parte do usuário; as inovações, além de mudar o modo de agir 

na administração, também favorece a instituição como um todo ao ajudar a mantê-la em um 

status de organização que realmente faz uso e traz benefícios efetivos com o uso de sistemas 

informatizados. 

Por tudo isso se percebe que a informação tem sido o foco da atenção dos gestores da 

UFRN e isso vem proporcionando bons resultados verificados inclusive por essa pesquisa ao 

analisar os índices de qualidade da informação. O modelo ECM não se trata exatamente de 
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algo que está surgindo agora, mas sim, um avanço no trato das informações em seus mais 

diversos tipos e audiências. No entanto, o ECM põe em evidência a integração da informação 

e isso desde o começo. Isso sim, parece algo que o ECM vem trazendo como novo e as 

organizações que fizerem uso de componentes ECM de modo adequado às suas necessidades 

informacionais, provavelmente serão beneficiadas assim como a UFRN tem sido.  

Devido às características do estudo de caso, um estudo em profundidade em uma 

organização (nesse caso), sua capacidade de generalização é limitada. A abrangência é outra 

limitação desse estudo, já que poucos professores foram abordados. Em um futuro trabalho 

quantitativo será o momento de calcular uma amostra adequada e realizar novos estudos. Os 

respondentes indicados pelo especialista auxiliaram de modo direto na concepção dos 

sistemas e isso pode ter influenciado nos resultados da pesquisa. Apesar de os sistemas já 

estarem em produção em toda a UFRN, ainda há muitos professores que usam o SIGAA 

apenas naquilo que ele é obrigado e isso pode ser verificado de modo mais adequado em uma 

amostra que envolva mais professores e servidores. Da mesma forma, o uso dos alunos pode 

ser melhor verificado em pesquisas mais amplas. 

O protocolo de pesquisa elaborado pode ser aplicado em outras universidades ou em 

outros ambientes que estejam com o intuito de avaliar suas práticas de gestão da informação e 

que façam uso ou não de alguma estratégia ECM. Caso ainda não, então a análise entre o 

observado e o modelo ECM auxiliará na construção daquilo que poderá se tornar uma política 

informacional no âmbito de toda a instituição. Seja com a presença ou ausência de alguma 

iniciativa ECM, o caso executado de acordo com o protocolo elaborado servirá de base para 

novos estudos em outras organizações, de vários tipos e porte. Sugere-se então realizar estudo 

semelhante em outras organizações e com um número maior de respondentes. Além disso, 

novos estudos na própria UFRN, focando outras perspectivas descritas por Tyräinen et al. 

(2006) também podem contribuir para o entendimento maior do modelo ECM, já que há 

atividades em curso e que ainda precisam ser finalizadas para poder avaliar seus impactos. 
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APÊ�DICE A – ROTEIRO DE E�TREVISTA SOBRE E�TERPRISE CO�TE�T 
MA�AGEME�T (ECM) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
Roteiro de entrevista sobre Enterprise Content Management (ECM) 

1) Quais os sistemas utilizados na UFRN para gerenciar as informações administrativas? 

2) Quais estão em fase de desenvolvimento? Quais foram concluídos? 

3) Quais objetivos abaixo relacionados podem ser aplicados aos sistemas de gestão de 

informações na administração da UFRN? 

a. Melhorar a colaboração de informações internamente e externamente à UFRN; 
b. Aumentar a qualidade, segurança das informações; 
c. Promover uma imagem moderna da administração aos gestores; 
d. Obter maior eficiência, eficácia e flexibilidade nos processos organizacionais; 
e. Manter uma “memória organizacional” com o histórico das transações; 
f. Reduzir o custo do processamento de informações; 
g. Atender a normas, regulamentos. 

 

4) Que percentual é possível afirmar sobre a cobertura dos sistemas na administração da 

UFRN? 

5) Qual a abrangência dos sistemas? Atinge toda a UFRN ou se limita a atividades apenas 

relacionadas à administração central? 

6) Como era a gerência das informações antes dos novos sistemas? Existiam outros sistemas? 

Cada funcionário gerenciava suas próprias informações ou havia algum tipo de 

controle/política/norma que centralizava as informações de modo a facilitar o acesso e 

armazenamento? 

7) Quais dificuldades ocorreram na modelagem dos sistemas? 

8) Quais foram as principais inovações? 

9) Houve reengenharia de processos organizacionais com a implantação dos novos sistemas? 

Novos postos de trabalho foram criados ou as funções/atribuições de cargos atuais foram 

alterados? 

10) Alguma legislação foi elaborada ou alterada para atender à realidade dos novos sistemas? 

11) Quais tecnologias são usadas para integrar os sistemas? 

12) Há dependência ou independência tecnológica com os sistemas? 

13) A interface das aplicações é diferenciada para determinados grupos de usuários? 
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14) A implantação dos sistemas exigiu a compra de outros softwares ou a atualização de 

hardware? 

15) A segurança é garantida? Quais tecnologias são usadas? 

16) Como é feito o suporte aos usuários? 

17) A equipe de desenvolvimento foi reestruturada? 

18) Quais módulos dos sistemas da UFRN suportam as seguintes funcionalidades? 

a. Informação não-estruturada (Documentos, informações em websites, email, 
informações multimídia); 

b. Classificação de informações; 
c. Colaboração de informações; 
d. Metadados; 
e. Workflow; 
f. Informação é disponibilizada em diferentes formatos; 
g. Informação customizada, personalizada; 
h. Ferramenta avançada de busca; 
i. Integração entre sistemas; 
j.    Histórico de alterações/Auditoria; 
k. Segurança. 
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APÊ�DICE B – PRÉ-TESTE SOBRE A QUALIDADE DA I�FORMAÇÃO PROVIDA 
PELOS SISTEMAS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
Questionário sobre a qualidade da informação provida pelos sistemas de 

informação utilizados na administração da UFR� 
 

As questões a seguir tratam da percepção dos usuários sobre a qualidade dos sistemas 
utilizados na administração da UFRN. Os “grandes sistemas” são: SIGAA, SIPAC e SIGRH. A 
participação de V. Sª. é muito importante para essa pesquisa já que algum dos sistemas em 
questão fazem parte de sua rotina de trabalho. Por isso solicitamos sua colaboração. Todas as 
respostas serão utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa acadêmica. 
 

1. DADOS PESSOAIS 
 

1.1. Ocupação:  Técnico-administrativo (    )  Professor (    )  Aluno (    ) 
 

1.2. Sexo:       (    ) Masculino        (    ) Feminino 
 
1.3. Há quanto tempo utiliza sistemas baseados na Internet em seu trabalho? 
 
1.4. Quais sistemas/módulos você utiliza em seu trabalho? 

 
 
 

 
Escolha um sistema ou módulo como referencia para responder as questões abaixo. 
 
SISTEMA OU MÓDULO:  

 
DISCORDO  CONCORDO 

 Total
mente Muito Pouco Pouco Muito Total

mente 
2 – USABILIDADE 1 2 3 4 5 6 
A É fácil aprender a realizar operações pelo SISTEMA.       
B A minha interação com o SISTEMA é clara e bem 

compreendida. 
      

C O SISTEMA é fácil de navegar.       
D O SISTEMA é fácil de usar.       
E O SISTEMA possui uma aparência interessante.       
F O design é apropriado para o tipo do SISTEMA       
G O SISTEMA transmite uma sensação de competência       
H O SISTEMA oferece uma experiência positiva para 

mim. 
      

Comentários sobre a Usabilidade: 
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DISCORDO  CONCORDO 
 Total

mente Muito Pouco Pouco Muito Total
mente 

3 – QUALIDADE DA I�FORMAÇÃO 1 2 3 4 5 6 
A O SISTEMA provê uma informação precisa.       
B O SISTEMA provê uma informação confiável.       
C O SISTEMA provê uma informação atualizada.       
D O SISTEMA provê informações relevantes ao meu 

trabalho. 
      

E O SISTEMA facilita o entendimento da informação.       
F O SISTEMA provê os detalhes que preciso da 

informação. 
      

G O SISTEMA apresenta a informação em um formato 
apropriado. 

      

 
Comentários sobre a Qualidade da informação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCORDO  CONCORDO 
 Total

mente Muito Pouco Pouco Muito Total
mente 

4 – SERVIÇO OFERECIDO PELOS SISTEMAS 1 2 3 4 5 6 
A Tem uma boa reputação.       
B Sinto-me seguro em efetuar transações.       
C Minha informação pessoal é restrita e segura.       
D Oferece personalização.       
E Transmite uma sensação de comunidade.       
F Torna fácil a comunicação na organização.       
G Estou certo que os serviços oferecidos são 

transmitidos como prometem. 
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Comentários sobre o Serviço oferecido pelos sistemas: 
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APÊ�DICE C – QUESTIO�ÁRIO APLICADO AOS SERVIDORES E 
PROFESSORES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
Questionário sobre a qualidade da informação provida pelos sistemas de 

informação utilizados na administração da UFR� 
 

As questões a seguir tratam da percepção dos usuários sobre a qualidade dos sistemas 
utilizados na administração da UFRN. Os “grandes sistemas” são: SIGAA, SIPAC e SIGRH. A 
participação de V. Sª. é muito importante para essa pesquisa já que algum dos sistemas em 
questão fazem parte de sua rotina de trabalho. Por isso solicitamos sua colaboração. Todas as 
respostas serão utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa acadêmica. 
 

2. DADOS PESSOAIS 
 

2.1. Ocupação:  Técnico-administrativo (    )  Professor (    )  Aluno (    ) 
 

2.2. Sexo:       (    ) Masculino        (    ) Feminino 
 
2.3. Há quanto tempo utiliza sistemas baseados na Internet em seu trabalho? 
 
2.4. Quais sistemas/módulos você utiliza em seu trabalho? 

 
 
 

 
 

Escolha um sistema ou módulo como referencia para responder as questões abaixo. 
 
SISTEMA OU MÓDULO:  

 
CONCORDO  DISCORDO 

 Total
mente Muito Pouco Pouco Muito Total

mente 
2 – USABILIDADE 1 2 3 4 5 6 
A É fácil aprender a realizar operações pelo SISTEMA.       
B A minha interação com o SISTEMA é clara e bem 

compreendida. 
      

C O SISTEMA é fácil de navegar.       
D O SISTEMA é fácil de usar.       
E O SISTEMA possui uma aparência interessante.       
F O SISTEMA oferece uma experiência positiva para 

mim. 
      

Comentários sobre a Usabilidade: 
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CONCORDO  DISCORDO 
 Total

mente Muito Pouco Pouco Muito Total
mente 

3 – QUALIDADE DA I�FORMAÇÃO 1 2 3 4 5 6 
A O SISTEMA provê uma informação precisa.       
B O SISTEMA provê uma informação confiável.       
C O SISTEMA provê uma informação atualizada.       
D O SISTEMA provê informações relevantes ao meu 

trabalho. 
      

E O SISTEMA facilita o entendimento da informação.       
F O SISTEMA provê os detalhes que preciso da 

informação. 
      

G O SISTEMA apresenta a informação em um formato 
apropriado. 

      

 
Comentários sobre a Qualidade da informação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCORDO  DISCORDO 
 Total

mente Muito Pouco Pouco Muito Total
mente 

4 – SERVIÇO OFERECIDO PELOS SISTEMAS 1 2 3 4 5 6 
A Tem uma boa reputação.       
B Sinto-me seguro em efetuar transações.       
C Minha informação pessoal é restrita e segura.       
D Oferece personalização.       
E Transmite uma sensação de comunidade.       
F Torna fácil a comunicação na organização.       
G Estou certo que os serviços oferecidos são 

transmitidos como prometem. 
      

 
 
 
Comentários sobre o Serviço oferecido pelos sistemas: 
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APÊ�DICE D – QUESTIO�ÁRIO APLICADO AOS ALU�OS SOBRE SIGAA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
Questionário sobre a qualidade da informação provida pelo SIGAA 

 
As questões a seguir tratam da percepção dos usuários sobre a qualidade do SIGAA. A 

participação de V. Sª. é muito importante para essa pesquisa já faz uso desse sistema como 
canal de interação com professores e UFRN. Por isso solicitamos sua colaboração. Todas as 
respostas serão utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa acadêmica. 
 

3. DADOS PESSOAIS 
 

3.1. Sexo:       (    ) Masculino        (    ) Feminino 
 
3.2. Há quanto tempo usa o SIGAA? 

 
 

CONCORDO  DISCORDO 
 Total

mente Muito Pouco Pouco Muito Total
mente 

2 – USABILIDADE 1 2 3 4 5 6 
A É fácil aprender a realizar operações pelo SIGAA.       
B A minha interação com o SIGAA é clara e bem 

compreendida. 
      

C O SIGAA é fácil de navegar.       
D O SIGAA é fácil de usar.       
E O SIGAA possui uma aparência interessante.       
F O SIGAA oferece uma experiência positiva para mim.       

 
Comentários sobre a Usabilidade: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONCORDO  DISCORDO 
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Total
mente Muito Pouco Pouco Muito Total

mente 
3 – QUALIDADE DA I�FORMAÇÃO 1 2 3 4 5 6 
A O SIGAA provê uma informação precisa.       
B O SIGAA provê uma informação confiável.       
C O SIGAA provê uma informação atualizada.       
D O SIGAA provê informações relevantes para mim.       
E O SIGAA facilita o entendimento da informação.       
F O SIGAA provê os detalhes que preciso da 

informação. 
      

G O SIGAA apresenta a informação em um formato 
apropriado. 

      

 
Comentários sobre a Qualidade da informação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCORDO  DISCORDO 
 Total

mente Muito Pouco Pouco Muito Total
mente 

4 – SERVIÇO OFERECIDO PELO SIGAA 1 2 3 4 5 6 
A Tem uma boa reputação.       
B Minha informação pessoal é restrita e segura.       
C Oferece personalização.       
D Transmite uma sensação de comunidade.       
E Torna fácil a comunicação com professores e alunos.       

 
 
Comentários sobre o Serviço oferecido pelo SIGAA: 
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A�EXO A – PORTARIA DETERMI�A�DO O USO DO SIGAA �A UFR� 
 

Portaria nº 626/07-R, de 30 de agosto de 2007. 
 

A REITORA EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23 do Estatuto da 
UFRN, c/c art. 39 do Regimento Geral, Considerando a necessidade de otimização dos 
procedimentos de administração das atividades do ensino da graduação; 

Considerando que os programas e bancos de dados que constituem o Sistema 
Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (SIGAA), Módulo Graduação, estão 
devidamente implantados e em operação na rede UFRN; 

Considerando que esses programas somente permitem a execução de transações 
autorizadas pela legislação acadêmica vigente e mantém registro individual de cada operação 
realizada por pessoa credenciada; 
 
R E S O L V E 

Art. 1º Fica determinado que os eventos da administração acadêmica de ensino de 
graduação devem ser processados pelo Sistema SIGAA. 

Parágrafo único - Os documentos e relatórios emitidos pelo Sistema de Registro 
Controle Acadêmico Ponto@ continuarão a ter validade até 31 de dezembro de 2007. 

Art. 2º Os efeitos desta Portaria retroagem a 20 de agosto de 2007. 
Art. 3º Revogue-se a Portaria nº 143/2003-R, de 25 de abril de 2003. 
Art. 4º Fazer publicar em Boletim de Serviço. 

 

(a) Ângela Maria Paiva Cruz - Reitora em exercício 


