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RESUMO 

 

O tema da implementação de Sistemas de Informação (SI) vem recebendo a atenção 

de pesquisadores, profissionais e empresários há mais de quatro décadas, por sua relevância e 

complexidade organizacional. Um dos principais problemas investigados deve-se ao fato de 

que, considerando a comparação com objetivos previamente planejados, nem sempre os 

sistemas implementados são bem-sucedidos nas organizações. Esta tese defende que as 

constantes interações entre atores/actantes (chamadas de translações) afetam o atingimento 

dos objetivos inicialmente propostos para esse sistema devido às controvérsias geradas no 

momento dessas interações. Para endereçar o problema da pesquisa, empreendemos um 

estudo de caso qualitativo que tem como objetivo explorar as controvérsias a partir das 

translações na implementação de um SI, tendo como objeto um novo sistema automatizado de 

controle de ponto funcional que foi implantado em uma instituição do poder judiciário do 

estado do Rio Grande do Norte. O arcabouço teórico é a Teoria Ator/Rede (TAR), com foco 

no desenvolvimento e aplicação dos conceitos da Problematização, Atração de Interesses, 

Envolvimento e Mobilização. Nos procedimentos de coleta de dados, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com participantes da implantação do sistema mencionado. Para 

triangulação do material empírico, foram também analisados os documentos de referência, 

tais como resoluções, portarias e casos de uso (“use cases”), os quais contribuíram para a fase 

de desenvolvimento do sistema. A análise de conteúdo permitiu mapear os actantes e as 

translações, propondo uma compreensão mais aprofundada sobre o fenômeno das 

controvérsias na implementação deste sistema investigado. Como contribuição prática, o 

entendimento do processo de implementação de um SI sob a perspectiva da TAR pode ajudar 

as organizações a aumentar as chances de sucesso na implementação de um novo sistema de 

informação, como contribuição teórica o aprofundamento da compreensão sobre as 

controvérsias a partir do entendimento de seus ciclos e posicionamento quanto aos momentos 

da translação. 

 

Palavras-chave: Implementação de Sistemas de Informação. Controvérsias. Translação, 

Teoria Ator-Rede. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The theme of the implementation of Information Systems (SI) has been receiving the 

attention of researchers, professionals, and entrepreneurs for more than four decades, due to 

its relevance and organizational complexity. One of the main problems investigated is the fact 

that, considering the comparison with previously planned objectives, the implemented 

systems are not always successful in organizations. This thesis argues that the constant 

interactions between actors/actants (called translations) affect the attainment of the objectives 

initially proposed for this system due to the controversies generated at the time of these 

interactions. To address the research problem, we develop a qualitative case study which 

purpose is to explore the controversies from the translations in the implementation of an IS. 

The research object is a new automated system of functional point control that was implanted 

in a judicial institution of the state of Rio Grande do Norte. The theoretical framework is the 

Actor-Network Theory (ANT), focused on the development and application of the concepts of 

Problematization, Attraction of Interest, Involvement, and Mobilization. In the data collection 

procedures, semi-structured interviews were carried out with participants of the 

implementation of the mentioned system. For triangulation of the empirical material, 

reference documents were also analyzed, such as resolutions, ordinances and use cases, which 

contributed to the development phase of the system. The content analysis allowed to map the 

actants and the translations, proposing a deeper understanding of the phenomenon of the 

controversies in the implementation of this system investigated. As a practical research 

contribution, understanding the process of implementing an IS from an ANT perspective can 

help organizations increase the chances of success in implementing a new information 

system, as a theoretical contribution, a deeper understanding of the controversies, from the 

controversies life cycle and moment of translation points of view. 

 

Keywords: Implementation of an Information Systems. Controversies. Translation. Actor-

Network Theory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os Sistemas de Informação (SI) trazem inúmeros benefícios a qualquer organização 

tais como integração da informação entre diversos setores e o apoio para a tomada de decisão. 

O século 21 é a era dos SI que integram todos os setores de uma organização e permitem que 

gestores possam se valer ao máximo dos seus recursos (ROSS, 1998). 

Por mais básicas que sejam as funcionalidades e tecnologias de um SI, seu objetivo é 

integrar as informações e neste caso, funciona como um sistema de gestão integrada (ERP), 

que provê apoio para a realização das atividades administrativas e auxilia o processo de 

tomada de decisão (ALVES; MATOS, 2011). 

Há uma relação direta entre a operação de uma empresa e seu sistema de informação 

(PRAHALAD; HAMEL, 1990), onde falhas e deficiências podem acarretar dificuldades ou 

até mesmo a impossibilidade da realização das atividades principais da organização. Por outro 

lado, a perfeita utilização dos recursos projetados pode resultar em diferenciais para a 

organização que levam à melhor realização das suas atividades fim (TARHINI et al., 2015), 

posicionando-a em uma situação de vantagem competitiva. 

O SI é a principal interface entre homem e computador para realizar as atividades 

operacionais e gerenciais dentro da organização. Quanto mais forte é a necessidade de uma 

pessoa por utilizar esta interface, para o exercício de suas funções, mais importante será o SI 

para a organização, entretanto, implementar um SI em uma organização não é uma atividade 

trivial e os resultados podem ser apenas parcialmente previstos e frequentemente são 

inesperados (BORUM; CHRISTIANSEN, 1993; ELBANA, 2011; DERY et al., 2013). 

O processo de implementação de um SI é composto pelas etapas de implantação, 

disponibilização de um novo processo e criação da cultura do uso deste novo artefato, todas 

essas alinhadas ao objetivo estratégico que originou o seu desenvolvimento (LUCAS; 

WALTON; GINZBERG, 1988; KAUTZ; CECEZ-KECMANOVIC, 2013; TRKMAN; 

TRKMAN, 2014). 

A implementação de um SI implica em uma forte aderência entre pessoas e 

ferramenta tecnológica para realização de suas atividades (PRAHALAD; HAMEL, 1990). 

Essa aderência é um dos elementos que tornam os Sistemas de Informação um vasto campo 

de estudos, sendo um de seus principais desafios mostrarem de que forma pessoas, grupos, 

organizações, nações e sociedade como um todo, podem dominar a tecnologia computacional 

em seu favor (LEE; LIEBENAU; DEGROSS, 1997). 

Os efeitos organizacionais que as implementações de um SI prometem entregar são 
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sempre melhores funcionalidades ou mais eficiência na sua operação, entretanto, os resultados 

finais de implementações, por vezes, têm apontado para uma realidade de grandes 

divergências quanto aos objetivos atingidos (HANSETH; CIBORRA; BRAA, 2001; DERY et 

al., 2013). 

Durante a implementação de um SI, é improvável que tudo aconteça de acordo com o 

planejado e isso faz com que novos e inesperados desafios aconteçam durante o seu curso 

(SOUZA; ZWICKER, 2000). 

Os resultados diferentes do planejado são obtidos a partir da comparação do que foi 

planejado com o que foi executado de fato e em muitos casos os resultados estão bem abaixo 

do esperado, ou não houve cumprimento do prazo ou do orçamento que levam a percepções 

de fracasso na entrega de um SI (HOLLAND; LIGHT, 1999; RAGOWSKY; LIVERMORE, 

2002; WONG; TEIN, 2003; ZIEMBA; OBLAK, 2013; TARHINI et al., 2015). 

Apesar do uso de SI nas organizações existir desde a década de 1970, Ferreira et al. 

(2015) apresentaram em sua pesquisa números do Standish Group International (2013) que 

mostram que, entre 1994 e 2012, 65% dos projetos de software sofreram cancelamento ou 

alterações com relação a prazo, escopo ou custo, divergindo do que estava previamente 

estabelecido. 

A compreensão destas diferenças, ou desvios, entre o que foi planejado e o que foi 

entregue na implementação de um SI, é estudada na academia em duas frentes distintas. A 

primeira frente busca a compreensão a partir de um viés técnico relativo a técnicas de 

desenvolvimento de software, que não será objeto de estudo desta tese, e a segunda frente 

objetiva a compreensão por uma linha que envolva elementos sociais e organizacionais 

(JOSHI, 1990; PLISKIN et al., 1993).  

Nesta tese é realizada uma investigação sócio organizacional dos elementos 

envolvidos no processo da implementação de um SI dentro das organizações. Para Borum e 

Christiansen (1993), a investigação com foco social e organizacional pode ocorrer sob três 

perspectivas: a análise administrativa, a análise política e a análise de rede.  

Não obstante a importância que as duas primeiras perspectivas apresentam, a 

perspectiva da análise de rede permite a compreensão de como dentro desta rede os desvios 

da estratégia original ocorrem e é por esta ótica que a implementação de um sistema de 

informação tem sido estudada a partir do uso de teorias de rede. 

As pesquisas de maior destaque que analisaram a implementação de SI com o 

propósito de identificar como as redes se formam durante a implementação de um SI foram 

(MARTINEZ, 2013; CECEZ-KECMANOVIC; KAUTZ; ABRAHALL, 2014; FORNAZIN, 
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2015), as que analisaram se a implementação de um SI pode ser considerada inovação foram 

(FARIAS, 2010; FORNAZIN, 2015) e as que identificaram desvios na implementação de um 

SI foram (CRESSWELL; WORTH; SHEIKH, 2011; DERY et al., 2013; TRKMAN; 

TRKMAN, 2014).  

Estas pesquisas, em especial as que tratam dos desvios na implementação de um SI, 

tratam de partes envolvidas que negociam, cedem ou fazem valer suas posições perante os 

demais elementos, num processo que termina por causar um desvio da intenção estratégica 

(TRKMAN; TRKMAN, 2014). 

As mudanças nos objetivos declarados de um sistema de informação foram 

identificadas na academia como sendo o desvio entre a intenção estratégica e o resultado 

efetivo (TRKMAN; TRKMAN, 2014; CAVALHEIRO; JOIA, 2016), ou seja, estes requisitos 

são a forma pela qual cada ator expõe seus interesses e ocorre a partir daí um processo 

contínuo que visa a conciliação e a estabilização destes interesses.  

A teoria escolhida para explicar esse processo contínuo que visa à conciliação dos 

pontos de vista de cada elemento de uma rede é a Teoria Ator Rede (TAR) (CALLON, 1986; 

CALLON; LAW; RIPP, 1986; LATOUR, 1987). 

A abordagem clássica para estudos sobre redes compostas por atores (redes sociais) 

trata de questões tais como: estruturação, morfologia, complexidade e funcionamento de uma 

rede (FARIAS, 2010), entretanto, a Teoria Ator Rede, proposta por Callon, Law e Ripp 

(1986), Latour (1987) e Law (1992), desenvolvida a partir da ideia de uma sociologia das 

translações (LATOUR, 1987). Para os autores da TAR as translações representam as 

interações, concessões e negociações ocorridas entre um ou mais elementos humanos.  

Essa sociologia das translações contempla uma análise que foge da perspectiva de 

morfologia de uma rede e objetiva investigar as translações sucessivas que ocorrem entre 

actantes humanos e não humanos, que visam atingir a estabilidade desta rede (LATOUR, 

2000). 

Conceitualmente, uma rede é delimitada à discricionariedade do pesquisador de 

forma que o objeto a ser estudado seja destacado evidenciando elementos que compõem esta 

rede tanto elementos humanos (pessoas) quanto elementos não humanos (artefatos 

tecnológicos e procedimentos), a estes elementos foi dado o nome de actantes, ainda que 

alguns pesquisadores se refiram a estes elementos como atores, Pinho (2005) defende que o 

termo “ator” remete semanticamente ao elemento humano o que pode vir a prejudicar a 

compreensão sobre os elementos heterogêneos (humanos e não humanos) que a TAR 

promove.  
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A TAR foi proposta a partir do conceito de simetria que justifica o porquê de todos 

os actantes terem voz (FARIAS, 2010), ou seja, devemos considerar que são simétricos os 

esforços para inscrever e controlar elementos humanos e não humanos em uma rede 

(CALLON; LAW; RIPP, 1986; LATOUR, 1987).  

Todos os elementos humanos ou não humanos de uma rede atuam sobre outros 

elementos ou sofrem atuação de outros elementos (CECEZ-KECMANOVIC; KAUTZ; 

ABRAHALL, 2014).  

Para a TAR, os artefatos e processos representam conhecimento social consolidado 

de uma outra rede são chamados de caixa-preta, pois não interessa saber o que está por trás da 

construção deste artefato ou processo (PINTO; DOMENICO, 2014), portanto, esses 

elementos não humanos são observados em uma organização como manifestações de arranjos 

de uma outra rede que possibilitou sua existência (LAW, 2002). 

A rede está longe de ter sua composição definitiva, como explica Callon, Law e Ripp 

(1986) ao colocar que mudanças nesta rede são resultados de alterações nas relações entre os 

seus actantes e podem continuar a ocorrer ininterruptamente (LATOUR, 2000). A TAR 

propõe, portanto, a compreensão de que em uma organização as análises de artefatos e 

procedimentos e suas relações com actantes humanos são modificadas enquanto a rede existir 

e essas alterações nas análises são resultados de translações ocorridas entre esses actantes que 

compõem a rede.  

O termo “translação” foi adotado nesta tese a partir das pesquisas de Alcadipani e 

Tureta (2009), Alcadipani e Hassard (2010) e Latour (2000), sendo também referenciado 

como “tradução” por autores como Farias (2010) e Fornazin (2015).  

O termo “translation” pode ser traduzido o idioma português do termo como 

translação ou como tradução e o significado empregado aos dois termos em diferentes 

pesquisas tem sido o mesmo, entretanto, para fins desta tese, foi feita a opção pelo termo 

“translação” sob a justificativa de que em um dos trabalhos mais citados de Bruno Latour, um 

dos três teóricos mais relevantes da Teoria Ator Rede ao lado de Michel Callon e John Law, 

“Science in action” de 1987, traduzido no Brasil como “Ciência em ação” em 2000, utilizou o 

termo translação que semanticamente parece mais adequado para descrever este fenômeno 

entre os actantes de uma rede. 

 O processo de translação representa a compreensão de como os actantes de uma rede 

fazem valer suas posições, interesses, falam por outros actantes e se posicionam como 

essenciais dentro da rede, tornando-se um ponto de passagem obrigatório (CALLON; LAW; 

RIPP, 1986). Essas posições de todos os actantes de uma rede são negociadas de forma que 
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haja consenso, onde objetivos podem ser deslocados, novos grupos podem ser constituídos, o 

que pode provocar como desfecho a não visibilidade de desvios (LATOUR, 1999; FARIAS, 

2012), ocorridos durante este processo. 

A translação traz consigo a ideia de controvérsia, um elemento chave para esta tese, 

que é o resultado do que foi continuamente negociado pelos actantes de uma rede até que uma 

estabilização tenha sido atingida (FORNAZIN, 2015). Latour (2000) complementa 

argumentando que essa estabilização pode ser conceituada como caixas-pretas ou como o 

conhecimento já consolidado, a partir de redes de actantes, que são aceitas por sua utilização 

(PINTO; DOMENICO, 2014). 

A controvérsia é, portanto, aquilo que emana de uma discussão entre actantes com 

interesses comuns (VENTURINI, 2010), suas divergências e diferenças são resultado do 

processo de translação. A translação pode ser definida, portanto, como o processo de 

negociação existente entre os actantes de uma rede que visa atingir a estabilização da rede 

(ELBANA, 2011; KAUTZ; CECEZ-KECMANOVIC, 2013; CECEZ-KECMANOVIC; 

KAUTZ; ABRAHALL, 2014). 

A translação é composta por quatro elementos evidenciados em momentos distintos 

sendo o primeiro a problematização: que é o momento em que objetivos são definidos e são 

apontados os actantes e o que deverão fazer em busca do atingimento destes objetivos, 

descrevendo uma aliança entre cada actante e o que desejam (CAMILLIS; ANTONELLO, 

2016), envolve ainda a identificação de actantes e de pontos de passagem obrigatória (PPO) 

para os quais os actantes devem convergir (FORNAZIN, 2015).  

O segundo momento é a atração de interesses: que é o momento em que se travam 

acordos entre os actantes, as condições desses acordos podem ser aceitos ou não (FARIAS; 

GUIMARÃES; VARGAS, 2012). Um actante é atraído por outro de maneira que associações 

se formam, aceitando as definições da problematização e descartando todas as demais 

(CALLON, 1986).  

O terceiro momento é o envolvimento: que corresponde ao momento em que cada 

actante se posiciona perante à rede na forma em que foram distribuídos seus papéis (FARIAS, 

2010). Para Callon (1986), estes papéis precisam ser corretamente representados de forma que 

o sucesso no processo de translação seja alcançado. 

O quarto momento é a mobilização: que é o momento em que todos cientes de suas 

posições e estratégias definidas devem performar seus papéis (CALLON, 1986), as ideias 

tornam-se institucionalizadas (MAHRING et al., 2004). 

Essas controvérsias acontecem dentro dos quatro momentos da translação (FARIAS, 
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2010). Entretanto, quando os actantes estão cumprindo os seus papéis, tal e qual definidos, as 

controvérsias cessam e, por consequência, cessam as translações. Esse é o momento em que a 

rede se estabiliza (MAHRING et al., 2004), tornando-se uma caixa-preta (LATOUR, 2000).  

A forma como ocorre o processo de translação dentro de uma rede é aderente ao caso 

da implementação de um sistema de informação (DERY et al., 2013; CECEZ-

KECMANOVIC; KAUTZ; ABRAHALL, 2014). Neste sentido, a TAR possibilita 

compreender como os momentos da translação ocorrem durante esse processo de 

implementação de um SI. 

Esta compreensão sobre as ininterruptas translações que ocorrem na rede até que os 

actantes façam valer as suas preferências em torno do SI (FORNAZIN, 2015) provocam um 

deslocamento dos interesses entre os actantes da rede. Novos interesses também podem ser 

criados e terminam por não permitir que se enxerguem os desvios (LATOUR, 2000) destes 

interesses. A TAR propõe, portanto, que os desvios destes interesses, decorrentes tanto do 

deslocamento de interesses quanto do surgimento de novos interesses, são advindos das 

controvérsias ocorridas a partir das translações. 

Como forma de orientar a resolução deste problema de pesquisa e nortear esta tese, 

foi formulada a seguinte questão de pesquisa: 

1. “Como se manifestam as controvérsias entre os actantes de uma rede formada para 

a implementação de um sistema de informação?”. 

 

1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O objetivo geral desta tese é compreender sobre as controvérsias advindas da 

translação entre os actantes de uma rede formada para implementação de um sistema de 

informação. 

Os objetivos específicos que irão ajudar a atingir objetivo geral da tese e responder às 

questões motivadoras da pesquisa são os seguintes: 

1. Mapear a rede de actantes da implementação de um Sistema de Informação; 

2. Analisar as translações entre os actantes da rede; 

3. Analisar as controvérsias entre os actantes da rede; 

4. Posicionar as controvérsias quanto aos momentos da translação; 

 

Para atingir o objetivo da pesquisa foi realizado um estudo longitudinal do processo 

de implementação do sistema de controle do ponto dos servidores públicos do Poder 
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Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, projeto iniciado em 2014 e que, além de 

continuar sendo melhorado com novas funcionalidades, está em expansão de sua implantação 

para todas as unidades do interior do estado.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

As pesquisas de Doherty, Coombs, Loan (2006), Elbana (2011), Dery et al. (2013), 

Martinez (2013), Kautz e Cecez-Kecmanovic (2013) e Cecez-Kecmanovic, Kautz e Abrahall 

(2014), Trkman e Trkman (2014) retratam uma compreensão acerca de um fenômeno batizado 

de perda estratégica, que ocorre em razão de alterações que emergem durante a interação dos 

elementos envolvidos na implementação de um sistema de informação, resultando em 

entregas diferentes, ou desvios, do que estava previamente definido. Entretanto, nenhuma 

destas pesquisas identifica como ocorrem esses desvios em cada um dos momentos da 

translação, nem onde esses ocorrem em maior intensidade.  

Já pesquisas como as de Callon, Law e Ripp (1986), Latour (1987; 1999; 2000), Law 

(2002), Alcadipani e Tureta (2009), Farias (2010), Alcadipani e Hassard (2010), Fornazin 

(2015) e Camillis e Antonello (2016) retratam o fato de que, sob a luz da TAR, uma rede de 

actantes se forma e passa por um processo de translação dos interesses, onde os actantes 

estabelecem acordos entre si com o intuito de atingir objetivos definidos para esta rede, em 

um processo batizado como controvérsias. 

Porém, esses estudos científicos que usaram a TAR para analisar o processo de 

implementação de um SI apesar de apresentarem boas perspectivas de análise e compreensão 

deste processo, entretanto, deixaram lacunas e oportunidades para que novas pesquisas 

possam promover avanço teórico. Dentre estes espaços, esta tese se apropria da necessidade 

do aprofundamento da compreensão relativa à questão das controvérsias, decorrentes do 

processo de translação entre os actantes de uma rede. Não obstante o fato de que pesquisas 

acadêmicas já tenham retratado este fenômeno, tais como Elbana (2011), Dery et al. (2013), 

Martinez (2013), Kautz e Cecez-Kecmanovic (2013) e Cecez-Kecmanovic, Kautz e Abrahall, 

(2014), Trkman e Trkman (2014), em nenhuma delas foi apresentada um compreensão acerca 

destas controvérsias em cada um dos momentos translação: problematização, atração de 

interesses, envolvimento e problematização durante a implementação de um Sistema de 

Informação, que esta tese se propõe a entregar como contribuição teórica a partir do 

aprofundamento da compreensão sobre as controvérsias ocorridas entre os actantes de uma 

rede durante as translações na implementação de um sistema de informação.  
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As pesquisas sobre implementação de SI visam uma melhor compreensão deste 

processo, principalmente quando se trata das percepções sobre sucesso e fracasso. Ao 

aprofundar esta inquietação, por parte dos pesquisadores da área de SI, observa-se que 

algumas linhas distintas de pesquisa estão delineadas, tais como as pesquisas com viés técnico 

que visam melhoria na construção tecnológica dos artefatos e as pesquisas de cunho 

organizacional e social que buscam o entendimento de como as partes envolvidas em uma 

implementação de SI interagem durante este processo.  

Neste sentido, de busca pela melhor compreensão acerca dos elementos 

organizacionais e sociais, a Teoria Ator Rede tem sido utilizada como arcabouço teórico 

especialmente por suas valiosas contribuições acerca do entendimento de como estas redes se 

formam durante o processo de implementação de um SI, apresentando ainda a identificação 

dos elementos humanos e não humanos envolvidos, neste caso actantes, bem como as 

interações entre estes elementos batizada na TAR como translações. 

A compreensão mais profunda sobre como os actantes interagem, divergem e 

trasladam seus interesses durante a implementação de um Sistema de Informação, gerando 

controvérsias, representa um passo a mais dado no sentido de encontrar resposta 

organizacional que ajude a melhorar esse processo de implementação. 

Do ponto de vista prático, esta pesquisa contribui com o processo de implementação 

de um SI, permitindo que as partes interessadas compreendam melhor os desvios entre o 

planejado e o implementado, visualizando possíveis perdas estratégicas advindas destes 

desvios.  Esta compreensão permitirá uma maior atenção com os atores envolvidos, 

especialmente nos momentos em que ocorrem as negociações e concessões para ajuste dos 

interesses de cada participante do processo. A partir de então, será possível realizar ações 

preventivas e proativas no sentido de minimizar o desalinhamento em busca de que o 

demandado seja entregue ao final do processo de implementação de um SI, que a própria 

instituição estudada poderá se beneficiar uma vez que poderá compreender de forma mais 

aprofundada sobre as perdas ocorrem e pensar formas de mitigar seus efeitos em futuras 

implementações de outros sistemas de informação. 

A motivação pessoal para o desenvolvimento desta pesquisa advém do interesse pela 

área de implementação de sistemas de informação como área de atuação profissional há 20 

anos e por vivenciar situações identificadas nas pesquisas aqui referenciadas no dia a dia 

como servidor público no Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. O Autor acompanhou de 

perto todo o processo de implementação do sistema de controle de ponto, desta instituição e 

observou as necessidades de ajustes entre o que foi originalmente planejado e o que tem sido 
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efetivamente colocado em operação. 

 

1.4 ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

Esta tese está dividida em cinco capítulos, iniciando por esta introdução que 

contextualizou a temática da implementação de Sistemas de Informação e a teoria Ator-Rede 

descreveu a questão de pesquisa, objetivos da pesquisa, contribuições e teóricas. 

No capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica, referente às duas temáticas 

principais desta tese: Implementação de Sistemas de Informação e Teoria Ator-Rede, 

apontando pesquisas que investigaram fenômenos relativos à implementação de Sistemas de 

Informação, a partir dos construtos da Teoria Ator-Rede. Ao fim do capítulo são 

demonstradas lacunas deixadas por estes estudos que ajudam a elucidar a questão de pesquisa 

desta tese. 

No capítulo 3 é apresentada a forma como esta investigação foi conduzida do ponto 

de vista metodológico, evidenciando os métodos qualitativos selecionados e como este 

método é o mais adequado para a investigação realizada nesta tese. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados mais relevantes obtidos a partir da 

aplicação dos métodos de coleta e análise escolhidos. Serão apresentadas as evidências que 

permitam o avanço na compreensão sobre as controvérsias na implementação de um sistema 

de informação. 

No capítulo 5 serão apresentadas conclusões obtidas a partir da compreensão dos 

resultados obtidos, a resposta à questão de pesquisa e a apresentação das limitações desta 

pesquisa e possibilidades de futuras pesquisas. 

No capítulo 6 são apresentadas as referências utilizadas por esta tese. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para construção do referencial teórico desta tese foi realizada uma revisão 

sistematizada da literatura com o objetivo tornar mais claro quais os critérios utilizados para a 

seleção das fontes bibliográficas (FARIA, 2016). Neste sentido devem ser descritos os 

procedimentos utilizados pelo pesquisador para resumir as evidências existentes sobre um 

tema, identificar lacunas teóricas e embasamento para posicionamento quanto às novas 

pesquisas acerca do tema investigado (KITCHENAM, 2004).  

Para esta tese, importa explicar como se dará a construção do processo de revisão da 

literatura, embora autores como Kitchenam (2004) e Faria (2016) apresentem modelos 

estruturados para realizar os procedimentos da revisão de literatura. Esses autores colocam 

que cabe ao pesquisador descrever os seus critérios de seleção de bases de pesquisa, temas, 

palavras-chave e qualificação de forma clara e explícita para que possa ser reproduzido em 

novas pesquisas. O processo bem definido de revisão da literatura permitirá, desta forma, que 

o avanço da ciência se dê de forma mais estruturada (FARIA, 2016). 

A estratégia de busca por trabalhos científicos foi desenvolvida a partir das 

ferramentas de busca pelos temas Sistemas de Informação e Teoria Ator-Rede, nas bases 

nacionais da Capes <http://bancodeteses.capes.gov.br/>; Spell <http://www.spell.org.br> e 

internacional Web of Science (Wos) <https://webofknowledge.com>. Para os artigos obtidos a 

partir da Web of Science, foi gerado arquivo de exportação posteriormente importado pelos 

softwares CitNet Explorer (1.0.0) e Vos Viewer Versão (1.6.4), para geração e análise da rede 

de citações e termos correlatos dentro destes trabalhos, respectivamente. 

O CitNet Explorer é um software que gera a rede de citações de um determinado 

tema, interligando os autores através das referências de seus trabalhos apresentando os autores 

em uma linha cronológica (ECK; WALTMAN, 2014), facilitando a construção de um 

referencial teórico bem estruturado. 

O Vos Viewer é um software de análise bibliométrica com foco em geração de 

mapas de palavras-chave ou de maior recorrência, através clusters, ou seja, a maior ou menor 

aproximação entre os itens representa a força relativa entre estas palavras (ECK; 

WALTMAN, 2009) e consequentemente os elementos que as representam. Outra 

funcionalidade importante são os heat maps que o software pode gerar que ajudam na 

percepção de itens de maior recorrência nos trabalhos científicos analisados.   

Como limitação, as análises desses dois softwares foram geradas apenas a partir das 

pesquisas da WOS. Os resultados de artigos e teses da do Banco de teses da Capes e da Spell 
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foram inseridos no referencial de forma a respaldar a construção feita a partir das pesquisas 

das WOS. 

Desta forma, o referencial teórico foi desenvolvido com base em três eixos 

principais, o primeiro deles contextualiza os sistemas de informação, com foco nas pesquisas 

que identificaram insucesso no processo implementação destes sistemas, com o objetivo de 

evidenciar as questões relativas a possíveis desvios ou divergências entre o que foi 

previamente planejado e o que foi entregue. Em seguida, será apresentada a Teoria Ator-Rede 

através de um histórico com atenção especial para os construtos mais utilizados na avaliação 

da implementação de sistemas de informação, em particular as controvérsias resultadas da 

translação ocorridas entre os actantes quem compõem a rede.  

Por fim, será apresentada a aproximação entre a implementação de sistemas de 

informação e a Teoria Ator-Rede, mostrando como esta tem sido utilizada atualmente, para 

avaliações de cunho organizacional dentro do processo de implementação de sistemas de 

informação e com o objetivo principal de explicitar a opção desta tese em estudar as 

controvérsias as translações. 

 

2.1 A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Os Sistemas de informação são ferramentas que permitem que seus usuários realizem 

as mais diversas atividades organizacionais e ajudem os gestores no processo de tomada de 

decisão (REICH; BENBASAT, 1990; ALVES; MATOS, 2011). 

Muito embora os SI já sejam uma realidade nas organizações, seja como um sistema 

de gestão integrada, seja como vários sistemas que podem ou não estar interconectados 

(SOUZA; ZWICKER, 2000), fazer com que um SI opere no dia a dia da empresa de forma a 

atender a necessidades de negócios é um desafio que deve ser atingido a partir de sua 

implementação (TARHINI et al., 2015). Ao implementar um SI a organização precisa 

promover o máximo de aderência entre todas a sua operação e a ferramenta escolhida 

(PRAHALAD; HAMEL, 1990). 

A implementação de um sistema de informação é composta por algumas etapas, ou 

atividades, para tornar operacional um SI escolhido em uma organização. A implementação 

faz parte de uma visão mais ampla chamada de ciclo de vida dos sistemas de informação 

(SOUZA; ZWICKER, 2000).  

Para Wazlawick (2013), a implementação de um SI objetiva a entrega de um produto 

(sistema) aos seus usuários finais. Para atingir este objetivo, o autor complementa que as 
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seguintes etapas devem ser cumpridas: 

i. Usuários devem aprovar o sistema entregue: Nesta etapa os usuários devem 

validar o que foi por eles demandado; 

ii. Deve haver treinamento dos usuários: Os usuários devem ser treinados para 

melhor utilização da ferramenta; 

iii. Liberação para uso da versão final: É a implantação técnica do software, quando é 

disponibilizado para utilização em produção; 

iv. Revisão de negócio: Nesta etapa são avaliados os impactos do sistema sobre o 

negócio podendo haver uma revisão ou avanço para um ciclo superior. 

O modelo de Wazlawick (2013) retrata a preocupação com o efeito do SI sobre a 

organização. Além destas etapas, a pesquisa de Souza e Zwicker (2000) coloca que a 

implantação de um SI deve ser considerada a fase mais crítica no ciclo de vida de um SI, 

desde o processo de homologação, pelos usuários, das necessidades descritas como 

demandas, até a verificação de todas as funcionalidades apresentadas na versão final, em 

especial as que atendam às particularidades da organização. Souza e Zwicker (2000) destacam 

ainda o processo de mudança organizacional que a implantação do SI provoca ao mexer com 

as responsabilidades e tarefas das pessoas.  

Para apresentar o que será considerado como processo de implementação de um 

sistema de informação, a Figura 1 mostra uma adaptação dos modelos propostos por Souza e 

Zwicker (2000) e Wazlawick (2013). 

 

Figura 1 – Ciclo de Vida dos Sistemas de Informação 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

O diagrama apresentado na Figura 1 retrata as etapas descritas na implementação de 

um SI. O fluxo ressalta as possibilidades de retroalimentação deste ciclo, seja por correções 

de falhas técnicas ou de não atendimento de requisitos ou funcionalidades com relação às 

necessidades de negócio. Essa revisão de negócios, como proposto por Wazlawick (2013), se 

dá essencialmente após a entrada em operação do SI.  

Já o primeiro ciclo representa a homologação de elementos codificados, previstos por 
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Souza e Zwicker (2000) como uma atividade importante no processo de implementação de 

um SI. 

Dentre as etapas apresentadas na Figura 1, do ciclo de vida do sistema de informação, 

a implementação de um sistema de informação diz respeito às seguintes atividades:  

a. Definição dos Requisitos: Corresponde ao levantamento e definição das 

necessidades do negócio, etapa em que se desenham as necessidades que precisam 

ser compreendidas pelo SI;  

b. Codificação: Corresponde à implementação técnica dos requisitos levantados, 

transformando e adequando os recursos de Tecnologia da Informação (TI) de 

forma a atender às necessidades do SI. Nesta etapa, a equipe técnica irá converter 

em solução tecnológica as necessidades dos demandantes do SI; 

c. Homologação: Corresponde à validação do produto final codificado. Esta 

validação deve ser realizada pelas partes interessadas, demandantes do SI; 

d. Treinamento de Usuários: Corresponde à capacitação de todos os usuários que 

passarão a utilizar o novo SI. Nesta etapa, também serão introduzidas as 

mudanças de procedimentos provocadas pelo uso de um novo SI. 

e. Entrada em Operação: Corresponde à entrada em operação do novo sistema de 

informação, quando sai da infraestrutura de homologação da TI e passa para a 

infraestrutura de produção da TI. Esta etapa corresponde ainda ao momento em 

que o SI passa a operar em regime de produção, isto é, entra em funcionamento 

para todos os usuários a que se destina, além de representar o marco final da fase 

de implementação e passando à etapa de monitoração e melhoria contínua até o 

fim de seu ciclo de vida. 

 

Um Sistema de Informação se mantém em um processo constante de evolução e 

melhoria contínua, quando na etapa de operação e sustentação. Assim, sempre haverá 

necessidade de atualização tecnológica, novas demandas organizacionais de alterações no SI, 

ou ainda, que os interesses de todos os envolvidos sejam plenamente atendidos 

(CRESSWELL; WORTH; SHEIKH, 2011). Por esses motivos, a implementação de um SI é 

frequentemente confundida com o próprio ciclo de vida do SI, se apresentando como em um 

processo cíclico (SOUZA; ZWICKER, 2000), até sua descontinuação.  
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2.1.1 Problemas da área de implementação de Sistemas de Informação 

 

Nas últimas quatro décadas, a sociedade e as organizações vêm experimentando o uso 

crescente de ferramentas de tecnologia da informação, em especial os sistemas de informação 

(O'BRIEN; MARAKAS, 2013). Entretanto, o crescente uso destas ferramentas não significa 

necessariamente que há melhor delas (REICH; BENBASAT, 1990), ou que estes sistemas 

fornecem as respostas que as organizações necessitam. Mais que isso, os SI têm apresentado 

constantemente dificuldade de entregar os resultados conforme fora planejado (GORDON; 

HAKA; SCHICK, 1984).  

Essa dificuldade de um sistema de informação em entregar os resultados prometidos 

(TARHINI et al., 2015), ou demandados, pode ser causada por motivos de ordem técnica ou 

de ordem sócio organizacional (JOSHI, 1990).  

As exigências legais e a competitividade cada vez mais acirrada entre organizações 

fazem com que cresça a demanda pela melhoria contínua do uso de seus sistemas informação 

(DAVENPORT, 1998; LATECKOVA; KUCERA, BREDOVA, 2009; BEHESHTI; 

BEHESHTI, 2010; FERREIRA et al., 2015). Isto implica diretamente em efeitos de ordem 

organizacional que vão desde a necessidade de constante atualização tecnológica (HICKS; 

MATTHEWS, 2010) passando por consequentes novos treinamentos, até uma nova cultura de 

uso das ferramentas por parte de seus usuários (LUCAS; WALTON; GINZBERG, 1988). 

Para isso quando da entrada em operação (seja da versão inicial de um SI, seja de uma versão 

de atualização), serão percebidos impactos sobre a organização como um todo (CHANG, 

2014).  

O não atingimento dos objetivos declarados, relativos à implementação de um SI, 

durante o seu ciclo de vida, é um dos fatores relacionados ao insucesso nas implementações 

de SI. A pesquisa de Ferreira et al. (2015) apontou evidências de lacuna teórica relativa á 

implementação de SI com avaliação quanto ao sucesso nessa atividade. Observa-se ainda que, 

ao tratar de implementações de SI, os resultados não são entregues dentro do prazo esperado 

(DOHERTY; ASHURST; PEPPARD, 2012). Desta forma, a implementação de um sistema 

de informação é considerada uma atividade de alta complexidade e risco para as organizações 

(TARHINI et al., 2015).  

Os esforços para melhor entendimento destas dificuldades na implementação de um SI 

são divididos em duas linhas de pesquisa (PLISKIN et al., 1993). A primeira delas trata de 

questões técnicas, melhoria nas especificações de requisitos, técnicas de modelagem, técnicas 

de desenvolvimento de softwares e ferramentas de desenvolvimento de softwares, que não 
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será foco desta tese. A segunda linha de pesquisa é de ordem organizacional, que trata das 

questões referentes à adoção de novas tecnologias (REICH; BENBASAT, 1990), ao uso da 

ferramenta e a questões culturais e resistência a mudanças (DOHERTY; PERRY, 2001; 

BEHESHTI; BEHESHTI, 2010), sendo este ponto de vista organizacional o foco da 

investigação proposta por esta tese. Cronologicamente, o tema implementação de sistemas de 

informação tem maior incidência na academia a partir de 1980.  

DeLone e McLean (2003), realizaram pesquisa em busca de maior aprofundamento 

sobre a adoção de um SI, argumentando que os avanços tecnológicos em especial das 

ferramentas de tecnologia da informação que compõem um sistema de informação permitem 

que mais e mais organizações façam uso destas ferramentas uma vez que se tornaram mais 

acessíveis. De fato, à medida que a microinformática se desenvolveu, em especial a partir dos 

anos 1980, o processo de automação de muitas tarefas passou a ser implementado em maior 

escala dentro das organizações (REICH; BENBASAT, 1990).  

 

2.1.2 Estudos anteriores sobre o tema 

 

A busca por estudos anteriores relativos ao tema implementação de SI foi realizado a 

partir de uma revisão sistematizada da literatura. Nesse processo, foi realizada a busca por 

pesquisas na base de dados da WOS, a partir de busca pelo termo “implementação de 

sistemas de informação”. A partir do resultado obtido foi realizada a leitura dessas pesquisas e 

análise das redes de citação e termos mais recorrentes a partir dos softwares Citnet Explorer e 

VOS Viewer. Na sequência foram inseridas no desenvolvimento do referencial teórico, 

pesquisas extraídas do banco de teses da Capes e da Spell, como forma para reforçar a 

construção teórica da tese. Enquanto as pesquisas da WOS em sua grande maioria 

representam pesquisas internacionais sobre esta temática, as pesquisas extraídas do banco de 

teses da Capes e da Spell retratam as pesquisas nacionais. Desta forma, esta tese delimita o 

seu referencial teórico a estas três bases de pesquisas científicas, tendo como estrutura central 

as pesquisas da WOS e complementações a partir do banco de teses da Capes e da Spell. 

A Figura 2, a seguir, apresenta a rede de citações relativas à implementação de 

sistemas de informação. 
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Figura 2 – Rede de Citações de artigos de Sistemas de Informação pesquisados na Web of 

Science a partir de 1981 

 

Fonte: Software CitNet Explorer, na versão 1.0.0, a partir de dados importados da consulta realizada à base de 

pesquisa disponível on line,Web of Science, usando as strings de consulta “implementation of information 

systems” ou “information systems implementation” (implementação de sistemas de informação), desde o ano de 

1945 até junho de 2016. 

 

Visualmente, a rede citações mostrada na Figura 2, apresenta o sequenciamento 

cronológico em que se deram as publicações dentro das temáticas de interesse desta tese a 
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partir da visualização de uma rede de citações em que, apesar do parâmetro inicial de 

filtragem ter sido 1945, é a partir dos anos 1980 que a temática passou a ser mais pesquisada 

dentro da academia. A partir do conteúdo destas pesquisas foi proposto o seguinte 

enquadramento por temática central das pesquisas, disposto no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Enquadramento das temáticas das pesquisas da rede de citações sobre 

implementação de SI 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir de dados gerado pelo Software CitNet Explorer, na versão 1.0.0, a 

partir de dados importados da consulta realizada à base de pesquisa disponível on line,Web of Science, usando as 

strings de consulta “implementation of information systems” ou “information systems implementation” 

(implementação de sistemas de informação), desde o ano de 1945 até 2016. 



31 

 

O Quadro 1 sintetiza e organiza a rede de citações da Figura 2, de forma a facilitar o 

entendimento e o caminho teórico seguido por este referencial.  

O primeiro agrupamento foi o das perspectivas dos atores envolvidos na 

implementação do SI. Este enquadramento trata de questões como ponto de vista dos atores 

envolvidos e a própria cultura de uso de um SI (JOSHI, 1990; BEHESHTI; BEHESHTI, 

2010). A cultura de uso é tema relacionado com o costume adquirido pelos usuários com a 

ferramenta que utilizam e também relativa à consequente resistência que surge quando da 

implementação de uma melhoria ou de uma nova ferramenta (GORDON; HAKA; SCHICK, 

1984). A partir deste entendimento da cultura de uso, é possível aprofundar o exame de 

elementos que levam às resistências, por parte dos usuários, a um novo SI (LUCAS; 

WALTON; GINZBERG, 1988; SOUZA; ZWICKER, 2000).  

A cultura de uso é um fenômeno que se manifesta individualmente, ou seja, varia de 

indivíduo para indivíduo (CECEZ-KECMANOVIC; KAUTZ; ABRAHALL, 2014). Mais 

adiante, na contextualização da Teoria Ator-Rede, essa diferença na cultura de uso será 

aprofundada, como sendo uma variação da percepção sobre o SI ou uma realidade, distinta da 

planejada originalmente, que pode se manifestar para cada usuário, ou elemento da rede, a 

partir do uso de um sistema de informação. 

No segundo agrupamento, demonstrado no Quadro 1, as pesquisas dizem respeito à 

abordagem voltada para a identificação de fatores críticos de sucesso e apresentam tentativas 

de explicação de como o processo de implementação de um sistema de informação pode ser 

considerado satisfatório para uma organização ou não atender às expectativas dos 

demandantes (THONG, 2001; AHMED; MOHAMED; AHMAD, 2016).  

A pesquisa de Tarhini et al. (2015) destaca que os três principais fatores de sucesso na 

implementação de um SI são: Comprometimento da alta gestão, treinamento para os 

diferentes grupos de usuários e clareza de objetivos. 

Apesar destas pesquisas terem retratado o sucesso e o fracasso de implementações de 

SI em organizações, isto não significa dizer que esse mesmo sucesso ou fracasso se repetirá 

em uma outra organização (ELBANA, 2011). Isto ocorre pela diferença na composição dos 

elementos tecnológicos, sociais e organizacionais deste processo, que variam de organização 

para organização, ou seja, não necessariamente as situações que foram críticas em uma 

implementação serão em outra.  

Foram destacados, ainda no Quadro 1, outros temas relacionados à implementação de 

SI, que são os estudos que buscam apresentar a dificuldade de se mensurar o cumprimento de 

forma satisfatória da implementação do sistema, como por exemplo estudos que apresentaram 
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uma análise econômica dos retornos oferecidos por um SI (HOLLAND; LIGHT, 1999; 

RAGOWSKY; LIVERMORE, 2002; WONG; TEIN, 2003; TARHINI et al., 2015). Este tipo 

de análise, com viés econômico, avalia benefícios estratégicos da implementação de um SI a 

partir da mensuração financeira de ganhos para a organização. Entretanto, há grande 

dificuldade na avaliação financeira da implementação de um SI (ZIEMBA; OBLAK, 2013), 

visto que parte significativa do retorno se dá de forma intangível, como por exemplo, através 

benefícios relativos à variáveis como usabilidade e ergonomia, os quais dificultam a sua 

mensuração e o estabelecimento de algumas relações de causa e efeito (TRKMAN; 

TRKMAN, 2014). 

 

2.1.3 Principais abordagens do tema implementação de SI 

 

A Figura 2 apresentou como os autores realizaram citações entre si de artigos 

relacionados à área de implementação de Sistemas de Informação, identificando 136 artigos. 

A partir destas pesquisas e para realizar uma análise de forma mais aprofundada foi realizada 

uma nova busca sobre o conteúdo de todos os 136 artigos selecionados da base de dados da 

Web of Science. 

Esse levantamento foi feito com o filtro temporal a partir de 1945, primeiro ano de 

registro de pesquisas existentes na WOS. Entretanto, a maioria das pesquisas sobre est 

temática se dão a partir da década de 1970. 

A análise mais aprofundada sobre o conteúdo foi realizada de forma lexical, buscando 

os termos com mais ocorrências dentro destes artigos. Neste sentido o Software Vos Viewer 

apresenta a possibilidade de que esta análise gere uma visualização, organizada em clusters 

por cores, a partir da recorrência de palavras-chave (ECK; WALTMAN, 2014), conforme 

mostra a Figura 3. 
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Figura 3 – Clusters de palavras de maior recorrência entre 136 pesquisas realizadas no Web 

of Science 

 

Fonte: Software VOS Viewer, na versão 1.6.4, a partir de dados importados da consulta realizada à base de 

pesquisa disponível on line,Web of Science, usando as strings de consulta “implementation of information 

systems” ou “information systems implementation” (implementação de sistemas de informação), desde o ano de 

1945 até 2016. 

 

A Figura 3 apresenta 33 palavras que foram obtidas após a análise de resumos, títulos 

e palavras-chave de 136 artigos. O software VOS Viewer oferece a possibilidade de identificar 

os termos de maior recorrência a partir de 2 recorrências, entretanto, trabalha por padrão com 

valor de 5 recorrências. Desta forma 33 termos foram escolhidos e formam os clusters 

separados por cores para melhor visualização gráfica. Mais adiante, estes clusters serão 

apresentados dispostos em um quadro. 

Cabe observar, que foram excluídos seis termos que foram os próprios termos 

utilizados na consulta (strings de consulta): “implementation of information systems” e 

“information systems implementation” (implementação de sistemas de informação), de forma 

que outros termos, relacionados foram evidenciados.  

Antes de apresentar o quadro com os clusters propostos pelo software VOS Viewer, foi 

gerado um novo gráfico que mostra além da separação por cores como se relacionam estes 

termos, em termo da presença em pesquisas que tiveram citações mútuas, com o intuito de 

aprofundar a análise.  

A Figura 4 apresenta os clusters e as ligações entre os termos de maior recorrência. 
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Figura 4 – Clusters de palavras de maior recorrência entre 136 pesquisas realizadas no Web 

of Science com ligações mais relevantes 

 

Fonte: Software VOS Viewer, na versão 1.6.4, a partir de dados importados da consulta realizada à base de 

pesquisa disponível on line,Web of Science, usando as strings de consulta “implementation of information 

systems” ou “information systems implementation” (implementação de sistemas de informação), desde o ano de 

1945 até 2016. 

 

A Figura 4 apresenta linhas que interligam as palavras de maior relevância dentro de 

um mesmo cluster. A força de ligação destas palavras está representada por estas conexões, 

de forma que o tema implementação de sistemas de informação é, de fato, um tema de ampla 

possibilidade de abordagem dentro da academia. 

Deve ser observado que muitas ligações se dão fora dos clusters, onde por exemplo, 

palavras do cluster azul se ligam também a palavras do cluster amarelo e do azul, indicando 

que á citações entre os autores que citaram esses termos, independente do agrupamento, 

entretanto estes termos estiveram mais presentes dentro de um mesmo cluster. 

No Quadro 2 são apresentados os agrupamentos propostos a partir dessas duas 

visualizações apresentadas nas Figuras 3 e 4, como forma de melhorar o seu entendimento. 
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Quadro 2 – Relação das palavras maior recorrência por cluster 

COR ABORDAGEM TEMAS DE INTERESSE 

Azul Modelagem de uso de si 

Modelo, Difusão, Tecnologia da Informação, 

Uso, Sistemas, Independência de Tarefas, 

Aceitação do Usuário. 

Vermelho Gestão e inovação de si 

Tecnologia, Gerenciamento, Perspectiva, 

Design, Inovação, Tecnologia da Informação, 

Poder, Sucesso, Organizações, Estudo de 

Caso, Envolvimento do Usuário. 

Verde 
Implementação e 

avaliação de si 

Performance, Fatores Críticos de Sucesso, 

Implementação de ERP, Determinantes, 

Gerenciamento de Projetos, Adoção, 

Estratégia, Firmas, Pequenas Empresas  

Amarelo Cultura de uso de si 
Cultura Organizacional, Framework, Serviços, 

ERP, Pequenos Negócios 

Fonte: O próprio autor a partir de dados gerado pelo software VOS Viewer, na versão 1.6.4, com dados 

importados da consulta realizada à base de pesquisa disponível on line,Web of Science, usando as strings de 

consulta “implementation of information systems” ou “information systems implementation” (implementação de 

sistemas de informação), desde o ano de 1945 até 2016. 

 

A variedade de palavras apresentada no Quadro 2 reflete os diversos interesses de 

pesquisa na área de implementação de SI e é corroborado pela diversidade de temas propostos 

por autores para esta área no meio acadêmico apresentado por Pliskin et al. (1993).  

Essa variedade também reflete a dificuldade de consenso em termos da melhor 

maneira de avaliar a implementação de um sistema de informação em uma organização (LEE; 

LIEBENAU; DEGROSS, 1997). 

A aproximação destes termos em clusters ainda não permite uma visão clara de quais 

temas dentro da área de implementação de sistemas de informação estão em maior evidência 

na academia, ou ainda, por que caminhos os pesquisadores buscam um melhor entendimento 

deste processo. Por este motivo, uma nova análise foi realizada, no mesmo software, com a 

mesma base de dados, mas com outro viés, não de verificar os clusters e sim, através de um 

mapa de calor, verificar a intensidade com que determinados termos foram utilizados nestas 

pesquisas, conforme mostra a Figura 5. 
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Figura 5 – Mapa de calor dos termos mais relevantes em 136 pesquisas realizadas no Web of 

Science, sobre implementação de SI 

 

Fonte: Software VOS Viewer, na versão 1.6.4, a partir de dados importados da consulta realizada à base de 

pesquisa disponível on line,Web of Science, usando as strings de consulta “implementation of information 

systems” ou “information systems implementation” (implementação de sistemas de informação), desde o ano de 

1945 até 2016. 

 

A Figura 5 apresenta a visualização, através do mapa de calor, onde a cor vermelho, 

laranja e amarelo representam maior calor, ou maior recorrência de um determinado termo. 

Neste sentido, as palavras, já traduzidas para o português: “Tecnologia”, “Gerenciamento“, 

“Perspectiva“, “Organização”, “Modelo“, “Performance“, “Fatores Críticos de Sucesso“, 

“Envolvimento do Usuário”, “ Design” e “Adoção“ foram destaques nestas pesquisas. 

Este afunilamento de temas permite uma visão mais clara do que se apresenta com 

mais intensidade quando se pesquisa sobre implementação de SI. Para esta tese, será dada 

ênfase a temas como: “Fatores Críticos de Sucesso”; “Envolvimento do Usuário” e 

“Perspectivas” que se relacionam com o objetivo da tese, já os termos: “Tecnologia”; 

“Gerenciamento“; “Organização”; “Modelo“; “Performance“; “Design” e “Adoção“, estarão à 

margem das análises por representarem outras dimensões desta avaliação.  

A exclusão dos termos “Tecnologia”, “Modelo”, “Design” e “Adoção” se dará por 

considerar que tecnologia e design são um tipo de análise ferramental (PLISKIN et al., 1993) 

e que foge ao escopo desta tese. Os termos “Modelo” e “Adoção” dizem respeito 

especialmente a modelagens e frameworks para implementação de SI em organizações, desta 

forma descartado por se tratar de uma discussão mais técnica, acerca da adoção de 

metodologias no desenvolvimento de um SI, com vistas a criação de um ambiente 

informacional (FUSCO; AMORIM; PLACIDA, 2009) ou adoção e desenvolvimento de 
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arquiteturas de sistemas de informação (LOPEZ; BLOBEL, 2010).  

A exclusão dos termos “Gerenciamento” e “Organização” se dá pelo viés de que as 

pesquisas em que foram apontadas como recorrências destes termos visam à avaliação da 

capacidade de gerenciamento que um SI promove (JOSHI, 1990; DONG; NEUFELD; 

HIGGINS, 2008), ou melhoria da gestão, pela busca de mais eficiência (GOODMAN, 1998; 

VASCONCELOS, 2007).  

O termo “Performance” será excluído por estar relacionado com a performance do 

sistema de informação para melhorar organização através de melhor gestão empresarial 

(RANGANATHAN; DHALIWAL, 2001) e também relacionado com o retorno do 

investimento, quase sempre intangível e difícil de ser mensurado (ZIEMBA; OBLAK, 2013; 

TRKMAN; TRKMAN, 2014) e que trata de uma dimensão econômica. 

Já as pesquisas cujos termos: “Fatores Críticos de Sucesso”, “Envolvimento do 

usuário” e “Perspectivas” da implementação de um SI, tiveram maior recorrência. Foram 

selecionadas como ponto de partida para as discussões desta tese, os termos “Envolvimento 

do usuário” e “Perspectivas” tratam da dimensão que diz respeito a como as pessoas 

envolvidas no processo podem participar na implementação de um SI, alinhado com o escopo 

central desta tese. Já os fatores críticos de sucesso dizem respeito a razões pelas quais a 

implementação de um SI deu certo. Entretanto, conforme dito por Elbana (2011) esse sucesso 

não significa que será observado em uma implementação do mesmo sistema em outra 

organização, isto significa dizer que diferentes usuários de diferentes organizações, ou dentro 

da mesma organização possuem diferentes perspectivas sobre o sucesso ou fracasso. 

As pesquisas que tratam de fatores críticos de sucesso, de perspectivas e do 

envolvimento dos usuários e demonstram ainda que os efeitos organizacionais que uma 

implementação de um SI promete entregar são sempre melhores funcionalidades para a 

melhor realização das operações diárias da organização, entretanto, observam-se divergências 

entre o que foi previsto e o que foi entregue (HANSETH; CIBORRA; BRAA, 2001; DERY et 

al., 2013), o que expõe uma lacuna de investigação que ainda necessita de investigação sobre 

a compreensão dessas divergências.  

Para Souza e Zwicker (2000), é improvável que tudo que fora planejado para a 

implementação de um SI ocorra tal e qual definido, uma vez que desafios inesperados podem 

ocorrer no curso deste processo. Elbana (2011) complementa que dentro de um mesmo 

processo de implementação podem ser encontrados participantes que acreditam que todo o 

planejado foi entregue enquanto outros têm a percepção ao contrário. 

Os termos de maior ocorrência “Fatores Críticos de Sucesso”; “Envolvimento do 



38 

 

Usuário” e “Perspectivas” refletem justamente elementos que podem levar a estas 

divergências que são as percepções quanto a sucesso ou fracasso de uma implementação 

(TRKMAN; TRKMAN, 2014), pois o envolvimento dos usuários e as perspectivas desses 

representam como participantes validaram o os objetivos iniciais e posteriormente verificaram 

que estes objetivos não foram alcançados (DERY et al., 2013; CECEZ-KECMANOVIC; 

KAUTZ; ABRAHALL, 2014). 

A seguir, será apresentada uma análise individualizada sobre as pesquisas relativas às 

temáticas de fatores críticos de sucesso e, na sequência, como esses fatores são na realidade 

resultados das diferentes perspectivas de atores (usuários) que atuaram neste processo. 

Os fatores críticos de sucesso de uma implementação de SI podem influenciar positiva 

ou negativamente caso bem identificados e tratados com a devida importância, de forma que 

eles sejam vistos como riscos ao processo e que sejam definidas ações que possam mitigar 

estes riscos. Essa temática tem sido retratada desde 1990, conforme mostra a Figura 6.  

 

Figura 6 – Pesquisas que analisam os fatores críticos de sucesso na implementação de um SI, 

realizada na Web of Science 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir dos dados obtidos na Web of Science. 

 

A Figura 6 apresenta as pesquisas com foco em fatores críticos de sucesso na 

implementação de sistemas de informação, ano a ano, onde observa-se que este tema se 
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mantém como uma constante preocupação por parte da academia, especialmente a partir do 

ano de 2003, a partir de quando 30 das 39 pesquisas identificadas foram publicadas, dispostos 

na seleção dos artigos destacados na figura. 

Os fatores críticos de sucesso em uma implementação de um SI são um importante 

caminho para a investigação desta tese, de forma que seja possível compreender mais sobre 

como os participantes deste processo se manifestaram e se o resultado pretendido pelo SI foi 

ou não entregue. Seja este olhar o do participante que desenvolveu o SI (LAPIEDRA; 

ALEGRE; CHIVA, 2011), o olhar de quem demandou (AHMED; MOHAMED; AHMAD, 

2016), ou ainda pelo olhar do usuário (CHANG, 2014). 

Neste sentido, para uma melhor compreensão do fenômeno da implementação dos SI, 

será importante partir de pesquisas que demonstraram que houve uma entrega satisfatória, que 

pode ser considerada sucesso. Para Trkman e Trkman (2014), um SI pode entregar ao mesmo 

tempo sucesso e fracasso e isto vai variar de acordo com quem está avaliando os aspectos de 

sua implementação. Lapiedra, Alegre e Chiva (2011) elucidam que na visão de quem 

desenvolveu o SI, os requisitos podem ter sido atendidos, mas na visão de um usuário aquele 

processo não é aderente ao que a organização de fato necessita (ALVES; MATOS, 2011). 

As pesquisas que tratam de análises de fatores críticos de sucesso apontaram a 

necessidade de um olhar pela perspectiva de quem está considerando sucesso ou fracasso 

determinada implementação, uma vez que estes diferentes pontos de vista começam a ser 

observados na avaliação da implementação de um SI.  

Desta forma, não obstante as pesquisas de Holland e Light (1999), Hanseth, Ciborra e 

Braa (2001), Ragowsky e Livermore (2002); Wong e Tein (2003), Ziemba e Oblak (2013) e 

Dery et al. (2013) retratarem que as implementações de SI não atingiram o objetivo 

previamente estabelecido, outras pesquisas como Alves e Matos (2011), Lapiedra, Alegre e 

Chiva (2011), Cecez-Kecmanovic, Kautz e Abrahall (2014) e Trkman e Trkman (2014) 

destacam que é a percepção dos atores envolvidos que de fato revelará a dimensão sobre o 

sucesso ou não da implementação do SI. 

A Figura 7 retrata o grupo de pesquisas que levou em conta esse olhar na perspectiva 

dos atores participantes. 

  



40 

 

Figura 7 – Pesquisas que analisam diferentes perspectivas, relativas aos elementos 

envolvidos na implementação de um SI, realizada na Web of Science 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir dos dados obtidos na Web of Science. 

 

Na Figura 7 as diferentes perspectivas referentes aos elementos envolvidos em uma 

implementação de um SI, tem sido retratada na academia a partir de 1990, estando em maior 

evidência a partir de 2009 onde 9 das 14 publicações foram identificadas, destacadas na 

imagem. 

As diferentes perspectivas que os elementos humanos participantes de um processo de 

implementação de SI podem apresentar dizem respeito às possibilidades de entendimentos 

diversos acerca de um mesmo evento estudado, como por exemplo, a implementação de um 

sistema de informação em uma organização que pode aparentar sucesso para um grupo de 

atores e fracasso ao mesmo tempo para outro grupo de participantes (CECEZ-

KECMANOVIC; KAUTZ; ABRAHALL, 2014).  

Além da possibilidade de se observar sucesso e fracasso ao mesmo tempo, foi 

evidenciado que a visão de sucesso numa implementação de um SI varia de acordo com a 

perspectiva das pessoas envolvidas, a implementação pode ter causado uma satisfação pela 

implementação ter sido bem-sucedida (HUNG et al., 2011), mas isto não quer dizer que o 

objetivo originalmente projetado para o SI tenha sido plenamente atingido (TRKMAN; 

TRKMAN, 2014). 

Esta visão a partir da perspectiva dos atores envolvidos se mostra como uma nova 
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abordagem para a questão das diferenças entre o que foi planejado e o que foi entregue em um 

SI, e das próprias percepções sobre sucesso ou fracasso (ALVES; MATOS, 2011).  

Neste caso, fica explícita a necessidade de uma análise das atividades relativas à 

implementação de um SI, a partir de mais elementos como pessoas, processos, organização e 

ferramentas tecnológicas (FOINA; MORAES, 2015), além de elementos organizacionais e 

materiais (ANDRADE; UQUHART, 2010). Por essa perspectiva, é necessário utilizar uma 

teoria constituída por elementos capazes de explicar como as interações entre os atores 

envolvidos na implementação de um Sistema de Informação são entregues, em muitos casos, 

de forma diferente do que fora originalmente planejado, desta forma respondendo às questões 

motivadoras desta tese. Para tanto, a Teoria Ator-Rede, servirá como base teórica para esta 

tese, ao levar em conta os elementos mencionados. 

 

2.3 A TEORIA ATOR-REDE 

 

Para Hanseth, Ciborra e Braa (2001) a Teoria Ator-Rede (TAR), proposta 

originalmente por Callon, Law e Ripp (1986), Latour (1987) e Law (1992), também chamada 

por estes autores de “sociologia das translações”, trata de uma negociação que ocorre dentro 

de uma rede entre os seus elementos sociais e técnicos até que todas as controvérsias, 

resultado de sucessivas translações entre os actantes, cheguem a um momento de equilíbrio 

dentro da rede (LAW, 1992; LATOUR, 2000; CRESSWELL; WORTH; SHEIKH, 2011; 

DERY et al., 2013), denominado de estabilização da rede (ELBANA, 2011; KAUTZ; 

CECEZ-KECMANOVIC, 2013; FORNAZIN, 2015). 

A TAR tem o objetivo de explicar o porquê de uma rede de atores existir, bem como 

não se preocupa em apresentar aspectos de sua estruturação, morfologia e complexidade 

(FARIAS, 2010), mas sim em propor uma melhor compreensão sobre a sua composição, 

como elas são formadas ou se quebram até atingirem estabilidade. A TAR se distingue de 

outras teorias de rede cujo o foco é apenas social, uma vez que lida com: pessoas, objetos, 

processos, organizações e coletivamente dos atores, estes chamados de actantes (CALLON; 

LAW; RIPP, 1986; LATOUR, 1987; LAW, 1992).  

Nesta tese, optou-se por referenciar qualquer um dos elementos da rede, social ou 

tecnológico, que promova atuação dentro desta rede como “actante”, uma vez que o termo 

actante remete a esta atuação dentro da rede, o que realmente importa nas avaliações TAR, 

enquanto que o termo “ator” remete semanticamente apenas ao elemento humano (PINHO, 

2005). 
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Para os teóricos da TAR, o conhecimento é um produto social e não um resultado de 

modelos determinísticos (HANSETH; CIBORRA; BRAA, 2001), ou seja, é através da 

interação dos actantes humanos e não humanos de uma rede que o conhecimento é construído. 

Não existe, portanto, uma ordem social única e vigente, existe um conjunto de ordens sociais 

e resistências. O fato de uma destas ordens sociais ser a vigente, não implica que ela se torna 

incontestável (LAW, 2006).  

A TAR, apresenta-se como uma teoria capaz de explicar a formação de redes de atores 

em organizações através de duas importantes perspectivas (FARIAS; GUIMARÃES; 

VARGAS, 2012), a primeira perspectiva diz respeito à aceitação dos elementos não-humanos, 

permitindo que se manifestem os efeitos causados pela inserção de novas tecnologias ou 

novos processos dentro da rede de atores (BARAD, 2007). A segunda perspectiva diz respeito 

às controvérsias que surgem durante as interações entre os actantes na busca pela 

estabilização da rede, importando explicar que este processo de interações através de 

translações de interesses que objetivam a estabilização pode ocorrer por diversas vezes 

(LATOUR, 2000; TRKMAN; TRKMAN, 2014). 

Novos actantes sejam eles humanos e não-humanos podem integrar ou deixar de 

participar deste processo, justificado pelo fato de que em uma análise pela luz da TAR 

percebe-se que tanto artefato quanto procedimentos podem ser modificadas pelo tempo que a 

rede existir (COOPER; LAW, 1995). 

 

2.3.1 Rede heterogênea 

 

Para compreender a ideia proposta pelos teóricos da TAR acerca da heterogeneidade 

da rede, Law (1992) descreve que as redes heterogêneas devem ser baseadas em uma simetria 

entre os seus elementos e que, portanto, as redes de atores em organizações e na sociedade 

não podem ser compostas somente por elementos humanos, pois isso as tornaria incompletas. 

Neste sentido, devem ser empreendidos esforços simétricos para realizar controle e inscrição 

na rede tanto de elementos humanos como de elementos não humanos, de forma que cada um 

destes cumpram o papel de um actante, tendo voz e representação dentro da rede (FARIAS et 

al, 2012). Andrade (2013) complementa que esta simetria decorrente do tratamento dado aos 

actantes humanos e não humanos de uma de rede é resultado do fato de que não há uma ação 

que possa ser atribuída somente a um tipo de actante.  

Um exemplo prático de uma rede heterogênea é ilustrado na Figura 8, que retrata uma 

aula dada por um professor, a partir do conteúdo de livros de referência para alunos que 
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utilizarão computadores. Percebe-se claramente a relação existentes entre actantes humanos 

(professor e alunos) e actantes não humanos (livros, computadores, conteúdo da aula). 

 

Figura 8 – Rede heterogênea 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir da literatura. 

 

A TAR se apresenta como uma opção para análise de fenômenos organizacionais 

através da formação de redes de actantes humanos ou não humanos (WALSHAM, 1999), que 

devem ser tratados de forma indissociada (ORLIKOWSKY, 2007), compondo uma rede 

heterogênea (BARAD, 2007). Isso significa dizer que em uma organização os impactos das 

interações entre estes elementos, de forma indistinta, devem ser estudados a partir de uma 

visão de rede (TATNALL; GILDING, 2000).  

Caberá ao pesquisador identificar quais os elementos que deverão compor a rede, 

escolhendo os elementos como pessoas, objetos, processos, estrutura organizacional e 

artefatos tecnológicos, os quais são compostos por: hardware, software ou padrões técnicos. 

Este problema é conhecido como problema de seleção (LATOUR, 1987). Elementos não 

humanos são, em muitos casos, resultados da estabilização, ou do conhecimento consolidado 

de outras redes de atores, como por exemplo o equipamento de informática. A TAR trata estes 

elementos como caixas-pretas (PINTO; DOMENICO, 2014). 

Em um estudo hipotético relativo aos controles de segurança no acesso de pessoas a 

uma organização, neste caso, é discricionário ao pesquisador selecionar os actantes que farão 

parte desta rede, como por exemplo: 

i. Os seguranças; 

ii. Visitantes; 

iii. Unidades da organização; 

iv. Procedimentos de liberação; 

v. Computadores: 

vi. Cancela automática; 
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vii. Software de reconhecimento de face. 

Estes são apenas alguns dos elementos que podem ser definidos como actantes 

dentro da rede de controle de acesso a uma organização, onde elementos tecnológicos como 

Procedimentos de liberação, Unidades da organização, Computadores, Cancela automática e 

Software de reconhecimento de face são caixas-pretas resultantes de estabilizações de outras 

redes. 

Deve-se observar ainda que outros actantes poderiam ter sido considerados como um 

detector de metais e um leitor de biometria digital, as pessoas que receberão a visita, mas, 

conforme dito por Latour (1987), esta seleção será decisão do pesquisador. 

A TAR trata, portanto, dos actantes humanos e não humanos de forma igualitária, 

compondo uma rede onde se estabelece uma ordem social como efeito das atuações destes 

actantes de forma que esta atinja a uma estabilização (LAW, 1992), ainda que esta ordem 

social possa ser quebrada sempre que ocorre uma remoção ou inserção de novos actantes 

(HANSETH; CIBORRA; BRAA, 2001), independente da natureza humana ou não humana 

deste actante (CECEZ-KECMANOVIC; KAUTZ; ABRAHALL, 2014). 

 

2.3.2 Elementos teóricos da TAR 

 

A Teoria Ator-Rede é composta pelos seguintes elementos e construtos, que 

permitem a captura da forma como se organiza e reorganiza uma rede de atores em 

determinado processo: Actante, Rede, Ponto de Passagem Obrigatório (POO) e Translação 

(CALLON, 1986; LATOUR, 1987; LAW, 1992), conforme mostrado na figura a seguir.  

 

Figura 9 – Elementos da Teoria Ator-Rede 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir da literatura. 

 

A Figura 9 apresenta os principais construtos da TAR, em um esquema visual para 

facilitar a compreensão. Inicia apresentando a ideia da rede a partir do actante que é o 
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elemento básico de constituição da rede. Conforme mencionados actantes são elementos 

humanos e não humanos que promovem atuação dentro da rede, compondo uma rede 

heterogênea (ANDRADE; UQUHART, 2010). 

Quando dois ou mais actantes interagem, negociando seus interesses a partir de 

controvérsias e com o intuito de atingir algum objetivo esta composição é chamada de rede. O 

construto rede trata de uma abstração das relações, interações, negociações e persuasões de 

forma a representar todos os atores envolvidos (MARTINEZ; 2013; CECEZ-

KECMANOVIC; KAUTZ; ABRAHALL, 2014). O actante pode ser, em si, o resultado final 

de uma rede formada por elementos humanos e não humanos (LAW, 1992).  

Por não seguir a abordagem clássica de estudos de redes sociais que se preocupam 

com elementos tais como a estruturação de uma rede, a sua morfologia, a complexidade e o 

funcionamento de uma rede (FARIAS, 2010), a TAR se compromete com o aprofundamento 

em um fenômeno definido como translação, que ocorre entre os actantes e que geram as 

controvérsias entre estes actantes (CALLON, 1986; LATOUR, 1987; LAW, 1992). O tópico 

a seguir detalha sua conceituação. 

 

2.3.3 A Translação 

 

A Teoria Ator-Rede tem se notabilizado, no campo organizacional, por sua utilização 

na busca da demonstração de como é criada uma rede de atores e pela busca da estabilização 

desta rede. Esta estabilização é obtida através do alinhamento dos interesses dos actantes em 

uma rede que se dá pela obtenção do envolvimento dos aliados e translação dos seus 

interesses (CAVALHEIRO; JOIA, 2016). Dery et al. (2013) complementa que os actantes 

buscam envolver outros actantes de forma que os interesses destes sejam congruentes com os 

da rede.  

O construto translação representa a transcrição de todos os objetivos dos atores, na 

criação ou recriação de uma rede, até que estes objetivos ou interesses se sobressaiam sobre 

os demais (TRKMAN; TRKMAN, 2014). A translação apresenta os mecanismos para a 

criação de alianças entre os atores (ELBANA, 2011), sendo o uso de objetos e ideias o que 

diferencia essas translações de um contexto para outro (PENTLAND; FELDMAN, 2007).  

 

2.3.4 Os momentos da translação 

 

O construto translação é composto pelos seguintes elementos: problematização, 
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interesse, envolvimento e mobilização. A problematização é o momento em que o actante 

persuade outros actantes de que possui a melhor solução para determinado problema, ou pelo 

menos o melhor entendimento acerca de um problema para buscar uma solução (CALLON, 

1986). É também o momento em que alianças são formadas entre actantes que elegem quais 

destes deverão participar da rede (CAMILLIS; ANTONELLO, 2016). A problematização é, 

ainda, o momento em que os actantes procuram se colocar como indispensáveis para que 

determinado problema seja resolvido, caracterizando este actante como um ponto de 

passagem obrigatório (PPO), ou seja, uma posição estratégica do actante perante à rede. O 

construto PPO é definido como sendo a forma em que um actante se posiciona na rede como 

um elemento essencial (CALLON; LAW; RIPP, 1986), um nó com muitas ligações por onde 

se passa obrigatoriamente, se a imaginarmos sob a forma de uma teia. 

Como os PPOs são posições estratégicas na rede, Latour (1999) elucida que neste 

momento da translação negociações são empreendidas pelos actantes para que estejam em 

posição privilegiada na rede. Desta forma, o PPO é o resultado desta negociação em que o 

actante pode ou não ter obtido seu posicionamento mais estratégico na rede. 

A atração de interesse trata do momento de despertar nos actantes a importância de 

se atingir os objetivos estabelecidos durante a problematização (LATOUR, 1987), ou seja, a 

atração de interesse é o que existe entre o actante e seu objetivo. Este interesse é a tentativa de 

impor papéis definidos na problematização a outros actantes (NIJLAND, 2004), 

determinando como serão as relações acordadas entre os actantes durante a formação da rede 

(FARIAS; GUIMARÃES; VARGAS, 2012).  

Outro elemento que compõe a translação é o envolvimento que tem o objetivo de que 

os actantes assumam seus papéis definidos na rede (FARIAS, 2010), tornando estes actantes 

da rede participantes efetivos do processo (CALLON, 1986).  

O último construto que compõe a translação é a mobilização dos aliados de uma 

rede. Este construto trata de como actantes devem atuar. Callon (1986) argumenta ainda que 

este construto também representa a dificuldade de se falar por outro actante humano, isso 

ocorre com maior frequência sobre os actantes não humanos, que representam o resultado 

final da atuação de outros actantes humanos. Neste momento da translação os actantes irão 

executar o papel que lhes foi definido de forma que o conhecimento foi institucionalizado 

dentro da rede (MAHRING et al., 2004). 

A translação é, portanto, o construto que ajuda a explicar o fenômeno de formação da 

rede (CAVALHEIRO; JOIA, 2016), a partir desses quatro momentos conceituados: 

problematização, atração de interesse, envolvimento e a mobilização (CALLON, 1986; 
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LATOUR, 1987).  

As translações representam, desta forma, as interações entre os actantes e a dinâmica 

de funcionamento da rede, com o objetivo de que a rede encontre uma estabilização e, 

portanto, os seus actantes estejam atuando para um mesmo fim. Este conceito de estabilização 

da rede será descrito no próximo tópico. 

 

2.3.5 A Estabilização da rede 

 

A estabilização da rede representa a prevalência de uma ordem social dentro desta 

rede (LAW, 1992). Esta ordem social não é a única, mas a que se sobressaiu sobre as demais, 

especialmente nos momentos de problematização e atração de interesse, dentro da translação. 

O conhecimento ou produto social é resultado das translações entre actantes de uma 

rede até que se atinja a estabilização. Quando este conhecimento é aceito, difundido e 

utilizado em outra rede, funciona como uma caixa-preta, por trás da qual existe uma rede 

formada (NIJLAND, 2004). Como, por exemplo, um computador que pode ser um elemento 

de uma rede de atores qualquer, entretanto, este actante não humano é na verdade uma caixa-

preta, ou seja, o produto final de uma outra rede de atores que resultou na produção do 

artefato computador. 

Deve-se observar ainda, que a estabilização de uma rede de atores pode ser desfeita, 

reconstruída ou sofrer constante processo de reestruturação através da inserção de novos 

actantes, o que significa dizer que a estabilidade da rede é uma situação ou status temporário, 

e sempre faz emergir uma nova ordem social predominante (CALLON, 1986; LATOUR, 

1987; LAW, 1992), ou seja, a estabilização da rede não é um momento definitivo, as 

translações de interesses de parte dos actantes já existentes na rede, ou a retirada e inserção de 

novos actantes podem causar distúrbios na rede e novas negociações se iniciarão (DERY et 

al., 2013). Estes distúrbios na rede causam novas instabilidades e eventualmente ocasionam 

uma quebra na ordem social vigente.  

Embora um actante possa estar atuando em uma rede estabilizada, ele pode ter 

percepções diferentes desta ordem social predominante. Essa diversidade de percepções por 

parte dos actantes pode provocar algum tipo de impacto nas translações (TRKMAN; 

TRKMAN, 2014), tornando-as mais demoradas ou até mesmo em constante desestabilização. 

A variação nas percepções dos actantes, em função das diferentes ordens sociais existentes 

em uma organização, é resultado direto de sucessivas translações, realizadas a partir de 

diferentes realidades existentes que irão determinar como esta rede poderá perder a sua 



48 

 

estabilização.  

Isto significa dizer que, quando Cecez-Kecmanovic, Kautz e Abrahall (2014) 

colocam que coexistem na rede realidades distintas, ainda que uma destas prevaleça sobre as 

demais, observa-se que tanto a percepção de sucesso quanto a percepção de fracasso podem 

estar presentes durante a mesma implementação de um sistema de informação (DERY et al., 

2013; KAUTZ; CECEZ-KECMANOVIC, 2013; TARHINI et al., 2015).  

De fato, é bastante improvável que em uma rede de atores, composta por variados 

elementos não-humanos e humanos, não se observe diferentes pontos de vista por parte de 

todos estes actantes, esta é certamente uma das premissas para que a própria translação ocorra 

(CHO; MATHIASSEN; NILSSON, 2008). 

 

2.3.6 As controvérsias na TAR 

 

O processo de translação entre actantes de uma rede objetiva a estabilização entre 

estes actantes, o que representa que uma ordem social prevaleceu, embora outras tantas 

existam. Conforme explica Cho, Mathiassen e Nilsson (2008), o fato de existirem diferentes 

percepções ou ordens sociais dentro de uma rede é o que faz com que as translações ocorram. 

Há uma relação direta entre diversidade de percepções e translações em uma rede, ou seja, 

quanto maior for esta diversidade, maior será a quantidade de translações, descritas por 

Latour (2000) como sucessivas translações.  

As posições negociadas por cada actante, bem como as negociações, concessões e 

deslocamentos de objetivos decorrentes do processo de translação, levam a um desfecho em 

que alguns desvios ou percepções não sejam percebidos (LATOUR, 1999; FARIAS, 2010). 

Desta forma, Fornazin (2015) descreve a controvérsia como sendo o resultado final 

do que foi transladado de forma sucessiva pelos actantes, até a estabilização desta rede. A 

controvérsia é tudo o que pode ser captado de uma discussão entre actantes durante a 

translação (VENTURINI, 2010). Mahring et al (2004) defendem que, após todos os actantes 

estarem mobilizados, a rede atinge a estabilização e este momento representa o momento em 

que cessam as controvérsias. 

 

2.4 CRÍTICA À TEORIA ATOR-REDE 

 

As principais críticas relativas à TAR dizem respeito à composição da rede de 

actantes por elementos humanos e não humanos (WALSHAM, 1999), uma vez que esta teoria 
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considera tal rede como heterogênea e que estes chamados actantes teriam a mesma 

importância dentro da rede.  

Para Nijland (2004), estas análises deveriam ser realizadas separadamente, tanto com 

relação a elementos sociais quanto com relação a elementos técnicos.  

Outro ponto de crítica destacado por Alcadipani e Tureta (2009) foi a visão simplista 

e determinística que a translação promove com relação à análise da formação de uma rede de 

actantes ao desconsiderar a dimensão política, analisando apenas a força das alianças entre 

actantes e não a sua natureza.  

Como contraponto a estas críticas relativas ao uso da rede heterogênea por parte da 

TAR dentro dos estudos organizacionais, pode-se exemplificar a inserção ou remoção de um 

equipamento de uma rede de atores. Este fato provocará impactos na rede, tais como mudança 

no processo de trabalho ou resistência de indivíduos, como no exemplo do caso de uma rede 

de actantes composta por uma pessoa assistindo televisão. A inserção do elemento não 

humano controle remoto afeta diretamente o comportamento do elemento humano 

(ANDRADE; UQUHART, 2010), que passa a não sair mais do sofá para trocar de canal. 

Desta forma, os autores defendem que não há como negar a influência que um 

elemento não humano tem sobre a rede (LATOUR, 1987), entretanto deixam claro que não 

procuram equiparar uma pessoa a um objeto ou procedimento. 

Deve-se considerar ainda que um elemento não humano, como o controle remoto, é 

produto final de outra rede de actantes estabilizada, uma caixa-preta (LATOUR, 2000), onde 

o conhecimento de translações de outra rede já foi consolidado e é aceito e utilizado (PINTO; 

DOMENICO, 2014). Esta caixa-preta representa a consolidação de um produto ou serviço, 

neste caso, um equipamento e, portanto, não há como dissociar tais elementos não humanos 

dos elementos humanos quando se trata de um estudo organizacional (LAW, 2002; BARAD, 

2007). 

É importante ressalvar que a TAR reveste apenas os actantes humanos de 

intencionalidade, ainda que se observe que os actantes não humanos possam esconder 

estruturas de poder por trás de seu desenvolvimento (WHITTLE; SPICER, 2008). 

Para finalizar a resposta à crítica com relação à utilização de actantes humanos e não 

humanos na Teoria Ator-Rede, deve-se destacar que alçá-los ao mesmo patamar de 

importância ou significado, não significa dizer, por exemplo, que uma cancela eletrônica, ou 

um controle remoto é mais importante do ponto de vista social do que uma pessoa, 

obviamente, na análise da rede de atores em que estes elementos estão presentes, juntos aos 

elementos humanos. Esses são equivalentes apenas como actantes que podem influenciar no 
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processo de estabilização (LATOUR, 1987). 

Quanto à crítica relativa à visão simplista e determinística da TAR, Latour (2005) 

defende que uma das forças da TAR é explicar a construção das associações entre elementos 

humanos e não humanos e que, a partir das controvérsias, geradas por translações, pode se 

observar como emerge o conhecimento resultado dessas relações.  

Law (2000) ainda complementa, ressaltando a importância de que a TAR se 

preocupe como a complexidade, representada pela multiplicidade de aspectos que podem ser 

abordados por uma rede de actantes.  

Os estudos baseados na TAR se preocupam com a construção de relações entre 

actantes de uma rede, associações, suas translações e estabilização (FORNAZIN, 2015), 

incluindo a reconfiguração que pode ocorrer com a rede a partir da inserção ou remoção de 

actantes que podem ser inclusive resultado de atuação política externa à rede. 

Apesar da crítica ao uso da TAR, o valor que a TAR entrega ao discutir as questões 

de convergência dos interesses de actantes por meio da compreensão do fenômeno das 

controvérsias que emanam a partir de translação, com vistas à estabilização da rede. Esta 

convergência de interesses que se busca dentro da rede actantes será importante para a análise 

da implementação de um SI em uma organização. 

 

2.5 APROXIMANDO A TEORIA ATOR-REDE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Nesta tese será buscada uma aproximação teórica entre a Teoria Ator-Rede e os 

estudos relativos aos Sistemas de Informação, que ocorrem desde o início década de 1990, 

especialmente quando a TAR passou a ser referenciada como uma teoria para melhor 

compreensão do processo de implementação de SI (WALSHAM, 1999). Esta aproximação 

teórica pode se manifestar a partir do fato de que um SI se apresenta como uma ferramenta 

composta de diversos aparatos tecnológicos, somados a uma mudança de processo de trabalho 

sobre pessoas que irão utilizar esta ferramenta (ANDRADE; UQUHART, 2010).  

Desta forma, os actantes, quais sejam, pessoas, ferramentas tecnológicas e processos, 

vão interagir e precisarão negociar seus interesses e participações, equalizando controvérsias, 

de forma que a rede seja estabilizada (BARAD, 2007; CAVALHEIRO; JOIA, 2016).  

A estabilização da rede de atores não é algo fácil de atingir (LATOUR, 1987). Neste 

sentido, o processo de translação pode ocorrer por diversas vezes entre os actantes gerando 

inúmeras controvérsias antes de atingir um momento de estabilização (CALLON, 1986). 

Entretanto, seja pela inserção ou retirada de novos actantes, como pelo surgimento de novas 
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controvérsias, este momento de estabilização pode ser quebrado e novas translações 

acontecerão (SARKER; SARKER; SIDOROVA, 2006), em um processo contínuo no tempo, 

conforme mencionado.  

Esse comportamento das translações sucessivas em razão de controvérsias entre 

actantes em uma rede de atores termina por ter similaridade com a forma cíclica com que o 

processo de implementação de um Sistema de Informação acontece, onde são observadas 

dificuldades especialmente relativas à resistência provocada pela utilização de uma nova 

ferramenta (SOUZA; ZWICKER, 2000), ou em divergências quanto ao objetivo atingido pelo 

SI que foi implementado (TRKMAN; TRKMAN, 2014), resultando em um constante 

processo de ajustes e adequações. 

A TAR se coloca em posição singular, quando se trata do estudo da implementação 

de SI, uma vez que ela propõe uma análise balanceada (NIJLAND, 2004). Não são análises 

determinística com foco em aspectos somente sociais, que ignoram a importância de artefatos 

tecnológicos, nem são análises deterministas muito focadas em aspectos técnicos, neste caso 

ignorando os fatores sociais e políticos da implementação de um SI. 

A TAR favorece, ainda, o entendimento do ambiente organizacional complexo 

permitindo a captura das interações entre todos os actantes (DERY et al., 2013). No caso da 

implementação de um SI, pode envolver diversos elementos em uma organização.  

Uma pesquisa realizada na Web of Science, sob o termo “Actor Network Theory” 

(traduzido como Teoria Ator-Rede), retornou 1.040 artigos até o fim do ano de 2016. Esta 

quantidade de artigos foi obtida após a filtragem realizada para apenas artigos em periódicos e 

anais de eventos. Esse número alto retornado representa a grande diversidade de uso desta 

teoria em várias áreas do conhecimento. Para esta tese, será aprofundado o foco em 

implementação de sistemas de informação, neste sentido, uma nova pesquisa WOS 

consultando apenas pesquisas que utilizaram a TAR como arcabouço teórico para estudos 

sobre a implementação de SI. 

A Figura 10 a seguir apresenta uma linha do tempo com a evolução dos estudos 

envolvendo essas duas temáticas, gerando uma rede de citações. A partir do ano 2000 

verifica-se um crescimento na quantidade de inciativas por parte da comunidade acadêmica 

em estudar a implementação de SI, com base na Teoria Ator-Rede.  
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Figura 10 – Rede de citações de pesquisa relativas aos temas Teoria Ator-Rede e Sistemas de 

Informação 

 

Fonte: Dados obtidos a partir de consulta ao sítio da Web of Science e geração da visualização dos temas no 

Software Citnet Explorer Versão 1.0.0. 

 

Fornazin e Joia (2014) já destacavam uma maior utilização da TAR em estudos da 

implementação de sistemas de informação, bem como sua aceitação na comunidade 

acadêmica, cabendo destacar que a rede de citações, da Figura 10, apresenta os trabalhos a 

partir dos marcos teóricos que são as pesquisas de: Callon (1986), Callon, Law e Ripp (1986), 

Latour (1987) e Law (1992). Muito embora seus trabalhos não sejam especificamente 

voltados para a implementação de um SI, há forte influência destas pesquisas sobre outras 

pesquisas da área organizacional que tiveram foco no estudo do fenômeno da implementação 

de sistemas de informação, com destaque para os trabalhos do próprio Law (1992) e de 

Walsham (1993, 1995, 1999) que, respectivamente, foram os primeiros pesquisadores a 

utilizarem a TAR como lente para observação de fenômenos em organizações e para 

implementação de SI. 

A primeira proposta de utilização da Teoria Ator-Rede dentro de análises de cunho 

organizacional foi feita por Law (1992), trazendo em sua abordagem, a ideia da rede 

heterogênea dentro do ambiente da organização. As pesquisas de Walsham (1993, 1995, 

1999) foram as primeiras a tratar de sistemas de informação, com o olhar que a Teoria Ator-

Rede oferece, mostrando o potencial que uma análise mais longitudinal do fenômeno de 



53 

 

implementação de SI pode apresentar. 

Entender as diferentes perspectivas e principalmente a dificuldade causada pela 

diversidade de actantes envolvidos em um processo de implementação de um SI em uma 

organização (DERY et al., 2013) passou a ser uma das linhas de pesquisa ligadas ao tema 

Sistema de Informação também destaque em trabalhos mais recentes sobre os temas: Teoria 

Ator-Rede e Sistemas de Informação, como mostra a Figura 11. 

 

Figura 11 – Rede de citações de pesquisa relativas aos temas Teoria Ator-Rede e Sistemas de 

Informação entre 2011 e 2016 

 

Fonte: Dados obtidos a partir de consulta ao sítio da Web of Science e geração da visualização dos temas no 

Software Citnet Explorer Versão 1.0.0, após utilização da função Drill Down para o período 2011 a 2016. 

 

A Figura 11 apresenta 36 pesquisas somente nos últimos cinco anos, que retratam 

pesquisas sobre sistemas de informação, em especial o processo de implementação de um SI 

(DERY et al. 2013; ELBANA, 2013; POLLACK; COSTELLO; SANKARAN, 2013; LOWE; 

LOO; NAMA, 2016), utilizando a TAR como arcabouço teórico.  

Para identificar as limitações e oportunidades expostas em trabalhos mais recentes e 

de forma que a questão de pesquisa desta tese esteja em sintonia com estas lacunas, foi 

realizado um aprofundamento sobre os termos de maior recorrência entre as pesquisas 

relativas a TAR e SI, extraídas da base de dados da Web of Science, conforme mostra a Figura 

12.  
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Figura 12 – Cluster de termos de maior recorrência em pesquisas relativas a Teoria Ator-

Rede e Sistemas de Informação na Web of Science 

 

Fonte: Software VOS Viewer, na versão 1.6.4, a partir de dados importados da consulta realizada à base de 

pesquisa disponível on line,Web of Science, usando as strings de consulta “Actor Network Theory” (Teoria Ator-

Rede) e information systems” (sistemas de informação), desde o ano de 1945 até 2016. 

 

A Figura 12 apresenta 3 clusters nas cores vermelho, azul e verde, relativos aos 

termos de maior recorrência dentre as pesquisas filtradas da Web of Science.  

O Quadro 3 abaixo apresenta estes termos de cada agrupamento, já traduzidos para o 

português com uma proposta de abordagem em função de seus significados. 

 

Quadro 3 – Relação das palavras maior recorrência por cluster para uso da TAR na avaliação 

de implementação de SI 

COR ABORDAGEM TEMAS DE INTERESSE 

AZUL 

FATORES CRÍTICOS DE 

SUCESSO NA 

IMPLEMENTAÇÃO DO SI 

Lacuna, falha, sucesso, complexidade, 

falta, modelo, tensão, estrutura, 

interesse 

VERMELHO 

PERSPECTIVAS DOS 

ACTANTES NA 

IMPLEMENTAÇÃO DO SI 

Argumento, problemática, campo, 

efetividade, translação, visão, valor, 

valor de originalidade, propósito, 

forma, descobertas. 
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VERDE GESTÃO E USO DO SI 

Implementação, modelo, rede, 

mudança, necessidade, impacto, papel, 

inovação, foco, informação, utilidade 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir de dados gerado pelo software VOS Viewer, na versão 1.6.4, com 

dados importados da consulta realizada à base de pesquisa disponível on line,Web of Science usando as strings 

de consulta “Actor Network Theory” (Teoria Ator-Rede) e information systems” (sistemas de informação), desde 

o ano de 1945 até 2016. 

 

A proposta de categorização do Quadro 3 é baseada nos clusters propostos, a partir 

do software Vos Viewer na Figura 12. 

Desta forma, o agrupamento azul foi categorizado como “fatores críticos de sucesso 

para a implementação de SI” e apresenta como destaque os termos “failure” (traduzido como 

falha) e “success” (traduzido como sucesso), ficando evidenciadas as tentativas da academia 

em buscar o melhor entendimento acerca de como, durante o processo de implementação de 

um SI, os objetivos iniciais não são plenamente atendidos (FORNAZIN; JOIA, 2014; 

TRKMAN; TRKMAN, 2014), utilizando-se de uma teoria que irá estudar justamente este 

processo de translação de interesses para eliminar as controvérsias entre os actantes 

envolvidos (CECEZ-KECMANOVIC; KAUTZ; ABRAHALL, 2014; CAVALHEIRO; JOIA, 

2016; MAHAMA et al. 2016). 

O agrupamento vermelho foi categorizado como “perspectivas dos actantes na 

implementação do SI”, por concentrar termos que tratam da questão de como as diferentes 

visões e interesses dos actantes é observado durante o processo de implementação de um SI 

(ELBANA, 2013; TRKMAN; TRKMAN, 2014), com destaque pra os termos “translation” 

(traduzido como translação),“effectiveness” (traduzido como efetividade), “view” (traduzido 

como visão) e “value” (traduzido como valor). Neste agrupamento foi observada a presença 

de elementos que compõem a Teoria Ator-Rede, tais como translação, actantes e estabilização 

da rede.  

O agrupamento verde foi nomeado como “gestão e uso da TI” por apresentar termos 

que retratam a preocupação em mostrar como o SI foi implementado com propostas de 

diferentes modelos (POLLACK; COSTELLO; SANKARAN, 2013). Os termos de maior 

destaque e de maior foco, para esta tese, neste agrupamento são “implementation” (traduzido 

para implementação) e “network” (traduzido para rede), respaldando o entendimento de que a 

Teoria Ator-Rede tem sido utilizada, por meio de seus construtos como arcabouço teórico 

para analisar implementações de SI. Os termos deste agrupamento se aproximam e possuem 

mais ligações entre si representando estudos que tratam especialmente dos impactos que a 
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implementação do SI provoca em uma organização. 

 

2.6 AS CONTROVÉRSIAS NA TRANSLAÇÃO EM UMA IMPLEMENTAÇÃO DE UM 

SI  

 

A perspectiva de perdas ou desvios na implementação de um sistema de informação, 

à luz da Teoria Ator Rede, existe em função de controvérsias no processo de translação. 

Intenções estratégicas são, portanto, desviadas durante a formação da rede de atores (DERY 

et al., 2013).  

Pode-se inferir que o processo de translação, que representa uma negociação entre os 

diversos atores de uma rede, certamente promove dissipação dos interesses iniciais sob a 

forma de concessões, alianças até mesmo na formação de um ponto de passagem obrigatório 

(PPO) (CAVALHEIRO; JOIA, 2016), o que representa a existência de controvérsias entre os 

actantes que resultam em desvios entre o que foi planejado na definição dos requisitos do SI e 

o que foi entregue, neste caso, o SI em operação. 

Será considerada, para esta tese, a existência da perda na translação, como sendo a 

diferença entre o objetivo inicial de formação da rede de atores declarado e o conhecimento 

de fato, gerado ao final (TRKMAN; TRKMAN, 2014). Desta forma, o resultado final de um 

determinado projeto, que ensejou na construção de uma rede de actantes, pode ser algo não 

previsto inicialmente (DERY et al., 2013) e as controvérsias são tudo aquilo que emana 

destas interações, descritas na TAR como translações (VENTURINI, 2010). 

Deve-se destacar que as controvérsias em um projeto, como a implementação de um 

sistema de informação, por exemplo, podem variar em função da extensão de sua rede de 

atores, quanto mais complexa for esta rede de atores, mais controvérsias entre os actantes 

existirão (HANSETH; CIBORRA; BRAA, 2001; DERY et al., 2013; TRKMAN; TRKMAN, 

2014), em outras palavras. Quanto mais complexa a organização ou o processo que se estuda, 

mais complexa será a rede de atores que se forma e, portanto, mais o objetivo estratégico 

pode se desviar de sua direção original (HSU, 2009).  

Ao compararmos a implementação de um sistema de informação em duas 

organizações distintas, é provável que sejam atingidos resultados diversos e isto ocorre pelas 

diferenças nas construções e reconstruções das redes de atores em cada processo de 

implementação (ELBANA, 2011).  

Entretanto, pesquisas distintas como: Dery et al. (2013), Martinez (2013), Kautz e 

Cecez-Kecmanovic (2013), Cecez-Kecmanovic, Kautz e Abrahall (2014) e Trkman e Trkman 
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(2014), afirmaram a existência de um desvio, ou perda ocorrida no processo de translação, em 

organizações distintas, deixando o espaço para que se busque uma melhor compreensão sobre 

estas perdas dentro do processo de implementação de um SI. 

 

2.7 CONCLUSÕES SOBRE O USO DA TAR NA IMPLEMENTAÇÃO DE SI 

 

Assim como realizado nos estudos relativos aos sistemas de informação, dentre as 

pesquisas identificadas que tratam desta temática analisada pela lente da TAR, é foco desta 

tese aprofundar a investigação sobre os termos apresentados nos agrupamentos como “fatores 

críticos de sucesso para a implementação de SI” e “perspectivas dos actantes na 

implementação do SI” uma vez que estas pesquisas apontam como possibilidade de 

continuidade de estudos passados e o entendimento de como o relacionamento entre a 

implementação de um SI e o processo de translação de interesses de actantes a partir de 

controvérsias existentes, ajudam a melhor entender, por exemplo, os desvios entre o planejado 

e o entregue (CECEZ-KECMANOVIC; KAUTZ; ABRAHALL, 2014; TRKMAN; 

TRKMAN, 2014) e assim ajudar a responder à questão de pesquisa desta tese.  

A TAR oferece uma perspectiva que permite analisar as questões organizacionais 

através de actantes heterogêneos: pessoas, processos, organizações ou tecnologias (LAW, 

1992), o que significa dizer que quanto maior for esta rede mais complexo será o sistema de 

informação a ser implementado, maiores as possibilidades de controvérsias e resultados 

diferentes do esperado serem obtidos (HANSETH; CIBORRA; BRAA, 2001).  

Para encontrar a melhor forma de lidar com a dificuldade de avaliar essa diversidade 

de resultados obtidos na implementação de um SI, alguns modelos que avaliam o sucesso 

destas implementações, pela visão da Teoria Ator-Rede (NIJLAND, 2004), chegaram a ser 

propostos e, ainda que tenham sido validados, encontram grandes dificuldades de serem 

aplicados em organizações distintas, mesmo que seja a implementação do mesmo sistema. A 

implementação pode apresentar resultados diferentes de uma organização para a outra 

(ELBANA, 2011), uma vez que estas redes não se formam da mesma forma e nem com os 

mesmos actantes. 

Outro ponto que torna importante a aproximação entre a TAR e a implementação de 

SI é a dificuldade observada quanto à percepção do sucesso na implementação de um SI que 

se dá em função do processo de estabilização da rede de atores, isto é, pela sobreposição de 

ordem social sobre as demais, tornando-se a ordem social vigente (LAW, 2006). Assim, o 

sucesso passa a ser um elemento de alto grau de relatividade, uma vez que dependerá de como 
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o actante se posicionou perante essa ordem social (DERY et al., 2013).  

Neste sentido, a TAR foi escolhida para estudo desta temática por ser capaz de 

explicar esta diversidade de ordens sociais existentes numa organização (IRANI; LOVE, 

2008), em especial quando redes de atores se formam, o que representa formas distintas de 

enxergar sucesso e fracasso durante a implementação do SI, a partir das controvérsias 

resultantes de diversas e sucessivas translações (KAUTZ; CECEZ-KECMANOVIC, 2013; 

MARTINEZ 2013; CECEZ-KECMANOVIC; KAUTZ; ABRAHALL, 2014). 

Essas controvérsias advindas de tudo que resulta das interações, negociações, 

concessões realizadas pelos actantes em busca da estabilização da rede (VENTURINI, 2010; 

FORNAZIN, 2015), a partir percepções sobre sucesso e fracasso, representam os desvios 

entre o objetivo atingido e o planejado para a implementação do SI (DERY et al., 2013; 

TRKMAN; TRKMAN, 2014).  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O objeto de estudo desta tese está delimitado em compreender as controvérsias entre 

os actantes durante a implementação do sistema de controle de ponto do Poder Judiciário do 

Rio Grande do Norte, valendo-se da Teoria Ator Rede como arcabouço teórico de 

investigação, para atingir o objetivo de pesquisa proposto será seguido o caminho 

metodológico descrito na Figura 13. 

 

Figura 13 – Caminho metodológico  

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir da literatura. 

 

A Figura 13 apresenta o desenho metodológico da pesquisa iniciando-se pela revisão 

sistemática da literatura sobre os dois principais temas: Implementação de Sistemas de 

Informação e Teoria Ator-Rede, já apresentada no Capítulo 2 desta tese. Na sequência, a fase 

de coleta de dados a partir da análise documental e entrevistas, em seguida a análise 

exploratória do conteúdo e, finalmente, a apresentação dos resultados objetivando formular 

proposições teóricas relativas à compreensão das controvérsias entre os actantes em cada um 

dos momentos da translação, durante a implementação do Sistema de Informação. 

 

3.1 TIPOLOGIA DO ESTUDO 

 

Para responder à questão de pesquisa desta tese e alinhado com os objetivos 
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propostos a metodologia desenvolvida para esta pesquisa deve considerar a estruturação de 

um estudo com abordagem qualitativa, alinhando-se ao que a Teoria Ator-Rede apresenta 

como perspectivas de compreensão de um problema teórico que necessita de uma visão 

balanceada entre o social e o técnico (NIJLAND, 2004).  

A essência de um estudo qualitativo é compreender a influência dos elementos 

(participantes) envolvidos em um determinado processo (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 

2013), importando que o pesquisador vá a campo, em especial onde o fenômeno estudado 

ocorreu, de forma que a pesquisa de campo seja uma pesquisa empírica realizada neste local 

(VERGARA, 2000). 

Para Flick (2009), o estudo qualitativo tenta compreender como as pessoas 

constroem o mundo ao seu redor, para isto investigando-se as formas de comunicação, sejam 

elas interações entre os participantes ou documentos. Nesta tese, a compreensão das 

controvérsias se deu a partir da análise de documentos e da literatura pertinente a matéria com 

o intuito de reconstruir o fenômeno da implementação de um SI. 

Em um estudo qualitativo o resultado não é o foco da abordagem, mas sim o 

processo e seu significado, ou seja, o principal objetivo é uma melhor compreensão do 

fenômeno objeto de estudo (GODOY, 1995). 

A pesquisa é exploratória, quanto a seus fins uma vez que este tipo de pesquisa 

objetiva enxergar melhor um universo pouco explorado em uma pesquisa (PIOVESAN; 

TEMPORINI, 1995). 

A partir da formulação de proposições teóricas que abram novos caminhos para o 

pesquisador e principalmente onde não exista conhecimento acumulado ou sistematizado 

(VERGARA, 2009), Gil (2002) complementa que, a partir de problematizações e proposições 

teóricas mais bem formuladas, geradas em uma pesquisa qualitativa exploratória, novas 

pesquisas podem avançar sobre um determinado campo teórico. 

Do ponto de vista epistemológico esta pesquisa é positivista, não buscando teste de 

hipóteses e utilizando a TAR para compreender o fenômeno. Uma visão positivista da ciência 

é aquela voltada para a observação direta dos fenômenos (CABRAL, 2004). 

O funcionalismo pode ser compreendido como uma postura que visa compreender o 

mundo a partir de uma tentativa de manutenção da sociedade de forma equilibrada por meio 

de uma estruturação de processos sociais em sistemas (TEMER; NERY, 2009). 

Esta pesquisa tem por objetivo a compreensão do ponto de vista dos participantes em 

torno do fenômeno estudado e para que esta ação social seja compreendida é necessário o 

entendimento do sentido que cada ator dá a esta ação (PINTO; SANTOS, 2008). 
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Quanto ao tempo a pesquisa tem a característica de um corte transversal, por se tratar 

de um período específico no tempo (RICHARDSON, 2012), entre os anos de 2015 e 2017, 

período decorrido de implementação do Sistema de Informação. 

Esta tese se caracteriza como uma pesquisa de campo por realizar a investigação do 

fenômeno no ambiente em que este ocorre (VERGARA, 2011), por meio de um estudo de 

caso como método da pesquisa. 

 

3.1.1 Estudo de Caso 

 

O Estudo de caso é um procedimento metodológico que enfatiza entendimentos 

contextuais, sem esquecer-se da representatividade (LLEWELLYN; NORTHCOTT, 2007). 

Neste sentido trata-se de uma investigação empírica que busca elucidar um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, adequado quando as circunstâncias são 

complexas e podem mudar (YIN, 2005). 

Portanto, as características de um estudo de caso que se adequam as necessidades da 

investigação desta tese podem ser descritas por quatro possíveis finalidades: exploratória, 

construção da teoria, teste da teoria e aperfeiçoar a teoria (FREITAS; JABBOUR, 2011). 

Desta forma, essa tese tem como finalidade a utilização do estudo de caso para uma 

investigação exploratória sobre a implementação de sistemas informação sob a perspectiva da 

Teoria Ator-Rede. 

Muito embora Yin (2005) argumente que, mesmo que uma investigação se trate de 

um estudo de caso único, é possível a produção de algumas generalizações, quando este 

contexto envolve, por exemplo, casos decisivos, raros, típicos, reveladores e longitudinais. 

Nesta tese o contexto da pesquisa busca examinar apenas a natureza global de um programa 

ou da organização que caracteriza um enfoque holístico da investigação (FREITAS; 

JABBOUR, 2011). 

 

3.2 O CAMPO DE ESTUDO 

 

O ambiente escolhido como objeto de pesquisa é o Poder Judiciário do Rio Grande 

do Norte (PJRN), tendo sido autorizado pela instituição a realização de pesquisa em 

documento formal.  

O PJRN está presente em 65 comarcas e distribuído em 97 prédios pelo estado do 

Rio Grande do Norte, possui aproximadamente 3.500 servidores e por determinação de 
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resolução interna ficou em instituído a partir do ano de 2015 que o controle de ponto de seus 

servidores seria realizado pelo sistema de controle de ponto, composto por computadores nas 

entradas dos prédios com software e leitores biométricos. 

O software foi desenvolvido por equipe terceirizada, com a análise dos requisitos 

sendo realizado, por equipe de servidores da Secretaria de Informática. Participaram da 

.definição dos requisitos, além da equipe técnica, pessoas da área administrativa do tribunal. 

O software começou a ser desenvolvido no ano de 2014, a partir da publicação da 

Resolução 013/2013-TJ (Anexo A), e sua primeira versão entrou em operação em outubro de 

2015, com a implantação nos prédios da sede TJRN e Fórum de Natal.  

Desde então, este SI tem sido levado para novas unidades seguindo como critério de 

expansão a quantidade de servidores que atuam no prédio. Atualmente, o sistema está 

operacional em 13 prédios sendo utilizado por 2119 usuários. 

Tecnicamente, a solução definida por este Sistema de Informação, necessita em cada 

unidade de um computador com acesso à internet, para acesso ao aplicativo que funciona por 

meio da internet e leitor óptico de captura da impressão digital ligado ao computador. Em 

prédios de maior porte são colocados dois ou três computadores para evitar filas e garantir o 

melhor funcionamento da solução. 

Além desta infraestrutura em cada unidade, existe a infraestrutura de armazenamento 

e processamento do SI, armazenado no Datacenter do TJRN, a solução possui servidores em 

redundância dedicados para garantir disponibilidade e desempenho além de espaço no de 

armazenamento e backup. 

Do ponto de vista de funcionalidades, o SI possui uma interface para rápido registro 

da presença dos servidores e outra interface, chamado de sistema de gestão do ponto, para que 

os usuários possam acompanhar a sua frequência, justificar casos de não marcação e verificar 

saldos do banco de horas. Para os servidores que ocupam cargos de chefia, existe ainda a 

função de validação de justificativas e acompanhamento da frequência dos membros de suas 

equipes. Por fim, o sistema disponibiliza uma interface de integração com o sistema GRH, 

sistema em desenvolvimento para gestão dos recursos humanos do Tribunal que permite 

integração com as unidades organizacionais (UO) já definidas, além de estar integrado com o 

Active Directory (AD) utilizado pelo PJRN. Isso permite que os usuários utilizem os mesmos 

registros de login e senha que utilizam para acesso à rede de computadores e demais sistemas. 

Embora a codificação num primeiro momento tenha sido realizada por empresa 

terceirizada, a partir da entrega deste código para entrada em operação, a responsabilidade 

pela sustentação e evoluções passou a ser da equipe do próprio PJRN. 
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A implementação do sistema de controle de ponto no PJRN se apresenta como objeto 

para este estudo por tratar de implementação de um SI que envolve todas as etapas previstas 

no modelo descrito na Figura 1, bem como apresenta uma riqueza de actantes humanos e não-

humanos que fazem parte da constituição desta rede heterogênea que permite a utilização da 

TAR como arcabouço teórico, além da identificação dos demais construtos da TAR, em 

especial os que compõem a translação. 

O Sistema de Controle de Ponto do PJRN possui documentação composta por 

resoluções, portarias, documentos de análise de requisitos, ordens de serviço para construção 

de código e registro de ocorrências. Esses documentos permitem reconstruir com 

profundidade a história da implementação destes SI que será analisada com o intuito de 

aprofundar a compreensão sobre as controvérsias durante a sua implementação. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados do estudo cumpre duas etapas:  

i. Análise documental de documentos de casos de uso que apresentam a 

formalização de regras de negócios (requisitos do sistema), documentos oficiais 

como resoluções e portarias, que ajudem a descrever o processo de formação da 

rede de actantes do sistema de controle de ponto do PJRN e os chamados 

registrados por usuários durante os anos de 2015, 2016 e 2017. Estes dados foram 

obtidos mediante autorização da Secretaria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do TJRN, ressalvando-se o sigilo e confidencialidade de dados que 

não sejam de conhecimento público, conforme modelo de solicitação, sigilo e 

confidencialidade dos dados;  

ii. Entrevistas semiestruturadas com actantes participantes do processo, que preenche 

lacunas deixadas pela documentação com relação à construção da rede de atores e 

evidencia as controvérsias na translação. As entrevistas foram conduzidas 

presencialmente, com gravação em mídia digital destas entrevistas, registradas as 

ressalvas quanto ao sigilo e confidencialidade destes. Os nomes dos entrevistados 

foram alterados, sendo utilizados nomes meramente fictícios.  

É importante destacar que estas duas etapas da coleta de dados da pesquisa qualitativa, 

além de permitirem uma fiel reconstituição da formação da rede de atores, capturaram o efeito 

dos actantes não-humanos, neste caso, artefatos tecnológicos e processos (CALLON; LAW; 

RIPP, 1986; LATOUR, 1987; LAW, 1992), essencial para a análises que utilizam como base 
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teórica a TAR.  

As duas fases de coleta de dados são integradas e irão interagir, conforme mostra a 

Figura 14. Flick (2009), coloca que o processo de coleta de dados em uma pesquisa 

qualitativa deve ter a característica de circularidade, por meio de uma constante retomada de 

entrevistas e conteúdo documental. 

 

Figura 14 – Fases da pesquisa qualitativa para esta tese  

 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

O processo de pesquisa qualitativa é um processo, além de recorrente, indutivo e 

interpretativo (FLICK, 2009). Esta recorrência servirá para demonstrar, a partir de 

documentos, elementos identificados no conteúdo e codificações realizadas, podendo ser 

também resultado de novos insights que o pesquisador tenha durante o curso da entrevista 

(MYERS, 2009). 

Neste sentido, foram realizadas entrevistas e posteriormente às primeiras entrevistas 

fez-se necessária a busca por mais documentos, que ajudaram a evidenciar elementos teóricos 

que emergiram das entrevistas. 

Atendendo aos preceitos da Teoria Ator Rede tais como o da simetria e da 

heterogeneidade, onde actantes humanos e não humanos devem ser considerados na formação 

de uma rede de actantes (CALLON; LAW; RIPP, 1986; LATOUR 1987; LAW, 1992), os 

elementos avaliados serão os documentos gerados durante a implementação do SI e 

entrevistas semiestruturadas realizadas com os actantes que participaram das etapas de 

definição dos requisitos do sistema (demandantes), os actantes que participaram da 

codificação e construção da solução técnica (Sistema de Informação entregue) e usuários do 

Sistema de Controle de Ponto, conforme disposto à Quadro 4: 
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Quadro 4 – Sujeitos da Pesquisa e Unidades de Texto  

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

O Quadro 4 apresenta a seleção de elementos a serem avaliados que tratarão da 

análise documental e das entrevistas semiestruturadas que buscarão a saturação dos elementos 

identificados.  

A saturação ocorre quando não e mais relevante persistir na coleta de dados 

(FONTANELLA; RICAS; TURATO, 2008). Os dados coletados passam a se tornar 

redundantes, na avaliação do pesquisador o que determina um fechamento amostral. Em não 

havendo mais contribuição, o tema chega a uma saturação teórica (GLASER; STRAUSS, 

1967). 

Foram entrevistados seis actantes humanos, dentre os quais atuaram como 

demandantes, codificadores ou usuários. Em alguns casos os actantes aturaram como dois 

tipos, desta forma foram entrevistados: 

a. Dois actantes que atuaram como Demandantes; 

b. Três actantes que atuaram como Codificadores; 

c. Cinco actantes que atuaram como Usuários. 

Estas são as tipificações dos actantes humanos possíveis para esta rede, devendo-se 

Método Características do Elemento Quantidades 

Entrevista 

semiestrutura

da 

Actantes humanos envolvidos: 

• Demandantes: definidores de 

requisitos; 

• Codificadores: codificação técnica 

dos requisitos definidos; 

• Usuários: utilizadores do sistema, 

uma vez que o sistema está em 

operação desde o ano de 2015. 

Actantes participantes dos processos 

de definição de requisitos, codificação 

e utilização do sistema, de áreas 

diversas da organização. As entrevistas 

ocorreram até a saturação de pontos 

essenciais para a análise das respostas. 

Análise 

documental 

Actantes não-humanos: Documentos 

formais de registro dos requisitos e 

aprovação, documentos informais de 

alterações e artefatos tecnológicos com 

dados referentes aos eventos e 

requisições.  

4 documentos de formalização das 

regras de negócio (resoluções e 

portarias), 1 documento do caso de uso 

de cada regra de negócio, 608 

chamados registrados que tratam de 

dificuldades de uso, erros e 

solicitações de novas funcionalidades 

por usuários relativos ao SCP entre 

2015 e 2017. 
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observar ainda que os dois tipos de atores, em muitos casos serão também usuários do SCP o 

que de certa forma facilita a compreensão pela maioria destes atores de que houve requisitos 

demandados e houve funcionalidades entregues.  

Os documentos analisados na fase de análise documental, actantes não-humanos, 

foram disponibilizados em formato eletrônico, arquivos com extensão PDF, sejam os dois 

documentos de oficialização dos requisitos, casos de uso, documentos de entrega. Já os 608 

chamados registrados referentes à requisições e solicitações estão em planilha eletrônica, 

arquivos com extensão CSV, ou XLS e documentos em PDF quando do caso de ofícios ou 

outros documentos de expediente. Os documentos oficiais, tais como Portarias e Resoluções 

estão disponíveis no Diário da Justiça Eletrônica, no sítio eletrônico do PJRN. 

 

3.3.1 Análise documental 

 

Conforme afirmado por (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013), o processo não 

linear de realização de um estudo qualitativo faz com que os dados, documentos e entrevistas, 

tenham sido revisitados constantemente de forma a respaldar e evidenciar os elementos 

teóricos que respondem à questão de pesquisa. Portanto, o procedimento metodológico 

estabelecido para este objeto de pesquisa trata de uma etapa inicial de levantamento e análise 

de documentação referente ao SCP do PJRN e, a partir desta investigação, identificar a rede 

de actantes que compõem este objeto, além dos requisitos declarados como requisitos iniciais 

do SCP.  

A análise documental teve foco nos seguintes documentos disponibilizados para a 

pesquisa: 

• Uma resolução e três portarias que são os documentos de oficialização das regras 

de negócios do SCP; 

• Dois documentos de Diagramação dos casos de uso do SCP; 

• 608 registros de chamados e requisições via documentos ou sistema de registro de 

chamados; 

 

3.3.2 Entrevistas semiestruturadas 

 

A segunda fase da pesquisa é a realização de entrevistas semiestruturadas, a partir dos 

elementos que foram identificados na análise documental. Esta segunda fase foi dividida em 

duas frentes de investigação, as quais as entrevistas deverão atender: 
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• Reforçar a evidência de elementos identificados na análise documental; 

• Identificar novos elementos, não destacados, pela análise documental; 

O principal objetivo das entrevistas episódicas semiestruturadas é o de construir o 

conhecimento a partir da interação entre entrevistado e entrevistador (KVALE, 2011). 

Durante estas entrevistas houve uma constante volta aos elementos identificados na fase de 

análise documental. Desta forma, as análises prévias são constantemente revisitadas de forma 

a dar mais robustez ao que está sendo evidenciado (FLICK, 2009).  

As entrevistas capturam melhor alguns efeitos do que um formulário (ALVES-

MAZZOTI; GEWANDSZNAJDER, 2000) 

A Quadro 5, a seguir, apresenta o roteiro para a entrevista semiestruturada.  

 

Quadro 5 – Roteiro de Entrevista 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

1

2

3

4

5

6

7

Elementos da 

Teoria Ator 

Rede

Elementos da 

Implementação 

de SI  

Pontos de atenção 

durante a entrevistas
Referencial Teórico

8

Você poderia falar sobre como foi definida a 

sua participação na equipe que definiu os 

requisitos para implantação do sistema de 

controle de ponto do TJRN?

Problematização 

e Definição dos 

actantes

Definição das 

partes interessadas

Verificar quais critérios, 

experiências, formação que 

o levaram a ser escolhido, 

verificar se o actante  

passou a ser um Ponto de 

Passagem Obrigatória 

(PPO).

Para Camillis e Antonello (2016) a problematização é o 

momento em que devem ser identificados os atores. Deve-se 

observar seus intresses e como convergem os actantes em 

pontos de passagem obrigatória (FORNAZIN, 2015). 

Tentativa dos actantes de definirem suas identidades e de 

imporem si mesmos sobre os demais actantes. (CALLON, 

1986b).

9

Você poderia relacionar os principais 

requisitos (funcionalidades) que foram 

definidos para o sistema de controle de ponto 

do TJRN?

Problematização 

e Controvérsias

Definição dos 

requisitos

Identificar quais os 

principais requisitos do 

sistema que o actante tem 

conhecimento.

Durante a problematização os actantes apresentam soluções 

para um problemade forma a pesuadir os demais actantes 

(DERY et al., 2013). A problematização é o momento em 

que se define a  natureza dos problemas (FARIAS et al., 

2012). 

10

Você poderia explicar como se propôs a 

participar da implementação do Sistema de 

Controle de Ponto? Atração de 

Interesses, 

Envolvimento e 

Controvérsias

Definição dos 

requisitos, e 

codificação

Verificar como o actante se 

posicionou dentro da rede 

do SCP,

Os actantes se aliam em busca de interesses consistentes 

entre si, aceitando as definições da problematização e 

descartando as demais (CALLON, 1986b). Neste momento 

da translação os actantes podem incluir incentivos de forma a 

estimular as associações e interesses expostos na 

problematização (MARTINEZ, 2013). De acordo com 

Callon (1986b) um actante deve representar corretamente o 

seu papel de acordo com o que foi definido. 

11

Você poderia explicar em quais requisitos 

você atuou, durante a implementação do 

Sistema de Controle de Ponto?

Envolvimento e 

Controvérsias

Definição de 

requisitos e 

codificação

Ver como a participação 

do actante teve  efeito 

sobre os requisitos.

Os novos actantes que entram na rede devem seguir os 

papéis que foram definidos pelo pelos actantes mais antigos 

(DERY et al., 2013). 

12

Você poderia descrever quais as  

funcionalidades hoje em operação no Sistema 

de Controle de Ponto?
Mobilização, 

Controvérsias e 

Estabilização da 

Rede

Entrega e 

verificação dos 

requisitos

Explorar se os requisitos 

apontados como principais 

do sistema foram atendidos 

na versão em operação do 

sistema.

Para analisar o papel do actante, sob a óptica da TAR, no 

momento da mobilização, dentro do processo de translação, 

é necessário que se verifique se o actante perfomou da 

maneira que estava estabelecida a sua participação 

(CALLON, 1986b). A rede atingiu a estabilidade, com idéias 

institucionalizadas e cessam as controvérsias (MAHRING et 

al., 2004).

13

Você poderia falar sobre a existência de 

alguma(s) funcionalidade(s) no Sistema de 

Controle de Ponto que poderia estar em 

funcionamento?

Mobilização, 

Controvérsias e 

Estabilização da 

Rede

Entrega e 

verificação dos 

requisitos

Explorar requisitos que não 

foram atendidos, ou não 

foram previstos 

originalmente.

Caso existam mais pontos que não são consenso, as 

controvérsias continuam em um processo ininterrupto 

(LATOUR, 2000), até se atinja a estabilização.

ROTEIRO DE ENTREVISTA

IDENTIFICAÇÃO DO ACTANTE

Tempo de Serviço no TJRN:

Lotação (unidade)

Tipo de ACTANTE no processo (Codificador ou Demandante)

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

Nome

Sexo

Idade (faixas)

Tipo de Servidor (efetivo, comissionado ou terceirizado)
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O roteiro descrito no Quadro 5 está dividida em 2 seções, sendo a primeira de 

identificação do actante, tais como: local de atuação do servidor no órgão e identificação do 

tipo de actante que são essenciais para realização da análise do conteúdo da entrevista. 

As demais questões foram preparadas com base nos elementos teóricos destacados na 

coluna referencial teórico do Quadro 5, onde, para cada elemento teórico que se investiga foi 

proposta e validada em pré-teste uma questão.  

No pré-teste foi realizada entrevista e posterior transcrição, com pessoa de fora da 

instituição, que vivenciou situação de implementação de um SI como usuário e codificador, 

ajudando a elucidar as questões norteadoras deste roteiro de entrevista, com o intuito de fazer 

com o que o entrevistado se expresse abertamente sobre os temas de interesse da pesquisa. 

As entrevistas foram transcritas, a partir da gravação realizada, utilizando-se nomes 

fictícios e ocultando nomes que tenham sido citados dentro da entrevista como forma de 

preservar o sigilo e a confidencialidade dos participantes. Para Alberti (1990) as transcrições 

devem ser realizadas preferencialmente por quem entrevistou e após cada entrevista como 

forma de verificar e revisar elementos teóricos que emergem deste conteúdo. Este 

procedimento foi utilizado durante as transcrições, sendo sempre realizadas após cada 

entrevista. 

 

3.4 MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise qualitativa das transcrições das entrevistas desta fase foi realizada com 

técnicas de análise de conteúdo que buscaram a identificação de motivos ou categorias que 

facilitaram a classificação, dos elementos textuais que evidenciam os objetivos da pesquisa 

(BARDIN, 2004). Ainda de acordo com Bardin (2004), a análise de conteúdo se dá em três 

fases: a primeira é a pré-análise; a segunda é a exploração do material com posterior 

tratamento de resultados; e  a terceira fase é a de inferência e de interpretação.  

A compreensão do comportamento humano em pesquisas qualitativas se dá a partir do 

processo de análise do conteúdo (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011). A análise de conteúdo 

ocorreu a partir da análise dos documentos descritos na fase de análise de documental bem 

como sobre as entrevistas, após suas transcrições. As transcrições foram submetidas a 

classificações em torno de agrupamentos de termos que tenham um mesmo sentido, que são 

as codificações (SALDAÑA, 2009), sendo uma interpretação do pesquisador. 

É necessária uma categorização desses códigos em uma estrutura hierárquica de 

categorias e subcategorias que organizam e dão sentido à codificação (GIBBS, 2009). O 
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refinamento da categorização é importante para agrupar códigos que tenham mais 

proximidade de sentido (SALDAÑA, 2009). 

A codificação do conteúdo transcrito das entrevistas gerou três níveis temáticos de 

codificação com 13 categorias iniciais, 8 categorias intermediárias e 3 categorias finais, estas 

categorias foram criadas a partir da teoria (BARDIN, 2004).  

Nesta tese as categorias iniciais representam as passagens marcantes destacadas nas 

transcrições, as categorias intermediárias representam as translações identificadas a partir das 

categorias iniciais e as categorias finais representam as controvérsias. 

Na fase final da análise de conteúdo, conforme descrita por Bardin (2004), o 

tratamento de dados e inferências que o pesquisador realiza ocorre de forma crítica em busca 

da diminuição de inconsistências ou até mesmo, de contradições, de forma que a qualidade 

das análises seja minimamente garantida. 

A análise dos dados se valeu de triangulação entre o conteúdo dos documentos, 

conteúdo das entrevistas e elementos teóricos, de reflexões a partir de elementos identificados 

no conteúdo documental e de entrevistas que fizeram com que o pesquisador revisitasse a 

teoria e promovesse a busca de mais material para análise. Houve descrição dos documentos e 

de eventos elencados pelos entrevistados, como forma de evidenciar os elementos teóricos 

como e que validam a qualidade da pesquisa qualitativa (PAIVA JÚNIOR; LEÃO; MELLO, 

2011). Esses autores elucidam ainda que a confiabilidade da pesquisa qualitativa se dá pela 

descrição de método que é passível de replicação por outros pesquisadores que obterão 

resultados aproximados. 

As entrevistas foram realizadas em um período de um mês entre a primeira e a última 

entrevista, tendo sido gravadas em um total de 107 minutos de gravações que geraram 23 

páginas de transcrições.  

 

3.5 VISÃO GERAL DA PESQUISA 

 

Esta tese seguiu os oito procedimentos metodológicos, conforme mostra a Figura 15. 
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Figura 15 – Processos da Análise Documental e Entrevistas Semiestruturadas  

 

Fonte: Elaboração do autor (2017) 

 

A Figura 15 ilustra a sequência de execução de oito etapas metodológicas cumpridas 

durante a pesquisa. Cabe observar que este processo não é linear, se dá de forma recorrente 

(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013), como demonstra o fluxo após a etapa v, quando 

não verificada a não saturação de um elemento, um novo ciclo pode se iniciar em busca de 

mais elementos teóricos. 

 Essa recorrência cobre as três fases da análise de conteúdo proposta por Bardin 

(2004), uma vez que houve a pré-análise dos documentos para definição dos actantes da rede. 

Na sequência, houve a exploração do material coletado de forma que os demais elementos 

teóricos fossem evidenciados (translações e controvérsias) e, por fim, a realização de 

inferências e proposições descritas nos capítulos 4 e 5 desta tese. Neste sentido, a ilustração 

trata apenas de um sequenciamento dos procedimentos, os quais são descritos da seguinte 

forma:  

i. Coleta da documentação. Levantamento de todos os documentos gerados no processo 

de implementação do Sistema de Controle de Ponto do PJRN; 

ii. Análise dos documentos. Esta análise identificou, dentro da documentação coletada, 

os elementos teóricos especialmente a possibilidade os requisitos e participantes da 

implementação do SCP A análise, em especial relativa à identificação de processos e 

artefatos tecnológicos desenvolvidos, concedeu à rede as características de 

heterogeneidade (WALSHAM, 1999; BARAD, 2007), que a Teoria Ator-Rede exige 

conceitualmente; 

iii. Identificação dos actantes. Faz-se necessária a identificação de cada um dos actantes 
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que se forma na implementação do Sistema de Informação, conforme postulado por 

Tatnall e Gilding (2000), já que esta identificação permitirá à implementação do SCP 

como uma rede, cabe ao pesquisador realizar a seleção e inscrição destes actantes na 

rede estudada (LATOUR, 2000); 

iv. Entrevistas semiestruturadas. Realização de entrevistas com actantes de todas as 

etapas do processo de implementação do Sistema de Controle de Ponto do PJRN, que 

ajudarão na reconstrução do caso (FLICK, 2009), neste caso a formação, as 

controvérsias entre os actantes até a estabilização da rede de atores da implementação 

do SI; 

v. Análise das entrevistas e verificação da saturação. Esta análise permitiu evidenciar 

elementos teóricos, apontados nos documentos, promovendo uma revisita ao 

conteúdo. Como definido por Bardin (2004), a codificação foi realizada, através de um 

software de suporte computacional à análise qualitativa de dados (Computer Assisted 

Qualitative Data Analysis Sofware - CQDAS), evidenciando elementos identificados 

no conteúdo das entrevistas semiestruturadas. Nesta etapa, verifica-se a saturação de 

elementos teóricos centrais que determina pela retomada ou não da busca por mais 

evidências a partir de mais documentos ou realização de mais entrevistas; 

vi. Delimitação da rede. Foi proposta a visualização da rede a partir dos elementos 

identificados na análise da documentação e das entrevistas realizadas, mais uma vez 

coube ao pesquisador selecionar os elementos que irão compor a rede (LATOUR, 

2000); 

vii. Identificar as translações e as controvérsias entre os actantes através dos elementos 

identificados no conteúdo dos documentos e das entrevistas que reforçaram e 

evidenciaram as translações e as controvérsias de que delas emergem (FORNAZIN, 

2015). 

viii. Discussão e Conclusões para melhor compreensão das controvérsias que surgem 

durante as translações no âmbito de uma implementação de SI, a partir das evidências 

das controvérsias resultado das translações, durante a implementação do SI, 

identificadas como os desvios ocorridos em cada um dos momentos que compõem a 

translação: 

a. Problematização; 

b. Atração de Interesses; 

c. Envolvimento; 

d. Mobilização. 
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3.6 PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

A ética na pesquisa qualitativa deve permear todas as fases da investigação (FLICK, 

2009). Neste sentido esta pesquisa se preocupou em com procedimentos éticos que vão desde 

o planejamento da pesquisa, passando pela relevância e contribuição oferecida por esta 

pesquisa até o preparo para a realização das coletas de dados seja documental ou através de 

entrevistas, resguardando o sigilo e a confidencialidade dos entrevistados.  

Todos os entrevistados estavam cientes e concordaram, verbalmente, com a gravação 

das entrevistas tendo participado deste processo de forma consensual e espontânea. 

Na análise de dados, discussões e conclusões houve preocupação com a generalização 

de observações de forma que os resultados foram apresentados de forma precisa, sem 

modificações. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

  

A análise dos dados coletados para esta tese está baseada na análise do conteúdo de 

documentos e entrevistas semiestruturadas e será apresentada sob a perspectiva de uma 

triangulação entre elementos documentais, elementos evidenciados na transcrição das 

entrevistas e elementos teóricos referenciados.  

Para uma melhor análise das controvérsias advindas das translações ocorridas durante 

a implementação do SCP faz-se necessário que o pesquisador delimite a rede de actantes que 

será estudada, escolhendo os elementos que deverão fazer parte desta análise (LATOUR, 

1987).  

A partir desta categorização serão propostos status, para a situação atual destas 

translações, para que então seja possível apresentar as controvérsias que emanam dessas 

translações e os respectivos momentos da translação em que se encontram, para que seja 

possível aprofundar a compreensão sobre estas controvérsias. 

Portanto, esta análise está dividida de forma a atender os objetivos da pesquisa, onde 

inicialmente será apresentada a análise dos documentos e das entrevistas, evidenciando os 

actantes que emergem desta análise. É apresentada uma proposta de delimitação dos 

elementos da rede de actantes, algo que na prática deve ser feito pelo pesquisador conforme 

Latour (2000). Ao final é revisitada a teoria relativa aos elementos actantes de uma rede, 

PPOs e caixas-pretas o ciclo da triangulação é fechado. 

O segundo ponto de análise parte da codificação realizada sobre as transcrições das 

entrevistas, que apresentam a visualização das categorias translações, propondo ao final desta 

análise os momentos em que se encontram essas translações com relação à sua estabilização. 

O terceiro ponto de análise são as controvérsias construto teórico central para 

realização desta pesquisa. As controvérsias mapeadas são analisadas individualmente, 

respaldadas por elementos do conteúdo das entrevistas e teoria referente ao tema, na análise 

de conteúdo realizada de acordo com o que propõe Bardin (2004) e Saldaña (2009) as 

controvérsias foram classificadas como famílias, que contém diversas translações que por sua 

vez contém diversos códigos. 

Por fim, no quarto item é proposto o posicionamento das controvérsias quanto aos 

momentos da translação, a partir da ideia de ciclo das controvérsias, de forma que o último 

objetivo específico desta tese seja atendido. 
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4.1 MAPEAMENTO DA REDE DE ACTANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO SCP NO 

PJRN 

 

Para realizar o mapeamento da rede de actantes, foi empreendida, uma análise do 

conteúdo dos documentos disponibilizados para pesquisa e pelas entrevistas realizadas. Com 

relação aos documentos analisados, este trabalho foi realizado sobre: 

• 1 Documento de casos de uso, contendo oito regras de negócio; 

• 1 Resolução no apêndice Documentos; 

• 3 Portarias no apêndice Documentos; 

• 608 chamados registrados no sistema de registro de ocorrências. 

Com relação às entrevistas, foi realizada a análise sobre a transcrição de 23 páginas 

geradas a partir de 107 minutos de áudio. 

De forma a estruturar essas análises, serão apresentadas separadamente as discussões 

sobre cada um dos documentos analisados, a seguir, e ao fim, a consolidação do entendimento 

sobre os elementos que compõem a rede de actandes sob a forma do desenho da rede.  

 

4.1.1 O Documento de Casos de Uso do SCP 

 

A análise documental iniciou-se pela avaliação do documento de definição dos casos 

de uso. Este documento foi gerado pela equipe técnica do PJRN, a partir de necessidades 

apontadas em reunião com os demandantes do sistema. Embora não seja o foco desta tese 

discutir procedimentos e frameworks de desenvolvimento de software, cabe ressaltar que os 

documentos de descrição dos casos de uso são documentos que refletem os requisitos 

expostos por demandantes (KULAK; GUINEY, 2000), funcionando como uma tradução da 

linguagem de negócio para a linguagem técnica. 

Neste sentido, a documentação referente aos casos de uso do SCP no PJRN, é 

essencial para o entendimento dos requisitos do sistema que representam marcos para 

surgimento de controvérsias entre actantes durante o processo de implementação de um SI 

(BORUM; CHRISTIANSEN, 1993). Cabe destacar que estes requisitos podem ser 

modificados, durante o processo de implementação do SI e mesmo após o início de sua 

operação (CECEZ-KECMANOVIC; KAUTZ; ABRAHALL, 2014), conforme será 

evidenciado mais adiante durante a análise do conteúdo dos entrevistados. 

O documento de casos de uso do SCP apresentou os seguintes requisitos para o 
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desenvolvimento do sistema, destacados no Quadro 6 a seguir: 

 

Quadro 6 – Regras de Negócio do documento de casos de uso do SCP  

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir do documento de Casos de Uso do SCP. 

 

O Quadro 6 apresenta a descrição das oito regras de negócio (RN) definidas para o 

SCP, a partir das necessidades expostas pelos demandantes do sistema e parâmetros 

estabelecidos pela Resolução 0/132013- TJ e Portarias: nº 103/2013-TJ-SG (Anexo B), nº 

332/2013-TJ (Anexo C), nº 1.334-2014 TJ-SG e nº 797/2015-TJ (Anexo D).  

COD REGRA DE NEGOCIO RESUMO 

RN01
Verificar se já existe 

blometrla cadastrada 

O sistema deve verificar se existe algum registro com a matrícula informada. Havendo uma 

exceção no serviço deverá ser apresentada uma mensagem ao usuário. 

RN02

 Verificar se o apontamento 

pode ser realizado na 

máquina Unidade 

Organizacional (UO)

O sistema deve verificar se o servidor está autorizado a realizar o apontamento na unidade 

organizacional. Caso o apontamento seja realizado em uma unidade organizacional distinta o 

apontamento marcado como pendente. 

RN03
 Verificar horário de 

realização do apontamento 

O sistema deve verificar se o apontamento está respeitando a jornada do servidor, os 

parâmetros e a tolerância. Caso o apontamento seja realizado em um horário distinto o 

apontamento é marcado como pendente.

RN04
 Verificar tempo de espera 

para leitura biométrica 

O sistema deve aguardar a leitura biométrica até o tempo limite especificado nos parâmetros 

de configuração do sistema.

RN05  Feriado 

No caso de um feriado todo apontamento deve ser marcado como pendente. Os feriados 

Nacionais e Estaduais seráo considerados para todos os Servidores. Os feriados Municipais 

devem ser considerados apenas para os Servidores lotados na Unidade Organizacional 

vinculada ao município do respectivo feriado. 

RN06  Saldo do dia 

No primeiro apontamento do dia o "saldo do dia" (SD) deverá receber o valor negativo do 

total de horas da jornada padrão. SD=- (totalHoras).  A partir do segundo apontamento o 

saldo do dia será calculado da seguinte forma: Caso o número de apontamentos seja igual a 

dois o saldo do dia deverá ser a diferença entre o apontamento de saída (segundo) e o 

apontamento de entrada (primeiro) somado ao saldo dia atual. O sistema deverá converter a 

informação calculada no formato "Datefrime" para inteiro em minutos. SD=-

(totalHoras)+(horario2—horariol) .   Caso o número de apontamentos seja um número par, 

maior que dois, o total de horas da jornada padrão seja inferior a oito e não tiver permissão 

para parada o saldo do dia será ser a díferença entre os apontamentos de saída (pares) e os 

apontamentos de entrada (ímpares), subtraído de oito. O sistema deverá converter a 

informação calculada no formato "Dateffime" para inteiro em minutos. SD = - 8 + (horario2 

— horarioD + (horario4 — horario3) + + (horarion — horario0,4)) . Caso o número de 

apontamentos seja um número par, maior que dois, o total de horas da jomada padrão seja 

inferior a oito e tiver permissão para parada o saldo do dia será ser a diferença entre os 

apontamentos de salda (pares) e os apontamentos de entrada (impares), 

subtraído do total de horas da jornada padrão. O sistema deverá converter a informação 

calculada no formato "Date/Time" para inteiro em minutos. SD = - (totalHoras) + (horario2 

— horario 1) + (horario4 horario3) + + (horarion — horário 0.4). 

RN07
 Apresentação de 

quantitativo de tempo 

O sistema deverá converter a informação armazenada em minutos e apresentá-la no formato 

HH:MM.

RN08 Registros dos apontamentos 

Para cada número de matrícula é gerado um único registro de apontamento por dia. Os 

horários em que os apontamentos são realizados são armazenados nos detalhes dos 

apontamentos.
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É importante destacar que a Resolução 13/2013 – TJ disciplinou: 

• Os horários de expediente nos fóruns, atividades fim do PJRN e nas unidades 

administrativas; 

• A jornada de trabalho dos servidores; 

• A criação do banco de horas do PJRN; 

Foi determinado o desenvolvimento de uma solução tecnológica para registro e gestão 

do ponto eletrônico no âmbito do PJRN. O SCP obedece estas regras gerais, muito embora, 

posteriormente à publicação da Resolução 013/2013-TJ (Anexo A), algumas portarias tenham 

sido publicadas disciplinando algumas particularidades do controle de ponto, de acordo com 

necessidades específicas de algumas unidades organizacionais ou tipo de servidor. Este fato 

impactou em necessidades de adequações do SCP, gerando controvérsias que foram 

identificadas também nas entrevistas, que serão apresentadas mais adiante nesta tese. 

 

a) Actantes identificados no documento de casos de uso do SCP 

 

Alguns actantes foram identificados a partir da análise da documentação relativa aos 

casos de uso do SCP, Resolução 013/2013-TJ (Anexo A) e Portarias: nº 103/2013-TJ-SG 

(Anexo B), nº 332/2013-TJ (Anexo C), nº 1.334-2014 TJ-SG e nº 797/2015-TJ (Anexo D), a 

Figura 16, ilustra estes actantes do Sistema de Controle de Ponto. 

 

Figura 16 – Construção do documento de requisitos do SCP  

 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

Na Figura 16, o documento de final de Casos de Uso do SCP é resultado das 

translações ocorridas entre os seguintes actantes humanos (demandantes e codificadores) e 
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não humanos (resoluções e portarias), que ao final geram um novo actante não humano (o 

documento de casos de uso), este é um caso real que retrata um construto teórico fundamental 

da TAR que são as caixas-pretas, descrito por Nijland (2004) como o produto social resultante 

de translações de outros actantes, ou seja, o produto final do conhecimento gerado por outras 

redes (LATOUR, 2000).  

Ainda sobre a Figura 16, o conteúdo da Resolução e das Portarias estabelece os 

parâmetros gerais que o sistema deverá atender. Desta forma, este documento é a 

formalização dos interesses de alguns actantes demandantes. O documento de casos de uso 

(Requisitos do SCP) é, portanto, o resultado dos parâmetros estabelecidos pelos normativos 

(Resolução e Portarias), interesses pontuados por demandantes na produção do documento de 

casos de uso e interesses pontuados pelos codificadores quanto aos parâmetros do SCP. 

Mais adiante, quando da discussão sobre as entrevistas, serão elencadas passagens das 

entrevistas transcritas e codificações que retratam a participação desses actantes na construção 

do documento de casos de uso. 

 

4.1.2 Os chamados de atendimento registrados por usuários do SCP  

 

Uma vez que o SCP está em operação desde 2015, os usuários têm registrado 

ocorrências (chamados), formalizando requisições, dúvidas ou reportando falhas na utilização 

do sistema. Os chamados registrados refletem a qualidade do serviço prestado pela área de 

tecnologia da informação e comunicação. Neste caso, o serviço é o SCP, para os seus 

usuários, inclusive se seus requisitos estão sendo atendidos (MAGALHÃES; PINHEIRO, 

2007). 

Neste sentido, foram extraídos do sistema de registro de chamados do PJRN 608 

ocorrências registradas relativas ao SCP, entre os anos de 2015 e 2017, detalhadas no Quadro 

8 a seguir: 
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Quadro 7 – Categorização dos chamados relativos ao SCP  

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir dos chamados extraídos do sistema de registro de ocorrência (Agile) 

do PJRN. 

 

O Quadro 7 apresenta a tipificação dos chamados, conforme disposto para os usuários 

do SCP no PJRN. Cabe ressalvar que em 2017 houve mudança na prestadora de serviços de 

atendimento das ocorrências e consequente revisão das categorias de atendimento, tendo sido 

excluída uma subcategoria chamada “Atualização Cadastro Usuário” ligada à categoria 

“Cadastro de Usuários”, agora, todos estes chamados são registrados como “Cadastro de 

Usuários”. 

 

a) Actantes identificados nos chamados de registrados 

 

A análise dos chamados registrados permitiu a identificação de mais actantes humanos 

e não humanos presentes na rede da implementação do SCP no PJRN. Os actantes humanos 

são os usuários enquanto os actantes não humanos são os dois módulos do registro de ponto 

eletrônico e sistema de gestão do ponto (SCP), os equipamentos instalados em cada unidade 

que utiliza o SCP, que representamos os componentes eletrônicos para a leitura biométrica do 

TIPOS DE CHAMADOS DO 

SISTEMA

QTD DE 

CHAMADOS
OBSERVAÇÕES

Cadastro de Usuários 320

Solicitações de acesso ao sistema, cadastramento de novos 

usuários, visualização de funcionalidades, mudança de UO de 

usuário, mudança de senha e acesso ao módulo de gestão de 

ponto.

Erro de Matrícula 87

Subcategoria do cadastrode usuários, trata especificamente 

de problemas relacionados a usuários não registrados na UO 

correta (integração com o GRH), ou cujo a matrícula não está 

disponível no sistema (integração com o AD).

Falhas Horas 

Contabilizadas
108

Registro incorreto de horas, justificativas fora do prazo e 

cálculo das horas disponíveis nos bancos de hora padrão e 

completo.

Sistema Travado 48

Falhas de acesso ao sistema , específico para travamentos e 

falhas no módulo de registro do ponto eletrônico, software, 

computador, nobreak ou leitor de biométrico da digital.

Servidor Inoperante 36

Subcategoria de sistema travado, específico para identificar 

problemas relativos à infraestrutura de retaguarda do módulo 

de gestão do ponto.

Problema TomCat 9

Subcategoria de servidor inoperante, específico para 

problema tecnico do TOMCAT (que precisa ser reiniciado 

constantemente).

TOTAL 608
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usuário (computador, leitor biométrico de digital e nobreak) e o servidor do SCP. 

Estes actantes interagem entre si como exposto na Figura 17 a seguir: 

 

Figura 17 – Chamados do SCP  

 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

A Figura 17 apresenta uma visão esquemática das interações entre os actantes, as 

ocorrências registradas e suas tipificações as quais ajudam a compreender como se dão essas 

interações. As ocorrências retratadas a partir dos chamados mostram que os “Usuários” 

(actante humano) não interagem diretamente com o “Servidor do SCP” (actante não humano), 

apenas indiretamente através de outros actantes não humanos “Módulos de Gestão do Ponto”, 

o “Módulo de Registro do Ponto Eletrônico” e o “Computador”. Os “Chamados Registrados” 

são um actante não humano que retratam ocorrências e solicitações dos usuários, os quais 

influenciam diretamente em novos requisitos para o sistema e será visualmente 

complementada sua posição quando for apresentada a proposta de visualização de todo o 

desenho da rede no item 4.4 desta tese.  

 

4.1.3 As entrevistas com actantes humanos 

 

As entrevistas foram realizadas a partir do roteiro elaborado e apresentado no Quadro 

5 do item 3.3 desta tese. Foram conduzidas de forma semiestruturada e foram gravadas, 

estando os entrevistados cientes dos objetivos da pesquisa bem como da confidencialidade e 

sigilo dos nomes, os quais foram alterados conforme acordado previamente entre as partes. O 

perfil dos entrevistados está disposto no Quadro 8 a seguir. 
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Quadro 8 – Perfil dos entrevistados 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir das entrevistas realizadas. 

 

No Quadro 8 observa-se o perfil dos entrevistados, onde buscou-se um equilíbrio entre 

servidores públicos efetivos e os servidores públicos comissionados, embora não seja tema 

desta tese comparar as percepções destes dois tipos de servidores com relação ao SCP. O 

equilíbrio na quantidade de entrevistados destes dois tipos ajudou a diminuir o viés no 

entendimento sobre a implementação do SCP. 

 Outro ponto de destaque do Quadro 8 é a classificação do tipo de actante do 

entrevistado, além de buscar entrevistas com os três tipos de actantes humanos que esta 

pesquisa se propunha (Demandantes, Codificadores e Usuários) de forma balanceada, 

percebeu-se (pelo conteúdo das entrevistas, também refletido pelos documentos que 

compõem a análise documental) que alguns actantes podem performar dois papéis distintos 

dentro da mesma rede. Neste caso, observamos actantes que se colocam com “Codificadores” 

e “Usuários” e actantes que se colocam como “Demandantes” e “Usuários”. Este 

comportamento de troca de papéis dentro da rede já havia sido observado por Latour (1987). 

De fato, é possível observar que especialmente com relação à implementação de SI, o 

actante humano “Demandante” possivelmente terá um segundo papel como actante humano 

“Usuário” na rede, uma vez que será usuário do SI que está demandando. Os casos em que 

será possível observar os “Codificadores” também como “Usuários” serão os casos cujo o SI 

tenha sido para a própria organização e desenvolvido pela equipe técnica da própria 

organização, caso que se enquadra o SCP no PJRN. 

 

a) A codificação das entrevistas 

 

A codificação das entrevistas foi assistida pelos Software Atlas.ti (CQDAS) e 

Microsoft Excel inicialmente a Figura 18, a seguir, apresenta a nuvem de palavras gerada: 

 

Nome 

Fictício
Sexo Idade 

Tipo de Servidor (efetivo, 

comissionado ou terceirizado)

Tempo de 

Serviço no 

TJRN:

Classificação como tipo 

de actante

JORGE MASC 42 Servidor Público Efetivo Mais de 10 anos Codificador e  Usuário

JACÓ MASC 39 Servidor  Público Comissionado Mais de 10 anos Usuário

JOSÉ MASC 39 Servidor  Público Comissionado Menos de 10 anos Codificador e Usuário

JOÃO MASC 40 Servidor Público Efetivo Mais de 10 anos Demandante e Usuário

JOAQUIM MASC 39 Terceirizado Menos de 10 anos Demanante e Codificador

JESSÉ MASC 36 Servidor Público Efetivo Mais de 10 anos Usuário
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Figura 18 – Nuvem de palavras das entrevistas  

 

Fonte: Nuvem de palavras gerada a partir das transcrições. 

 

A Figura 18 apresenta a nuvem de palavras destacando uma visualização gráfica da 

análise lexical dos termos mais recorrentes dentre as transcrições das entrevistas, o Quadro 9 

a seguir destaca as 10 palavras de maior recorrência dentro do conteúdo das entrevistas. 

 

Quadro 9 – 30 palavras de maior ocorrência  

Palavra Ocorrências Palavra Ocorrências 

Gente 84 Pessoa 14 

Sistema 60 Unidade 14 

Hora 59 Problema 14 

Usuário 36 Resolução 13 

Servidor 33 Gestão 13 

Banco 31 Padrão 13 

Jornada 26 Requisito 12 

Aplicação 24 Teste 12 

Hoje 21 Caso 11 

Dia 19 Portaria 11 

Depois 17 Máquina 11 

Funcionalidade 17 Feriado 10 
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Parte 16 Quanto 9 

Pessoal 16 Complexo 9 

Completo 15 Trabalho 9 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir dos dados das transcrições. 

 

A análise lexical, dos termos extraídos do conteúdo das transcrições, permite a 

interpretação de questões abertas ajudando a descrever de forma objetiva, sistemática e 

quantitativa o seu conteúdo. 

No Quadro 9, as 30 palavras de maior ocorrência durante as entrevistas, não obstante 

terem sido identificadas, com uso do Software Microsoft Excel 475 palavras com pelo menos 

duas ocorrências, o significado destas palavras trazidos à baila pelos entrevistados apresentam 

os temas de maior incidência. A partir destas palavras foi criada a codificação no Software 

Atlas.ti. 

Algumas dessas palavras podem ser destacadas para relevantes para o tema central 

desta investigação que darão origem aos códigos. Neste sentido destacam-se:  

i. Termos que tratam da formulação dos requisitos do sistema: (“resolução”, 

“portaria”, “requisito”, “problema”, “padrão”, “teste”, “Trabalho”, “Jornada” e 

“funcionalidade”); 

ii. Termos que tratam de funcionalidades do sistema: (“pessoal”, “banco”, “gestão”, 

“completo” e “jornada”); 

iii. Termos que tratam de actantes envolvidos: (“usuário”, “servidor”, “pessoa”, 

“gente”); 

iv. Termos que tratam de aspectos técnicos da solução (“aplicação”, “máquina” e 

“sistema”). 

A partir desses agrupamentos entre os significados dos termos de maior ocorrência das 

entrevistas com relação à requisitos dos SCP, funcionalidades (utilização do SCP), actantes 

humanos e não humanos presentes na rede e aspectos técnicos  

A partir do roteiro proposto para condução das entrevistas semiestruturadas, baseado 

nos elementos teóricos e das palavras de maior ocorrência dentro das transcrições das 

entrevistas foi criada, conforme disposto no Quadro 10, a seguir, os códigos. 
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Quadro 10 – Codificações das entrevistas  

CÓDIGOS  OCORRÊNCIAS QTD DE ENTREVISTADOS 

Atendendo à resoluções e portarias 9 4 

Criando documento de casos de uso 1 1 

Descrevendo dificuldade no uso de 

funcionalidade 
12 5 

Definindo o tipo de actante codificador 6 3 

Definindo o tipo de actante demandante 3 2 

Definindo o tipo de actante usuário 2 2 

Descrevendo falha técnica do SCP 4 2 

Descrevendo funcionalidade do SCP 20 6 

Elogiando funcionalidades do SCP 8 4 

Explicando como participou da 

implementação do SCP 
13 6 

Não atualizando o documento de casos de 

uso 
1 1 

Registrando chamados 4 2 

Sugerindo melhorias para o SCP 11 5 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir dos dados do Software Atlas.ti . 

 

O Quadro 10 apresenta a relação dos códigos criados a partir da transcrição das 

entrevistas, destacando a quantidade de ocorrências de palavras demonstrada no Quadro 9 e 

as ocorrências dos próprios códigos, além de apresentar a quantidade de entrevistados que se 

referiram a este código. 

 

b) Actantes identificados nas entrevistas 

 

As entrevistas permitiram a seleção dos três actantes humanos e respaldaram os 

actantes não humanos selecionados e destacados na Figura 18. Para Latour (1987) cabe ao 

pesquisador o papel de selecionar que actantes farão parte da rede a ser estudada.  
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As entrevistas reforçaram o que a análise de documentos como os chamados 

registrados demonstrou. Os actantes não humanos “Servidor do SCP” e do “Módulo de 

registo do ponto eletrônico” foram descritos por José (2017) na sua entrevista da seguinte 

forma: 

 

[...] teve um módulo do sistema que o componente que fica nas estações de trabalho 

onde as leitoras do ponto estão instaladas que se comunicam com o servidor, não é? 

Que nós fizemos uma sugestão na verdade até de mudança de modelo de como foi 

inicialmente desenvolvido a aplicação porque ela foi desenvolvida de um modelo de 

[inaudível] aplicação ficar em cada máquina onde tem a leitora, né? E a gente 

sugeriu que fosse de fato uma aplicação voltada pro (sic) modelo é web, que é o 

modelo padrão aqui do tribunal, com a inteligência toda no servidor e a máquina 

servindo só realmente como um como um cliente. 

 

Ao relatar que foi feita uma sugestão de mudança no modelo da aplicação, o actante 

provocou a criação de um novo componente técnico no projeto que foi o servidor da 

aplicação, ou seja, um novo actante não humano. Este novo componente é na realidade uma 

caixa-preta conforme descrita por Latour (2000).  

O código “Descrevendo funcionalidade do SCP” retrata, entre outras funcionalidades, 

a descrição do SCP como uma ferramenta composta por dois módulos, onde uma funciona em 

computadores nas unidades onde trabalham os servidores e a outra em um computador do tipo 

servidor, este código identificado em todas as entrevistas.  

Os actantes não humanos que compõem a solução também foram identificados por 

entrevistados, como por exemplo o ‘Módulo de gestão do ponto”, em que o entrevistado Jacó 

se definiu como usuário deste módulo:“[...] essa ferramenta [o SCP] é muito prática, tanto eu 

uso duas funções, tanto no usuário que eu bato meu ponto, onde eu insiro a minha jornada de 

trabalho, como eu valido dos servidores que são vinculados [...]”. 

Neste trecho ficou evidenciado o uso do sistema em dois perfis diferentes, algo que 

também emerge da análise dos requisitos definido no documento de Casos de Uso do SCP, 

além de serem regras de negócio estabelecidas na Resolução 13/2013-TJ e Portarias: nº 

103/2013-TJ-SG (Anexo B), nº 332/2013-TJ (Anexo C), nº 1.334-2014 TJ-SG e nº 797/2015-

TJ (Anexo D). 

O entrevistado Jorge (2017) reforça, no papel de actante humano “Codificador”, que o 

SCP foi desenvolvido pensado como dois módulos distintos. 

 

[...]sim tem um detalhe que eu esqueci de colocar: o sistema de gestão do ponto na 

realidade são dois sistemas, não é um só não, são dois, é um sistema que ele é única 

e exclusivamente ele funciona para apontamento que é aquele que você lê o digital 

(sic) e registra [certo] e o sistema gestão de ponto que é exatamente aquele onde 
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você verifica seus apontamentos insere justificativas, tem as análises. 

 

Desta forma, nem todo usuário do SCP será usuário dos dois módulos, na maioria dos 

casos são usuários apenas do módulo de apontamento (“Módulo de registo do ponto 

eletrônico”), entretanto os usuários com perfis de gestores, que tenham servidores sob sua 

responsabilidade, serão usuários também do “Módulo de gestão do ponto”. 

Além dos actantes não humanos, foram criados os códigos: 

• “Definindo o tipo de actante demandante’; 

• “Definindo o tipo de actante codificador”; 

• “Definindo o tipo de actante usuário”. 

Estes códigos retratam os trechos onde os entrevistados explicam em que papéis 

atuaram dentro da implementação o SCP. 

 

4.1.4 Desenho proposto da rede 

 

Uma vez evidenciados os actantes humanos e não humanos da rede, a partir da análise 

da documentação e da análise das entrevistas, é possível representar visualmente a 

implementação do Sistema de Controle de Ponto no Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. 

Para esta representação serão mostrados, além dos actantes humanos e não humanos, as 

interações entre estes actantes, representadas por setas, conforme a Figura 19. Esta 

visualização será referenciada por todo o Capítulo 4 nas discussões acerca dos construtos da 

TAR. 
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Figura 19 – Actantes selecionados para a rede que representa a implementação do SCP no 

PJRN 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

Legenda:  Translações onde os actantes atuam e sofrem atuação de outros; 

  Translações em que um actante apenas atuam sobre outros. 

 

A rede descrita na Figura 19 apresenta a disposição dos elementos (actantes humanos 

e não humanos). Embora a Teoria Ator-Rede não tenha preocupações com questões tais como 

morfologia da rede (FARIAS, 2010), esta representação gráfica foi construída a partir do 

referencial teórico, análise documental e conteúdo das entrevistas e permite maior facilidade 

no entendimento das relações entre os actantes, além de mostrar a rede que representa a 

implementação do SCP no PJRN, ela pode ser enxergada como muitas redes que formam uma 

rede maior. 

A rede foi delimitada a partir dos elementos considerando: 

Como actantes humanos foram selecionados a partir da documentação e respaldados 

pela codificação as entrevistas, os seguintes: 

• Codificadores – Pessoas que atuaram na construção técnica da solução, 

envolvendo analistas, programadores e equipe de infraestrutura e suporte; 

• Demandantes – Pessoas que atuaram na definição dos requisitos do SCP, 

definindo suas regras e funcionalidades; 

• Usuários – Pessoas que atuaram na utilização das ferramentas, seja no seu módulo 

de gestão, seja no módulo de registro do ponto eletrônico. 

Como actantes não humanos foram selecionados da documentação e respaldados pelas 
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codificações das entrevistas: 

• Resoluções e Portarias – Documentos que representam a formalização legal pra 

definição de regras que o SCP deve atender; 

• Casos de Uso (Requisitos do SCP) – Documento que descreve a tradução dos 

interesses apresentados pelos demandantes, regras técnicas e de negócio para que 

uma equipe de codificadores possa desenvolver uma solução computacional; 

• Componentes eletrônicos utilizados para leitura da bimetria (Computador, Leitor 

biométrico e Nobreak) – Equipamentos utilizados em cada unidade que opera o 

SCP; 

• Servidor do SCP – Estrutura de servidor de rede, disponível no centro de dados do 

PJRN que envolve processamento e armazenamento; 

• Módulo de Gestão do Ponto – Sistema de gestão do ponto com funcionalidades 

distintas para usuários que apenas consultam e justificam suas jornadas e para 

gestores que podem também validar as justificativas e realizar outras autorizações; 

• Módulo de Registro do Ponto Eletrônico – Sistema que funciona em cada unidade 

que utiliza o SCP, para registro de entrada e saída, mediante leitura biométrica da 

impressão digital; 

• Chamados Registrados – Registro das ocorrências relativas ao uso do SCP como 

um todo, pode registrar dificuldades, erros ou solicitações de nova 

funcionalidades. 

Um ponto importante que pode ser visualizado a partir da Figura 19 é que todo 

elemento da rede (humano ou não humano) atua ou sofre atuação (CECEZ-KECMANOVIC; 

KAUTZ; ABRAHALL, 2014), desta forma as setas que ligam os actantes entre si podem 

sugerir de forma visual ser o elemento teórico translação, uma vez que demonstram interações 

ocorridas entre actantes e como os interesses entre estes são transladados de um actante para o 

outro (CAVALHEIRO; JOIA, 2016), por exemplo, quando um usuário registra uma 

ocorrência ou solicitação a partir do sistema de registro de chamados ele está transladando 

seus interesses.  

Observa-se ainda que estas setas se apresentam como setas com dois sentidos ou com 

apenas um sentido, no caso das setas com dois sentidos propõe-se que as influências e 

interações acontecem entre os dois elementos da rede enquanto a seta em um sentido 

representa a influência em um sentido único partindo de um elemento atuando sobre o outro. 
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a) As caixas-pretas 

 

Um construto teórico definido na TAR é observado na Figura 19 são as caixas-pretas, 

o actante não humano “Casos de Uso (Requisitos do SCP)” é na realidade produto social de 

translações entre outros actantes definidos como caixa-preta (NIJLAND, 2004), neste caso 

“Demandantes”, “Codificadores” e “Resoluções e Portarias”.  

Os equipamentos de microinformática tais como computador, leitor biométrico, 

nobreak, os equipamentos no datacenter como o servidor físico, servidor virtual e banco de 

dados que compõem o Servidor do SCP, os softwares de registro do ponto eletrônico e do 

módulo de gestão do ponto também são caixas-pretas, ou seja, são um produto final do 

conhecimento gerado por outras redes (LATOUR, 2000). 

No caso da rede de actantes da implementação do SCP no PJRN podemos observar a 

existência de diversas caixas-pretas, no caso da caixa-preta “Casos de Uso (Requisitos do 

SCP)”, é possível observar toda a rede que gera ou modifica esta caixa-preta. 

É importante destacar o actante não humano “Chamados Registrados”que passa a 

influenciar o actante não humano “Casos de Uso (Requisitos do SCP)”.  

Esta influência só é visualizada na visão completa da rede, na Figura 19 quando é 

possível observar que os chamados registrados atuam sobre os demandantes e sobre os casos 

de uso do SCP, por ser um actante que surge apenas a partir do momento em que o SCP 

entrou em operação. 

A inserção de novos actantes provoca uma quebra da ordem social vigente na rede 

(HANSETH; CIBORRA; BRAA, 2001), independentemente da natureza humana ou não 

humana deste actante (CECEZ-KECMANOVIC; KAUTZ; ABRAHALL, 2014). Desta 

forma, os registros de ocorrências, naturalmente são novos elementos na rede da 

implementação do SCP no PJRN que significam quebras de momentos de estabilidade, que 

permitem que se manifestem os efeitos causados pela inserção de deste novo elemento na 

rede de actantes (BARAD, 2007). 

Ademais, o fato da rede se modificar, quebrando a sua estabilização com a inserção de 

novos elementos humanos ou não humanos que exercem influência uns sobre os outros é um 

comportamento natural da rede (CALLON, 1986; LATOUR, 1987; LAW, 1992). 

 

b) Os PPOs 

 

A visualização da rede a partir da Figura 19 permite também a verificação do 
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construto teórico PPO. Para Callon, Law e Rip (1986) os actantes procuram se posicionar 

como estratégicos em uma rede, nesta tese estão destacados como pontos da rede que se 

apresentam como um nó, os nós que estão em maior evidência na representação visual da rede 

são os “Codificadores”, “Usuários”, “Demandantes”, “Casos de Uso (Requisitos do SCP)” e 

“Módulo de Registro do Ponto Eletrônico”. A identificação destes PPOs será importante para 

a compreensão das controvérsias que emergem a partir das translações. 

Os “Codificadores” são um PPO por estarem relacionados diretamente com a 

definição dos requisitos do sistema, com a produção, configuração e entrega dos componentes 

tecnológicos (software, servidor e equipamentos de informática que compõem o SCP), desta 

forma o entrevistado Joaquim (2017), no papel de codificador se posiciona na rede como um 

elemento essencial para a que a rede se estabilize: “[...] comecei auxiliando ele [seu superior 

hierárquico], de início, acompanhava ele nas reuniões, coleta de dados e requisitos e com o 

tempo ele foi deixando mais comigo e partindo para outras atividades [...]”. 

O entrevistado Joaquim explicita como foi se posicionando na rede, se colocando 

como peça fundamental para que os requisitos do SCP fossem preparados. 

Da mesma forma outro codificador se coloca como estratégico na rede ao descrever 

sua importância enquanto conhecedor dos elementos descritos nas Resoluções e Portarias e na 

integração entre o SCP e com outros softwares utilizados, como relata o entrevistado Jorge, a 

seguir: “[...] quando eu vim para o DPS [Departamento de Projetos e Sistemas do TJRN] ai eu 

vim trabalhar com alguns sistemas, a gente inicialmente trabalhou com diversos sistemas 

administrativos [...]”. 

Neste trecho entrevistado Jorge ressalta a sua experiência prévia com sistemas 

administrativos de forma que sua participação passe a ser considerada fundamental para a 

implementação do SCP no PJRN. 

Mais adiante, entrevistado Jorge (2017) ainda relata que: 

 

[...] o tribunal tinha um sistema de ponto que era terceirizado e esse sistema de ponto 

não era web e ai eles queriam que o extrato de ponto pudesse ser visto de forma, 

pelo servidor (sic) de onde ele tivesse no seu posto de trabalho independente de onde 

ele estivesse, ai (sic) eu disse a eles que isso era possível, fazer essa integração só 

precisava conhecer um pouco mais desse sistema de ponto [...]. 

 

O entrevistado Jorge se coloca como PPO ao dizer que pode fazer a integração que 

permite que os servidores possam visualizar os extratos de ponto, suas competências técnicas, 

neste caso, o posicionam na rede como elemento essencial. 

Os “Usuários” têm seu papel estratégico que justifica ser considerado um PPO como 
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um elemento que altera a rede após a entrada em operação do SCP, a partir das ocorrências e 

solicitações registradas, estas passam a provocar alterações refletindo através de fatos o que 

está ocorrendo no dia a dia da ferramenta. O entrevistado Jacó (2017) explica que:  

 

[...] tem alguns pontinhos que não ficou (sic) muito claro por exemplo na utilização, 

pronto me lembrei, que é negócio do banco de horas padrão e banco de horas 

completo tanto pra (sic) gerenciar isso como pra (sic) utilizar até hoje já me 

explicaram, mas eu não consegui entender [...]. 

 

Para o entrevistado Jacó, a dificuldade explicitada com relação à funcionalidade banco 

de horas, foi repassada para a equipe de codificadores como ocorrências, ainda que nem 

sempre registradas.  

Este tipo de chamado se tornou recorrente a ponto de ter sido criada uma 

categorização para este tipo de ocorrência com o nome “Falhas Horas Contabilizadas” 

descrita no Quadro 8, ou seja, toda e qualquer percepção do usuário sobre o uso dos 

componentes tecnológicos do SCP está refletida sobre a forma de ocorrências e solicitações e, 

portanto, se torna estratégico o actante “Usuário” perante à rede, após a entrada em operação 

do SCP. 

Para finalizar a questão dos usuários como PPO o entrevistado Joaquim destacou ainda 

a existência de usuários chave durante a implementação do SCP, como segue: “[...] eles 

geravam abriam chamado mas nesse momento como também era (sic) precisava de respostas 

rápidas eles tinham alguns usuários [chave] chaves digamos assim que ligavam direto para o 

diretor na época [...]". 

Neste trecho o entrevistado Joaquim explica que, sempre que o SCP é implantado em 

uma nova unidade, são eleitos alguns usuários-chave que têm um canal direto com a equipe 

de codificadores para agilizar alguns atendimentos, desta forma, são usuários que se 

posicionam como PPOs nesta rede. 

Os “Demandantes” são actantes humanos que se posicionam de forma estratégica na 

rede em razão dos requisitos que eles estabelecem para o SCP. A atuação dos demandantes se 

dá desde a definição de pontos dispostos nas Resoluções e Portarias até a descrição de 

funcionalidades que ficaram demonstradas no documento de casos de uso do SCP.   

O entrevistado João (2017) destacou a complexidade dos demandantes especialmente 

na definição de requisitos quanto à interpretação das Resoluções e Portarias e transformar isso 

em uma sistema de informação:  

 

[...] foi um trabalho bem assim bem (sic) minucioso que a gente fez porque ele (sic) 
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apesar do usuário ele achar que ele tá (sic) apenas colocando o dele na biometria tem 

toda uma complexidade né? Principalmente da área de informática que geram 

diversos caminhos principalmente nas planilhas tem implicações né? Principalmente 

porque na resolução que determina especificamente o nosso ponto é (sic), além das 

especificidades de horários, vai ter outras especificações que vão ocorrer 

determinado momento que tão tudo lá configurado [...]. 

 

Para o entrevistado João, existem especificidades em localidades que nem sempre 

estão previstas nos documentos normativos, o que confere a necessidade de um importante 

papel aos demandantes nesta interpretação.  

O PPOs “Casos de Uso (Requisitos do SCP)” e “Módulo de Registro do Ponto 

Eletrônico” são actantes não humanos que podem ser identificados também como caixas-

pretas, por serem conhecimento resultante de outras redes de actantes. Estrategicamente o 

documento de “Casos de Uso (Requisitos do SCP)” representa um nó da rede para onde 

convergem os requisitos de documentos como Resoluções, Portarias e Chamados registrados, 

além de requisitos definidos por demandantes e codificadores da solução. O “Módulo de 

Registro do Ponto Eletrônico” é um nó que representa a ferramenta que usuários irão utilizar 

no dia a dia, é produto final do trabalho da equipe de codificadores, além de interagir com 

outros actantes não humanos de cunho tecnológico como os componentes eletrônicos de 

leitura da biometria presentes em cada unidade de captura do ponto eletrônico composto por 

computador, leitor biométrico e nobreak e o servidor da aplicação que fica no centro de dados 

do PJRN. 

Na negociação por posições estratégicas, os actantes se posicionam como estratégicos 

na rede (LATOUR, 1999). Essas negociações e posicionamentos foram comprovadas a partir 

das narrativas aqui transcritas.  

 

4.2 AS TRANSLAÇÕES NA IMPLEMENTAÇÃO DO SCP 

 

A análise do conteúdo das entrevistas em triangulação com a análise documental e 

elementos teóricos facilita a compreensão sobre os momentos da translação dentro da rede de 

actantes da implementação do SCP no PJRN. 

A translação é um processo antes de ser um resultado (CALLON, 1986), o que 

representa dentro da Teoria Ator-Rede que estas translações são todas as interações entre os 

actantes da rede. Já foi demonstrado como os actantes se posicionaram de forma estratégica 

dentro da rede que representa a implementação do SCP no PJRN em pontos de passagem 

obrigatória, na Figura 19.  
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Outra forma de manifestação da translação a partir de interesses é como estes actantes 

deslocam seus interesses e objetivos pela rede. Para Latour (1999) e Farias (2010), é na 

translação que ocorrem deslocamentos de objetivos. Neste sentido, podemos considerar que, 

por exemplo, os objetivos descritos em uma das Portarias que disciplinaram o controle de 

ponto do PJRN são discutidos por codificadores e demandantes do sistema e transcritas como 

resultado no documento de casos de uso do sistema.  

O entrevistado Jorge (2017) relata como estes casos ocorreram na prática durante a 

implementação do SCP no PJRN: “[...] como eu falei anteriormente a gente [inaudível] a 

preocupação da gente foi seguir a resolução e as portarias [...]”. 

O entrevistado Jorge (2017) deixa clara a preocupação para que o SCP seja fiel aos 

elementos descritos nos normativos. Esta preocupação também foi demonstrada pelo 

entrevistado Joaquim: “[...] a portaria entrou em vigor o pessoal começou a bater e a cobrar 

que o sistema tava (sic) dando oito horas então (sic) e esse foi acho que foi em uma semana 

entre começar a implementação, testes e botar em produção, tem essas coisas ali [...]”. 

O entrevistado Joaquim descreve a urgência do deslocamento dos interesses de quem 

escreveu a portaria para o SCP, que agora passa a refletir esses interesses. 

Para oferecer melhor compreensão com relação ao entendimento das controvérsias que 

surgem a partir das translações é necessária a identificação primeiramente de quais dentre as 

muitas translações identificadas serão observadas, como delimitação do objeto estudado.  

A Figura 19 sugere, a partir das setas desenhadas entre os actantes, que diversas 

translações ocorreram, ocorrem ou podem vir a ocorrer. Estas translações de fato podem 

acontecer de forma ininterrupta (FORNAZIN, 2015) até cessarem quando atingem uma 

condição de estabilização (LATOUR, 2000).  

Na visualização descrita na Figura 19, cada uma das setas de ligação entre os actantes 

pode representar diversas translações, como no caso dos chamados sendo registrados 

constantemente pelos usuários, ou translações já estabilizadas como no caso do documento 

dos casos de uso do SCP. As translações ocorrem de formas sucessivas e em pontos distintos 

da rede, fazendo-se necessária a escolha das translações que serão mais evidenciadas, o que 

não traz prejuízo do rigor metodológico, uma vez que essa flexibilidade é característica da 

TAR (CAMILLIS; ANTONELLO, 2016). 

A pesquisa de Fornazin e Joia (2014) compilou diversas iniciativas de pesquisadores 

que trataram da implementação de Sistemas de Informação sob um olhar da TAR e um 

resultado importante desta pesquisa foi demonstrar a existência das diversas translações 

dentro do processo de implementação, incluindo novas translações não previstas.  
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Uma estratégia para analisar estas translações foi proposta por Farias (2010) ao 

categorizar as diversas translações em tipos de translações, ou temas. Uma vez que a rede que 

representa a implementação apresenta diversas translações, esta parece uma estratégia 

acertada. As translações são os mecanismos pelos quais os actantes se aliam (ELBANA, 

2011), desta forma, para melhorar o entendimento acerca dessas interações entre os actantes 

foram categorizadas as translações a partir de suas interações.  

Nesta tese propõe-se que as translações serão organizadas a partir dos PPOs, uma vez 

que um PPO é conceitualmente um posicionamento estratégico da rede, certamente o serão 

também as translações que emanam destes actantes. 

Para determinar o tema central das translações, estas foram propostas a partir da 

criação de super códigos (nomenclatura do Software Atlas.ti) que representam categorias 

intermediárias dos códigos. Considerando que nessas categorias houve agrupamento em 

função semelhança entre o que foi relatado pelos entrevistados.  

A codificação é um ato interpretativo com o pesquisador classificando e reunindo as 

falas dos entrevistados em torno de grupos de sentido, a partir de transcrições lidas 

(SALDAÑA, 2009). Neste sentido, enquanto a codificação representou este ato interpretativo 

a partir do que foi identificado nas transcrições, as categorias foram criadas por temas 

agrupados de acordo com as translações, sinalizadas na Figura 19, com cada categoria sendo 

uma translação. 

O Quadro 11, a seguir, apresenta as translações propostas a partir dos PPOs. 
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Quadro 11 – Translações nos PPOs da implementação do SCP no PJRN 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir do conteúdo documental e das entrevistas. 

 

No Quadro 11 foram organizadas por temas as translações ocorridas a partir de cada 

PPO. As propostas de temáticas centrais variam em função do uso de objetos e ideias distintas 

de um contexto para outro (PENTLAND; FELDMAN, 2007). Este contexto foi extraído dos 

códigos das entrevistas transcritas, de forma que as translações sejam categorias dos códigos 

criados. 

Os temas foram relacionados em itens de “a” a “h” em função do que foi extraído do 

conteúdo dos documentos e das entrevistas com os actantes.  

Para uma melhor compreensão desta separação temática, foram evidenciadas 

separadamente cada uma das translações elencadas no Quadro 11, divididas em 5 blocos 

sendo: 

i. Bloco “Codificadores” – Itens “a” e “b”; 

ii. Bloco “Usuários” – Itens “c” e “d”; 

iii. Bloco “Demandantes – Itens “e” e “f”; 

PPO Tema central das Translações
Actantes que atuaram ou sofreram 

atuação

a) Definições dos requisitos técnicos do SCP.

b) Produção técnica do SCP como solução tecnológica que 

inclui componentes diversos.

c) Uso dos componentes tecnológicos do SCP.

d) Registro de ocorrências e solicitações.

e) Definições dos requisitos de negócio dos SCP.

f) Novas demandas de requisitos que são geradas a partir 

do uso diário do SCP registradas sobre a forma de 

ocorrências e solicitações.

i. Bloco 

"Codificadores"

Resoluções e Portarias, Demandantes, 

Casos de Uso (Requisitos do SCP), 

Módulo de Gestão do Ponto, Módulo 

de Registro do Ponto Eletrônico, 

Servidor do SCP, Computador, Leitor 

Biométrico e Nobreak.

iv. Bloco "Casos de 

Uso (Requisitos do 

SCP)"

Resoluções e Portarias, Chamados 

Registrados, Demandantes e 

Codificadores

Servidor do SCP, Módulo de Registro 

do Ponto Eletrônico, Usuários, 

Computador, Leitor Biométrico, 

Nobreak e Codificadores

v. Bloco "Módulo de 

Registro do Ponto 

Eletrônico" e "Módulo 

de Gestão do Ponto"

iii. Bloco 

"Demandantes"

ii. Bloco "Usuários"

Resoluções e Portarias, Chamados 

Registrados, Casos de Uso

(Requisitos do SCP) e Codificadores

Chamados Registrados, Módulo de 

Gestão do Ponto, Módulo de Registro 

do Ponto Eletrônico, Servidor do 

SCP, Computador, Leitor Biométrico 

e Nobreak.

g) Requisitos de negócio para produção do SCP.

h) Uso da ferramenta no dia a dia pelos usuários.
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iv. Bloco “Casos de Uso (Requisitos do SCP)” – Item “g”; 

v. Bloco “Módulo de registro do ponto eletrônico” e “Módulo de Gestão do Ponto” – 

Item “h”. 

vi. Bloco “Codificadores”: 

 

O primeiro bloco de análise é sobre o actante “Codificadores”, que atuaram em duas 

frentes com relação à implementação do SCP. A primeira delas trata da definição dos 

requisitos do SCP, descritos no documento de casos de uso, uma vez que os codificadores que 

representam a equipe técnica que construiu toda a solução, e não somente programadores, 

informam os requisitos técnicos, restrições de tecnologias e padrões que devem ser adotados 

na solução de modo que seja uma solução aderente à arquitetura tecnológica do PJRN. 

 

a) Definições dos requisitos técnicos do SCP 

 

Estas translações envolvem interações em que os “Codificadores” tratam 

especialmente de quais componentes tecnológicos deverão fazer parte da solução. Como 

categoria de codificação, as translações provenientes desta temática central são representadas 

pelos códigos, conforme disposto na visualização da Figura 20, a seguir: 

 

Figura 20 – Categoria: Definições dos requisitos técnicos do SCP 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir da análise das entrevistas. 

 

A Figura 20 propõe a categorização dos códigos como translações ocorridas com o 

tema central de definição dos requisitos técnicos do SCP. De fato, esta é uma discussão 

importante dentro da equipe técnica, que compõe os PPO “Codificadores”. A implementação 

só poderá ser iniciada a partir da definição destes requisitos que são resultados de 
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interpretações relativas ao que está descrito no documento de casos de uso, na resolução, nas 

portarias e ainda em registros de falhas técnicas. 

O entrevistado José (2017), descreve em uma passagem de sua entrevista como alguns 

destes requisitos técnicos têm efeito sobre a implementação do SCP:  

 

[...] o departamento de infraestrutura e suporte apoia na definição dos requisitos 

quanto à configuração dos servidores e os requisitos de de de (sic) dimensionamento 

de servidores de carga pra (sic) que vão suportar a aplicação, onde é que a aplicação 

vai ficar realmente instalada né? [...]. 

 

A argumentação de José evidencia o papel que estes actantes (codificadores) têm na 

definição do desenho tecnológico (arquitetura) da solução.  

Além do papel dos “Codificadores”, estes atuam sobre actantes não humanos, tais 

como: “Servidor do SCP” e “Componentes eletrônicos para leitura da biometria” e estes 

actantes são, portanto, definições dos codificadores aceitos sob a forma de caixas-pretas.  

Alguns parâmetros técnicos também foram destacados pelo entrevistado Jorge (2017): 

 

[...] como o desafio da gente era fazer um sistema só que funcionasse em todo o 

tribunal que os desenvolvimentos da gente é a linha do desenvolvimento web, a 

gente (sic) esse foi um dos problemas, porque como é que eu coloco um servidor pra 

(sic) ele colher os pontos lá na minha unidade de trabalho? 

 

A configuração da arquitetura como uma solução web, destacada pelo entrevistado 

Jorge, evidencia a argumentação e como os “Codificadores” se posicionaram nesta translação 

com relação solução tecnológica. Os actantes interagiram em busca da estabilização e 

consolidação de um conhecimento social, que se torna a ordem social vigente, mas não 

incontestável (LAW, 2006), suscetível a novas controvérsias que podem modificá-la. 

Especificamente neste caso o conhecimento social gerado constitui uma caixa-preta 

(LATOUR, 2000), que é o actante não humano “Casos de Uso (Requisitos do sistema)”. 

 

b) Produção técnica do SCP como solução tecnológica que inclui componentes diversos 

 

A outra temática de translações que envolvem os codificadores diz respeito à 

construção da solução, desenvolvimento do software e configuração de todos os componentes 

tecnológicos de microinformática e do datacenter.  

Muito embora não seja foco desta tese discutir questões de arquitetura técnica da 

solução, nem outros aspectos de cunho técnico, existe uma influência de ordem 
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organizacional sobre a produção técnica de um software como o SCP. Neste sentido a Figura 

21 apresenta como esta translação foi considerada uma categoria, que contém cinco códigos. 

 

Figura 21 – Categoria: Produção técnica do SCP como solução tecnológica que inclui 

componentes diversos 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir da análise das entrevistas. 

 

Na Figura 21 observa-se que, além da presença do actante humano “Codificador” se 

posicionando como o PPO, existem três códigos que retratam como outros elementos também 

influenciaram a construção da solução tecnológica do SCP, foram eles:  

i. Criando documento de casos de uso: Da primeira versão do SCP em 2015; 

ii. Descrevendo falhas técnicas do SCP: Que gerou volume de demandas sobre os 

codificadores como resultado de ocorrências registradas, com necessidade de 

correções; 

iii. Não atualizados documentos de casos de uso: Por força da quantidade de 

demandas que manteve a equipe de codificadores sempre ocupada.  

Com relação à construção da solução técnica, o entrevistado Joaquim (2017) destaca 

como foi construída se deu a produção técnica , a seguir: 

 

[...] e o gestão ponto está num nos (sic) no pool de infraestrutura de servidores de 

aplicação e aí os usuários acessam é (sic) via normal, via web [...]. 

[...] o ponto não o ponto a máquina onde o pessoal bate o ponto é a máquina onde 

realmente tem uma instância daquela aplicação rodando cada máquina que roda o 

ponto tem uma aplicação nela [...]. 

 

O entrevistado Joaquim evidenciou a arquitetura da solução SCP, incluindo aspectos 

técnicos que levaram à construção de dois módulos distintos de gestão do ponto e de registro 
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do ponto eletrônico que alimentam o mesmo banco de dados que fica no servidor SCP. 

Os requisitos do sistema precisavam respeitar, portanto, não apenas parâmetros e 

regras de negócio, mas tecnicamente atender a estas necessidades dentro de padrões definidos 

de tecnologia, como o caso de respeitar uma arquitetura baseada em sistema web, citado pelo 

entrevistado Jorge em que se observa que estas translações cessam. 

  

ii. Bloco “Usuários” 

 

Este bloco trata das translações relativas aos actantes “Usuários”, que tratam da 

utilização das ferramentas desenvolvidas, ou seja, todos os componentes tecnológicos com os 

quais os usuários têm contato, como segue: 

 

c) Uso dos componentes tecnológico do SCP 

 

As utilizações dos componentes tecnológicos do SCP representam translações entre 

actantes humanos e não humanos em que usuários precisam se adequar às regras e ao 

funcionamento do SCP.  

Para apresentar esta translação, a Figura 22 abaixo apresenta a categorização proposta: 

 

Figura 22 – Categoria: Uso dos componentes tecnológicos do SCP 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir da análise das entrevistas. 

 

A translação de uso dos componentes tecnológicos do SCP envolve a participação 

direta de dois tipos de actantes humanos: os codificadores e os usuários.  

Já foi descrito tecnicamente que o SCP possui dois módulos distintos de operação o de 

gestão do ponto e o de registro do ponto eletrônico, desta forma, os usuários são usuários dos 

dois módulos.  
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O usuário entrevistado Jessé (2017) destacou falhas do SCP: “[...] seria mais em 

relação à disponibilidade. É, a parte de infraestrutura a gente percebe que às vezes as nossas 

máquinas elas saem, é, do ar, né [...]". 

O entrevistado Jessé descreve que as falhas observadas por ele são de ordem de 

infraestrutura. Entretanto, sua fala ratifica a questão teórica relativa ao efeito que o actante 

não humano provoca na rede. É possível comprovar que a falha de um componente 

tecnológico é similar à retirada de um elemento da rede, pois este não está mais em operação 

e, esta retirada provoca desestabilizações e continuidade das translações (HANSETH; 

CIBORRA; BRAA, 2001). 

 

d) Registro de ocorrências e solicitações 

 

Outras translações importantes relativas ao actante “Usuários” dizem respeito ao 

registro de ocorrências ou solicitações através de chamados. A Figura 23 abaixo, apresenta 

esta translação como uma categoria: 

 

Figura 23 – Categoria: Registro de ocorrências e solicitações 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir da análise das entrevistas. 

 

Na Figura 23 é possível observar os códigos criados e relacionados com esta categoria 

de registro de ocorrências. O registro de ocorrências é a forma pela qual o usuário se faz ouvir 

com relação ao uso de uma ferramenta, e a partir do que está descrito nas sugestões de 

melhorias, dificuldades de usos de alguma funcionalidade e descrição de falhas técnicas que 

os usuários fazem valer suas posições transladam seus interesses (CAVALHEIRO; JOIA, 
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2016). 

Um usuário pode abrir um chamado com registro de ocorrência ou alguma solicitação 

no sistema controle de chamados do PJRN a partir de telefone ou acesso ao software de 

registro de chamados pela web, ou ainda por correio eletrônico direcionado à Secretaria de 

Informática, ou por documento do tipo ofício também encaminhado à Secretaria de 

Informática. 

Além da relação de chamados registrados (608) e já avaliados na análise documental, 

pode-se destacar o que foi descrito por Joaquim (2017) em sua entrevista: “[...] eles geravam 

abriam chamado mas nesse momento como também era (sic) precisava de respostas rápidas 

eles tinham alguns usuários [chave] chaves digamos assim que ligavam direto para o diretor 

na época [...]”. 

O entrevistado Joaquim menciona o registro de ocorrências a partir de chamados 

abertos além da possibilidade de um contato direto com o diretor da equipe técnica de 

desenvolvimento do SCP por parte de alguns usuários, considerados chave no processo de 

implementação naquela unidade organizacional. Ainda assim Joaquim (2017) reforça que o 

chamado, ainda que tenha havido ligação direta para o diretor do departamento, deve ser 

registrado, como segue: “[...] de toda forma mesmo chegando assim [o chamado diretamente 

por uma ligação ao diretor] a gente ainda recomendava, não, registre, eu preciso do registro 

[...]". 

A observação de Joaquim reforça a importância da análise sobre os chamados 

registrados, demonstrando que eles refletem em uma linha histórica a incidência de chamados 

de diferentes categorias e origens e como estas ocorrências ou solicitações representam os 

pontos de vista destes actantes. 

 

iii. Bloco “Demandantes 

 

O terceiro bloco de translações a ser analisada é o bloco relativo às translações que 

envolvem os actantes humanos do “Demandantes”. Os demandantes se organizam de duas 

formas durante a implementação do SCP, primeiro como servidores designados pela 

presidência e secretários do TJRN que traduzirão as regras definidas em Resoluções, 

Portarias, operação diária das unidades e arquitetura tecnológica para a produção dos 

requisitos do SCP e, em um segundo momento, eles reorganizam e os usuários (através do 

registro de chamados) passam também a integrar indiretamente a definição ou alteração 

desses requisitos. 



101 

 

 

e) Definições dos requisitos de negócio dos SCP 

 

As translações sob o tema central requisitos de negócios tratam dos elementos 

identificados nas entrevistas e documentos que levem a delimitar o escopo do SCP. São as 

regras de negócio, demonstradas sob a forma de categoria dos códigos na Figura 24, a seguir: 

 

Figura 24 – Categoria: Definições dos requisitos de negócio dos SCP 

 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir da análise das entrevistas. 

 

Na Figura 24 é possível observar o que está por trás de translações entre actantes com 

o objetivo de definir como será o SCP. Os actantes codificador e demandante são os 

participantes humanos dessa translação e além destes existem as portarias, resolução e o 

documento de casos de uso. 

Os demandantes realizaram translações que se estabilizaram sob a forma de uma 

caixa-preta que é o documento dos requisitos de negócios do SCP, descrito como “Casos de 

Uso (Requisitos do SCP)”.  

O entrevistado João (2017) descreve como foi escolhido para integrar essa comissão, 

por indicação da Secretaria de Administração: 

 

[...] foi feita uma comissão com membros da administração que no caso a secretaria 

de administração na época me designou pra (sic) participar e junto com a Setic e os 
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setores de RH e eu participei como uma das pessoas que iriam fazer os parâmetros 

básicos para o funcionamento do ponto [...]. 

 

O entrevistado Jorge (2017) também descreve como foi definida a sua participação 

como definidor de requisitos do SCP: 

 

[...] é porque quando eu vim para o dps [Departamento de projetos e sistemas] ai eu 

vim trabalhar com alguns sistemas, a gente inicialmente trabalhou com diversos 

sistemas administrativos ai depois eu fui trabalhar com o sistema judicial que é o 

Projudi e depois o tribunal fez o projeto de construir o primeiro sistema de recursos 

humano, ai a gente começou a planejar esses sistemas fazer os sistemas na web [...]. 

 

E complementa que sua participação foi definida na equipe de definição dos requisitos 

por esta experiência com sistemas administrativos. “[...] eu acho que talvez por causa desse 

conhecimento eu fui chamado [...]". 

Esta mescla de componentes da comissão composta por servidores da área 

administrativa e da área técnica permitiu a construção do documento de casos de uso, pelo 

qual a equipe de codificadores se baseou para construir o SCP.  

O entrevistado Jorge (2017) ainda destaca alguns desafios na definição desses 

requisitos: 

 

[...]como eu falei anteriormente a gente [inaudível] a preocupação da gente foi 

seguir a resolução e as portarias, teve uma resolução num dia, dois dias depois teve 

uma portaria, mais alguns dias depois teve outra portaria eles foram vendo que ia ter 

alguns problemas e foram ajustando quando a gente começou a trabalhar [na 

definição dos requisitos] a gente já tinha resolução e duas portarias[...]. 

 

Por fim, o entrevistado José (2017) destaca também a influência exercida por questões 

técnicas: 

 

[...] o departamento de infraestrutura e suporte apoia na definição dos requisitos 

quanto à configuração dos servidores e os requisitos de de de (sic) dimensionamento 

de servidores de carga pra (sic) que vão suportar a aplicação, onde é que a aplicação 

vai ficar realmente instalada né? [...]. 

 

Este trecho já havia sido descrito como requisitos técnicos do SCP, descritos no item 

“a” do bloco i “Codificadores”. Entretanto, é importante retomar este trecho da entrevista para 

demonstrar que a definição dos requisitos passa por uma seleção de servidores que tenham 

capacidade de determinar os requisitos de negócio e técnicos para que o SCP seja 

implementado. 

Uma vez em operação, os demandantes passam a atuar em função de demandas que 
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surgem a qualquer momento, não previstas originalmente e em geral evidenciadas a partir do 

registro de ocorrências e solicitações. 

  

f) Novas demandas de requisitos que são geradas a partir do uso diário do SCP 

registradas sobre a forma de ocorrências e solicitações 

 

Após a entrada em operação do SCP, novos requisitos foram inseridos ao sistema além 

de melhorias e correções também foram inseridas. Essas alterações se deram em função de 

novos documentos normativos como Resoluções ou Portarias ou por ocorrências e 

solicitações registradas por usuários.  

São estas alterações solicitadas por usuários que representam as translações destes 

usuários sobre modificações no SCP, com a possibilidade de quebra da estabilidade da rede. 

Na Figura 25 é apresentada como a codificação de passagens da transcrição das entrevistas 

foram categorizadas em translações desta temática central. 

 

Figura 25 – Categoria: Novas demandas de requisitos que são geradas a partir do uso diário 

do SCP registradas sobre a forma de ocorrências e solicitações 

 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir da análise das entrevistas. 

 

Na Figura 25 o código “Sugerindo melhorias para o SCP” retrata passagens em que os 

usuários sugerem evoluções e melhorias par ao SCP, em um processo de feedback que ajuda o 

SCP a evoluir. Este volume de novas solicitações registradas sob a forma de ocorrências e 

muitas vezes encaminhadas informalmente geraram a própria desatualização do documento 

dos casos de uso. Neste sentido o entrevistado Joaquim (2017) destaca que: “[...]continuou 

precisando de respostas rápidas [correções geradas por solicitações de usuários] as vezes a 



104 

 

gente não atualizava os casos de uso que tinha quando era um novo escrevia, mas os antigos 

iam ficando desatualizados [...]". 

É importante registrar que as alterações vindas SCP sob a forma registro de ocorrência 

nem sempre foram formalizados no documento de casos de uso, em alguns casos como dito 

pelo entrevistado Joaquim, os novos casos de uso eram registrados, mas alguns antigos não 

eram atualizados.  

O entrevistado Joaquim (2017) elucida essa informalidade na sugestão de melhorias: 

“[...] Eles geravam, abriam o chamado, mas nesse momento como também precisavam de 

respostas rápidas, tinham alguns usuários-chave, digamos assim, que ligavam direto para o 

diretor na época que era [...]”. 

Neste trecho Joaquim explica que, nas implantações em novas unidades, alguns 

usuários eram escolhidos como chave e estes solicitavam melhorias e apontavam problemas 

sem o devido registro do chamado.  

A questão da informalidade é um elemento desta investigação que só se manifesta a 

partir das entrevistas o que reforça a importância da triangulação entre os elementos teóricos, 

documentação e entrevistas. É a partir desta informalidade que foi possível elucidar a questão 

de demandas que não são registradas por causa de contatos diretos entre o usuário e os 

codificadores.  

 

iv. Bloco “Casos de Uso (Requisitos do SCP)”: 

 

O bloco de translações relativas aos “Casos de uso (Requisitos do SCP)” trata das 

interações provocadas pelo actante não humano “documento de casos de uso” sobre a 

construção da solução técnica do SCP. Neste caso, os requisitos são caixas-pretas, resultados 

de outras interações que levaram à definição das resoluções e portarias. 

 

g) Requisitos de negócio para produção do SCP 

 

A produção do documento final de Casos de Uso representa as translações que 

levaram à formação de uma caixa-preta que é o documento de casos de uso. Este documento é 

gerado pela equipe técnica a partir dos requisitos do sistema definidos pelos demandantes a 

partir de coleta de informação em reuniões e dos documentos, em especial os oficiais como 

Resoluções e Portarias.  

A Figura 26, a seguir, ilustra a categoria criada para estas translações com foco no 
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documento de casos de uso: 

 

Figura 26 – Categoria: Requisitos de negócio para produção do SCP 

 

Fonte: O próprio autor a partir da análise das entrevistas. 

 

A Figura 26 apresenta os códigos que foram categorizados como integrantes das 

translações com tema centrado na produção do documento de casos de uso. A atuação dos 

demandantes, bem como a explicação de como se deu essa atuação foram códigos 

identificados nessa categoria, que o entrevistado Joaquim (2017) destaca em sua entrevista: 

“[...] porque até então a gente tinha tempo, eu só atuava na parte de coleta de requisitos com a 

área de negócios e elaborava o documento de casos de uso [...]". 

O entrevistado deixa claro que, em sua atuação, realizava o trabalho de descrição dos 

casos de uso a partir do levantamento de requisitos de negócio junto a demandantes para que 

pudesse então transformar em solução tecnológica.  

Entretanto, o entrevistado Jorge (2017) elucida que uma das grandes dificuldades para 

a construção deste documento vem das novas portarias e demandas que surgiram após o início 

do funcionamento do SCP, como segue: 

 

[...]pra gente o maior desafio não foi atender à legislação, porque como a gente 

trabalha com a legislação para todo o tribunal ficou fácil pra gente entender o que 

tinha que ser feito. O maior problema que a gente encontrou foi porque cada diretor 

de fórum ele acaba tendo alguma, alguma (sic) autonomia em relação a seus 

subordinados e ai a resolução fala de [inaudível] forma ampla em alguns pontos mas 

o diretor vai lá e tem algumas coisas específicas dele [...]. 

 

Desta forma, percebe-se que os requisitos, inicialmente definidos como válidos e 

únicos para todo PJRN passam a ter particularidades em unidades organizacionais distintas, 

de forma que, pelo exemplo citado pelo entrevistado Jorge, cada fórum tem autonomia para 

determinar especificidades próprias. 
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A autonomia dos fóruns é um elemento que respalda o efeito de novos requisitos que 

são oficializados por meio de portarias, em cujo cada diretor de fórum pode propor 

especificidades para a regulamentação do controle de ponto, se mostrando como uma das 

principais fontes de controvérsias. 

O entrevistado Jorge (2017) ainda relata ter questionado as áreas demandantes se essas 

regras específicas, por exemplo de um fórum, deveriam ser atendidas como segue: “[...] e ai o 

que que a gente faz? (sic) [...]Não, faça uma forma de esta jornada de 8 horas poder ser (sic) 

poder ter parada [...]". 

A resposta obtida para o caso específico de atendimento de uma demanda de um 

fórum relativa à jornada de trabalho orientou de fato que estes casos de uso fossem revistos. 

Por fim, cabe destacar novamente o trecho da entrevista de Joaquim (2017), já analisada no 

bloco iii “Demandantes” que fala: “[...]continuou precisando de respostas rápidas [correções 

geradas por solicitações de usuários] as vezes a gente não atualizava os casos de uso que tinha 

quando era um novo escrevia, mas os antigos iam ficando desatualizados [...]”. 

O entrevistado Joaquim destaca um problema relativo ao documento de casos de uso 

onde a partir do início da operação há uma desatualização dos casos de uso iniciais. 

 

v. Bloco “Módulo de registro do ponto eletrônico” e “Módulo de Gestão do Ponto” 

 

O quinto bloco de translações diz respeito ao uso dos softwares pelos usuários nos 

módulos de registro de ponto e gestão do ponto. Estas translações evidenciam a como as 

translações anteriores se materializaram sob a forma do software utilizado pelos usuários.  

  

h) Uso da ferramenta no dia a dia pelos usuários. 

 

O uso diário dos softwares que compõem o SCP é ponto importante para a melhor 

compreensão sobre o resultado do processo de implementação. Afinal, os dois módulos: 

Registro do ponto eletrônico e Gestão do ponto representam as principais caixas-pretas desta 

rede e são as interfaces com os usuários, identificados como o tipo de actante humano 

envolvido nestas translações. Na Figura 27, destacam-se os códigos de definição deste actante 

usuário, além da explicação de como o usuário participou do processo de implementação e as 

descrições de falhas técnicas que são registradas como ocorrências formais ou informais. 
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Figura 27 – Categoria: Uso da ferramenta no dia a dia pelos usuários 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir da análise das entrevistas. 

 

Na Figura 27, destaca-se compreensão a partir do código de explicação de como se 

deu a participação, enquanto usuário, da implementação, que reforça a questão do feedback 

que os usuários promovem sobre o sistema. 

O entrevistado Jacó (2017) destaca como se deu a sua participação quanto à utilização 

dos dois módulos do SCP: “[...] é uma ferramenta muito prática tanto (sic), eu uso duas 

funções, tanto na (sic) no usuário que eu bato o meu ponto onde eu insiro a minha jornada de 

trabalho, como eu valido o dos servidores que são vinculados são vinculados gabinete da 

Setic [...]". 

O entrevistado Jacó descreve neste trecho não apenas a sua utilização dos dois 

módulos do SCP, mas expressa a sua satisfação enquanto usuário, ao dizer que é uma 

ferramenta prática. 

Esta praticidade é evidenciada ao se comparar a utilização desta ferramenta com o 

procedimento anterior descrito por Joaquim (2017): 

 

[...] a gestão em si do pessoal [inaudível], as funcionalidades de 

extrato de justificativas, embora sejam simples, mas isso facilita para 

o usuário, o usuário tem uma gestão maior do ponto dele e antes era 

em papel ou tinha um outro sistema eletrônico, mas não era on line, 

tinha um fechamento depois então só tinha uma ideia se não me 

engano 3 meses depois que passava uma caderneta lá pra (sic) ele 

averiguar e justificar [...]. 

 

Pelo relatado por Joaquim, a ferramenta SCP promove um ganho significativo ao 

usuário do ponto de vista de acompanhamento mais próximo da sua jornada de trabalho, 

assim como para gestores de unidades que podem validar e gerir melhor as jornadas de 

trabalho de seus subordinados. 
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Entretanto, o uso do SCP gerou 608 ocorrências e solicitações registradas sob a forma 

de chamados, o que significa dizer que muitos usuários passaram por dificuldades, descritas 

em categorias, com destaque para duas categorias que representam 70,3% dos chamados 

registrados: Cadastro de Usuários (320 chamados) e Falhas Horas Contabilizadas (108 

chamados).  

Os ‘Cadastros de Usuários” tratam de chamados que dizem respeito à: Solicitações de 

acesso ao sistema, cadastramento de novos usuários, visualização de funcionalidades, 

mudança de UO de usuário, mudança de senha e acesso ao módulo de gestão de ponto. Já os 

chamados de “Falhas Hora Contabilizadas” tratam de: Registro incorreto de horas, 

justificativas fora do prazo e cálculo das horas disponíveis nos bancos de hora padrão e 

completo. 

O entrevistado Jacó (2017) descreve sua dificuldade com o entendimento sobre o 

banco de horas: 

 

[...] tem alguns pontinhos que não ficou (sic) muito claro por exemplo na utilização, 

pronto me lembrei, que é negócio do banco de horas padrão e banco de horas 

completo tanto pra (sic) gerenciar isso como pra (sic) utilizar até hoje já me 

explicaram, mas eu não consegui entender [...]. 

 

O relato do entrevistado Jacó exemplifica um dos tipos de chamados mais recorrentes 

na categoria de chamados “Falhas Hora Contabilizadas”, que são chamados relativos ao 

banco de horas. O entrevistado José (2017) corrobora com esta dificuldade apontada pelos 

usuários a partir do registro de chamados e com o entrevistado Jacó, ao dizer que: 

 

[...] Agora como usuário eventualmente a gente tem algumas experiências de 

dificuldade quanto, por exemplo, a emissão do relatório de banco de horas, por 

exemplo, e os cálculos né? De banco de horas [...]. 

 

A questão do gerenciamento das horas da jornada e do banco de horas para servidores, 

figura nas entrevistas como uma das funcionalidades principais, já havia sido destacado pelo 

entrevistado Joaquim, que este procedimento anteriormente ao uso do SCP se dava de forma 

praticamente manual, a partir de documento que passava pelo setor três meses depois para 

consolidar o fechamento das jornadas registradas de trabalho. 

As oito translações aqui analisadas mostram como os actantes interagiram e têm se 

relacionado durante a implementação do SCP no PJRN, entretanto, esta tese tem por objetivo 

ir mais fundo na compreensão das controvérsias que emergem a partir das translações. 
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4.3 AS CONTROVÉRSIAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO SCP 

 

As controvérsias, conforme discutido no âmbito desta tese, representam os momentos 

em que uma rede de actantes ainda não se estabilizou (FORNAZIN, 2015), é também descrita 

por Latour (2000) como o resultado de sucessivas translações e que podem representar uma 

desestabilização de uma rede já estabilizada (VENTURINI, 2010).  

Assim como as controvérsias emergem a partir das translações, é somente a partir de 

translações que cessam as controvérsias (FARIAS et al, 2012). 

Para esta tese importa a compreensão sobre as controvérsias resultantes das 

translações ocorridas na implementação do SCP no PJRN, que são as controvérsias que 

surgiram na implementação do SCP a partir de novas translações que emergem entre os 

actantes e que modificam ou promovem a inserção de novos requisitos do sistema (SARKER; 

SARKER; SIDOROVA, 2006). 

Para Dery et al. (2013) tal fenômeno emerge quando ocorre o caso em que um novo SI 

teve seus objetivos iniciais (requisitos) não atendidos em função de modificações que 

ocorreram na rede e que provocam novas translações e controvérsias.  

Desta forma, no Quadro 12 abaixo, são apresentadas, a partir das translações 

identificadas, quais estão estabilizadas e quais ainda geram controvérsias.  

 

Quadro 12 – Status das translações com relação à estabilização ou controvérsia 

TRANSLAÇÕES SITUAÇÃO 

Definições dos requisitos técnicos do SCP. Estabilizadas no momento 

Produção técnica do SCP como solução tecnológica que 

inclui componentes diversos. 
Estabilizadas no momento 

Uso dos componentes tecnológico do SCP. Gerando controvérsias 

Registro de ocorrências e solicitações. Gerando controvérsias 

Definições dos requisitos de negócio dos SCP. Gerando controvérsias 

Novas demandas de requisitos que são geradas a partir do 

uso diário do SCP registradas sobre a forma de 

ocorrências e solicitações. 

Gerando Controvérsias 

Requisitos de negócio para produção do SCP. Estabilizadas no momento 

Uso da ferramenta no dia a dia pelos usuários. Gerando Controvérsias 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir do conteúdo documental e das entrevistas. 
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O desenho proposto para a rede, na Figura 19, é um retrato do momento atual 

mostrando todos os actantes humanos e não humanos e suas translações sendo visualizados de 

forma estática. Para Venturini (2010) seria necessária a utilização de técnicas digitais para 

animação, de forma a permitir uma visualização da dinâmica social conforme intuída pela 

TAR, que permitisse demonstrar a inserção ou retirada de alguns de seus elementos e analisar 

esses impactos na rede (COOPER; LAW, 1995). O Quadro 12 mostra, portanto, o momento 

em que algumas das translações encontram-se estabilizadas e outras ainda gerando 

controvérsias, no momento desta seleção.  

As situações destas translações podem se modificar a qualquer momento, seja pela 

inserção ou pela retirada de actantes, seja por novas alianças ou concessões feitas que 

terminam por provocar uma desestabilização, as estabilizações são associações com um 

equilíbrio precário (PINTO; DOMENICO, 2014).  

É possível observar que estas translações apontadas como estabilizadas no momento, 

por exemplo, podem se desestabilizar a partir de uma mudança na rede, o caso da translação, 

identificada com a temática de “Produção técnica do SCP como solução tecnológica que 

inclui componentes diversos”, representa as translações relativas à construção tecnológica da 

solução, entretanto, ainda que estabilizada, em um momento posterior ao representado pela 

Figura 18, uma desestabilização pode ocorrer em função da inserção de um novo requisito 

técnico ou de negócio. 

Para exemplificar um caso como este o actante codificador José (2017) quebrou a 

estabilização ao relatar a necessidade de adequações técnicas que atendessem aos padrões de 

arquitetura e segurança do PJRN, como segue em seu relato: 

 

[...] fizemos uma sugestão na verdade até de mudança de modelo de como foi 

inicialmente desenvolvido a aplicação, porque ela foi desenvolvida num modelo de 

aplicação ficar em cada máquina onde tem a leitora, e a gente sugeriu que fosse de 

fato uma aplicação voltada pro modelo web né? Que é padrão aqui do tribunal, com 

a inteligência toda no servidor e a máquina servindo realmente só como um cliente 

[...]. 

 

O entrevistado José, ao declarar que a aplicação deveria sofrer uma modificação, de 

ordem técnica, desestabilizou a rede, em especial quanto à translação relativa a construção da 

solução técnica. Entretanto, após a equipe de codificação discutir, avaliar e codificar as 

modificações em um processo de sucessivas translações, como descrito por Latour (2000), 

esta rede volta a se estabilizar, representado pelo status atual desta translação, conforme 

Quadro 12.  
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Respaldando as translações que se seguiram à desestabilização, o relato do 

entrevistado Joaquim (2017) descreve o que precisou atender com relação aos requisitos 

técnicos relatados por José: “[...]isso, que de início a ideia era que o ponto também ficasse 

remoto e ele fosse acessado, mas aí devido a uma particularidade do leitor do protocolo de 

comunicação do leitor foi que teve que ficar local [...]". 

Joaquim explicou que o leitor biométrico possuía uma particularidade técnica com 

relação a sua comunicação (equipamento/software) e que exigiria uma instalação local em 

cada máquina, mas isso iria de encontro ao padrão da arquitetura utilizada no PJRN. Tal 

decisão implicou em uma solução intermediária que representou concessões de parte a parte 

entre estes actantes. Assim foi feita a instalação local do software de leitura do ponto, 

entretanto, com o banco de dados sendo instalado no servidor, a arquitetura da solução 

termina por respeitar parcialmente o padrão definido para o PJRN. 

Desestabilizações similares ocorreram quando os requisitos do sistema são alterados 

em função de novas demandas vindas de Portarias publicadas, como exemplifica o 

entrevistado Jorge (2017): 

 

[...] O maior problema que a gente encontrou foi porque cada diretor de fórum ele 

acaba tendo alguma, alguma (sic) autonomia em relação a seus subordinados e ai a 

resolução fala de [inaudível] forma ampla em alguns pontos mas o diretor vai lá e 

tem algumas coisas específicas dele [...]. 

 

De fato, o relato do entrevistado Jorge é corroborado pelo relato do entrevistado 

Joaquim (2017), que explica que: 

 

[...]para um universo específico de usuários e aí isso ainda não tinha sido 

implementada, a portaria entrou em vigor o pessoal começou a bater e a cobrar que o 

sistema tava (sic) dando oito horas então (sic) e esse foi acho que foi (sic) em uma 

semana entre começar a implementação, testes e botar em produção, tem essas 

coisas ali [...]. 

 

Em seu relato, o entrevistado Joaquim (2017) expõe como algumas desestabilizações 

ocorreram em função da publicação de uma portaria que regulamentava algum ponto 

específico da utilização do SCP e que implicava em uma necessidade de rápida resposta a este 

novo requisito, como ele mesmo cita em um curto período de uma semana “[...]começar a 

implementação, testes e botar em produção[...]”, ou seja, interpretar a portaria, preparar novos 

requisitos para o sistema, codificar, testar e colocar em operação, sucessivas translações.  

Nesta passagem, é novamente destacado um dos motivos pelo qual o próprio 

entrevistado Joaquim, já havia relatado anteriormente que o documento de casos de uso nem 
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sempre era atualizado, conforme código gerado que trata deste tema. 

Uma vez evidenciadas como estas desestabilizações provocam o surgimento de 

controvérsias e que o status de estabilização é apenas temporário, serão analisadas, no Quadro 

12, as controvérsias que estão em evidência, categorizadas por temática, a fim de que seja 

melhorada a sua compreensão, objetivo geral desta tese. Desta forma, o Quadro 13 abaixo 

apresenta esta categorização das controvérsias. 

 

Quadro 13 – Controvérsias geradas na implementação do SCP no PJRN 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir do conteúdo documental e das entrevistas. 

 

A estratégia de gerar mais uma categorização, a partir das translações, com relação às 

controvérsias geradas, facilitará a compreensão destas controvérsias. Farias (2010) propôs em 

sua pesquisa a segmentação das controvérsias em temas distintos, organizando-as assim como 

é proposto no Quadro 13. Observa-se, portanto, que muitas discussões, deslocamentos de 

poder, concessões e alianças, descritas nas translações. Geram as controvérsias como 

diversidade de ordens sociais (CHO; MATHIASSEN; NILSSON, 2008). 

Considerando a codificação criada e que as translações foram consideradas como as 

categorias destes códigos (no caso do Software Atlas.ti chamados de super códigos), um novo 

nível hierárquico é proposto para agrupamento destas categorias (que são chamadas de 

família no Software Atlas.ti). Do ponto de vista teórico, representará as controvérsias, que 

emergiram a partir das translações, da forma que foram agrupadas no Quadro 13.  

O Quadro 13 apresenta a disposição das oito translações e como elas geram as 

controvérsias que serão analisadas com mais profundidade.  

Além da possibilidade de categorizar as controvérsias deve-se atentar para que as 

CONTROVÉRSIAS TRANSLAÇÕES

Definições dos requisitos técnicos do SCP.

Produção técnica do SCP como solução tecnológica que 

inclui componentes diversos.

Uso dos componentes tecnológico do SCP.

Definições dos requisitos de negócio dos SCP.

Requisitos de negócio para produção do SCP.

Registro de ocorrências e solicitações.

Novas demandas de requisitos que são geradas a partir do 

uso diário do SCP registradas sobre a forma de ocorrências 

e solicitações.

Uso da ferramenta no dia a dia pelos usuários.

Controvérsias técnicas

Controvérsias de Regras de Negócio

Controvérsias de Uso do SCP
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controvérsias respeitem cinco características (VENTURINI, 2010): 

i. Controvérsias devem ser debatidas;  

ii. Controvérsias envolvem todo tipo de actante;  

iii. Controvérsias mostram o social em sua forma mais dinâmica;  

iv. Controvérsias são resistentes à redução da complexidade;  

v. Controvérsias envolvem distribuições de poder. 

A validação das controvérsias selecionada frente as cinco características propostas por 

Venturini (2010) serão apresentadas a seguir na análise individualizada de cada controvérsia. 

 

4.3.1 As controvérsias técnicas 

 

As “Controvérsias técnicas” emergem de translações que tratam dos temas centrais 

relativos à forma como foi construída a solução tecnológica, aos principais requisitos técnicos 

que delimitaram esta construção e à utilização dos diversos componentes tecnológicos que 

fazem parte do SCP. A Figura 28 a abaixo apresenta esta visualização completa, em rede, das 

controvérsias técnicas: 

 

Figura 28 – Controvérsias técnicas 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir da análise das entrevistas. 
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A Figura 28 ilustra a composição proposta para as “Controvérsias técnicas”. Elas 

foram debatidas e demonstradas não apenas no documento de casos de uso que representa o 

debate entre codificadores, demandantes e parâmetros definidos nas resoluções e portarias de 

forma que uma arquitetura para o SCP fosse pensada atendendo ao padrão utilizado dentro do 

PJRN, mas também em questões retratadas pelos entrevistados como no caso dos requisitos 

técnicos especificados pelo entrevistado José (2017) de que: “[...]e a gente sugeriu que fosse 

de fato uma aplicação voltada pro modelo web né?[...]”. 

Estes requisitos técnicos precisaram ser atendidos a posteriori, como já relatou o 

entrevistado Joaquim (2017):“[...]a ideia era que o ponto também ficasse remoto e ele fosse 

acessado[...]”. 

Neste caso específico, foi possível observar concessões feitas por ambas as partes do 

debate, de forma que a arquitetura padrão utilizada no PJRN fosse respeitada. Da mesma 

forma ocorreu com as translações que tratam da definição dos requisitos técnicos e da 

produção técnica da solução.  

Uma vez que o documento de casos de uso, gerado a partir do debate de demandantes 

e codificadores, implica tecnicamente em como o SCP será desenvolvido, pode-se afirmar 

que a controvérsia atende à característica de que elas ocorrem a partir de actantes humanos e 

não humanos. 

Os entrevistados relatam constantemente a necessidade de fazerem valer seus pontos 

de vista e dos debates sejam estes registrados em função de arquitetura do SCP; requisitos 

obrigatórios de padronização ao modelo usado pelo PJRN; ou registrados como requisitos 

técnicos gerados a partir das necessidades específicas da operação do SCP. 

Ao debaterem, realizarem concessões e fazerem valer seus pontos de vista, os actantes 

mostram o lado mais dinâmico da relação social entre eles dentro de uma rede, as translações 

e consequentemente suas controvérsias são a representação dessas interações essa dinâmica 

social. 

Uma linha reducionista da complexidade não se aplica às controvérsias relativas aos 

requisitos técnicos, uma vez que estes aspectos se mostram detalhados em alto grau de 

complexidade, levando a rede a estar em processo constante de estabilização e 

desestabilização. 

As controvérsias técnicas são uma distribuição do poder, ou seja, a partir delas o poder 

foi distribuído, a concessão de poder os movimentos de translação não alcançarão a 

estabilização que são o seu propósito (FARIAS, 2010). Os demandantes concederam poder 

aos codificadores, uma vez que são eles que estabelecem a arquitetura de funcionamento do 
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SCP. Dentro dos actantes do tipo codificadores, existe essa distribuição do poder, quando o 

codificador José relata por exemplo a necessidade de intervenções no SCP para que atendam 

ao padrão utilizado pelo PJRN, ele está tomando para si o poder de determinar que o SCP 

funcionará dentro de um padrão específico. 

 

4.3.2 As controvérsias de regras de negócio 

 

As “Controvérsias de regras de negócio” são controvérsias geradas a partir de 

translações que trataram da definição dos requisitos de negócios do SCP. A Figura 29 abaixo 

apresenta os seus códigos e translações (categorias). 

 

Figura 29 – Controvérsias de regras de negócio 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir da análise das entrevistas. 

 

Na Figura 29 são destacadas as temáticas centrais para as translações que geram as 

controvérsias de regras de negócio, destacam-se os códigos que retratam o efeito causado por 

resoluções e portarias e as funcionalidades geradas a partir da tradução dos documentos de 

casos de uso que formalizaram todos os requisitos. 
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O debate entre os actantes se dá de forma bastante acentuada nestas controvérsias, uma 

vez que podemos considerar, como translações, deslocamento de interesses realizado por 

actantes que escreveram as resoluções e portarias, a interpretação desses documentos, as 

necessidades descritas por demandantes da solução para que os codificadores possam 

pudessem desenvolver o SCP de modo a atender todos esses parâmetros. 

O debate sobre esses parâmetros é recorrente como explica o entrevistado Jorge 

(2017): “[...] o desafio da gente era fazer um sistema só que funcionasse em todo o tribunal 

[...]. 

Para o entrevistado Jorge, o sistema precisa atender os requisitos, destacado nos 

códigos sobre “Criar documento de casos de uso” e “Descrevendo funcionalidades do SCP” e 

atender às necessidades gerais da organização como um todo e às necessidades especificas de 

diferentes unidades. Este fator promove diversos embates entre actantes, levando a 

translações que atingem a estabilização temporária para depois se quebrarem gerando 

controvérsias.  

As controvérsias relativas aos requisitos de negócio são, provavelmente, aquelas que 

sofrem influência da maior variedade de actantes dentro da rede da implementação do SCP, 

uma vez que além dos actantes humanos demandantes e codificadores. Desta forma  podemos 

citar a influência das resoluções e portarias, do documento de casos de uso e dos chamados 

registrados por usuários que, embora estejam relacionados com o uso do SCP, discutidos no 

próximo tópico, promove translações que podem levar a mudanças de requisitos de negócio. 

Estas controvérsias de requisitos de negócios apresentam o social em uma forma 

dinâmica, ao mostrarem que requisitos de negócio podem ser alterados rapidamente seja em 

função de documentos normativos ou em função de necessidades de usuários. O entrevistado 

Joaquim (2017) explica como esses normativos podem mudar requisitos repentinamente: “[...] 

a portaria entrou em vigor o pessoal começou a bater e a cobrar que o sistema tava (sic) dando 

oito horas então (sic) e esse foi acho que foi em uma semana entre começar a implementação, 

testes e botar em produção[...]”. 

O entrevistado Joaquim explicita a urgência que os normativos terminam por requerer 

assim como o entrevistado Jorge (2017) explica que:  

 

[...]O maior problema que a gente encontrou foi porque cada diretor de fórum ele 

acaba tendo alguma, alguma (sic) autonomia em relação a seus subordinados e aí a 

resolução fala de [inaudível] forma ampla em alguns pontos mas o diretor vai lá e 

tem algumas coisas específicas dele [...]. 
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Neste relato, Jorge evidencia que os requisitos de negócios serão alterados em função 

de necessidades específicas, muitas vezes publicados por meio de instrumentos normativos. 

Deixa ainda claro a transitoriedade do status de estabilização que uma rede, ou parte dela, 

pode estar, uma vez que, no caso da implementação do SCP no PJRN.  

O código “Atendimento à Resoluções e Portarias” descreve justamente essas 

passagens, sua importância e recorrência dentre as falas dos entrevistados, com relação às 

mudanças de requisitos que estes documentos normativos geram durante a implementação do 

SI.  

Cabe observar que existem outras unidades que ainda não utilizam o SCP e no 

momento de suas implantações sejam gerados novos debates entre actantes que refletem a 

dinâmica dessas interações sociais. 

As controvérsias de requisitos de negócio são resistentes à redução de sua 

complexidade, visto que praticamente quaisquer movimentos, sejam por parte de 

normatizações ou solicitações de novas funcionalidades por parte de usuários, podem levar à 

desestabilização desta rede. Há de se considerar que todos os actantes humanos: 

“Demandantes”; “Codificadores” e “Usuários”, além de alguns não humanos: “Resoluções e 

Portarias”; “Documento de Casos de Uso” e “Registro de Chamados” interagem 

continuamente de forma que sua complexidade está evidente. 

As controvérsias de requisitos de negócios apresentam distribuições de poder 

evidenciadas pelo que relata o entrevistado Jorge (2017) quando descreve como a publicação 

de portarias foram ajustando as regras gerais da Resolução 13/2013-TJ: 

 

[...] a preocupação da gente foi seguir a resolução e as portarias, teve uma resolução 

num dia, dois dias depois teve uma portaria, mais alguns dias depois teve outra 

portaria eles [Demandantes] foram vendo que ia ter alguns problemas e foram 

ajustando quando a gente começou a trabalhar [na definição dos requisitos] a gente 

já tinha resolução e duas portarias [...]. 

 

O entrevistado Jorge elucida em sua fala como as portarias, posteriores à Resolução 

13/2013-TJ, modificam o entendimento da Resolução e representam como o poder é 

deslocado dos demandantes (actantes humanos), para os documentos (actantes não humanos) 

até chegar aos codificadores onde entendimentos serão discutidos e as controvérsias irão se 

manifestar de em busca da definição de requisitos. 

O entrevistado Joaquim reforçou esta situação de deslocamento do poder através de 

outra passagem de sua fala: “[...] a portaria entrou em vigor o pessoal começou a bater e a 

cobrar que o sistema tava (sic) dando oito horas então (sic) e esse foi acho que foi em uma 
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semana entre começar a implementação, testes e botar em produção [...]”. 

Nesta fala, Joaquim reforça o outro caminho em que novos documentos normativos 

são gerados a partir de demandas específicas de algumas unidades. 

As controvérsias geradas por estes novos documentos normativos são tão intensas e 

complexas a ponto de fazer com que os actantes humanos não cheguem a um consenso em 

alguns casos que precisaram ir à instância administrativa mais alta da instituição para poder 

fechar um entendimento, como relata o entrevistado Jorge (2017): “[...]e ai o que que a gente 

faz? (sic) [...] Não, faça uma forma de esta jornada de 8 horas poder ser (sic) poder ter parada 

[...]”. 

O entrevistado Jorge explica o direcionamento que recebeu da instância administrativa 

superior do PJRN, de que o SCP deverá prever as possibilidades e especificidades 

requisitadas pelas unidades, só assim pudesse codificar o que os demandantes haviam 

requerido. 

 

4.3.3 As controvérsias de uso do SCP 

 

As “Controvérsias de uso do SCP” são controvérsias geradas a partir de interações 

entre os “Usuários” e os componentes tecnológicos (actantes não humanos) do SCP, além do 

registro de ocorrências em chamados, que como em um ciclo retroalimentado, esses 

chamados ajudam a evoluir os requisitos do SCP, retornando aos “Demandantes” e 

“Codificadores” para que avaliem possibilidades de melhorias. A Figura 30 abaixo apresenta 

a visualização completa destas controvérsias a partir dos códigos criados, categorizações e 

seus agrupamentos. 
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Figura 30 – Controvérsias de uso do SCP 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), a partir da análise das entrevistas. 

 

Na Figura 30 observa-se os códigos criados e relacionados a estas controvérsias, com 

destaque para os códigos que tratam dos registros de ocorrências e sugestões de melhorias. 

As controvérsias de uso do SCP são debatidas no âmbito de seu uso não apenas como 

ferramenta de anotação do ponto eletrônico, mas também como ferramenta de gestão do 

ponto dos servidores de uma unidade. Embora haja relatos de facilidade e melhorias nesses 

procedimentos como os do entrevistado Jacó (2017): “[...] essa ferramenta [o SCP] é muito 

prática tanto eu uso duas funções, tanto no usuário que eu bato meu ponto onde eu insiro a 

minha jornada de trabalho, como eu valido dos servidores que são vinculados [...]”. 

E do entrevistado Joaquim (2017) em: 

 

[...] mas isso facilita para o usuário, o usuário tem uma gestão maior do ponto dele e 

antes era em papel ou tinha um outro sistema eletrônico, mas não era on line, tinha 

um fechamento depois então só tinha uma ideia se não me engano 3 meses depois 

que passava uma caderneta lá pra (sic) ele averiguar e justificar [...]. 

 

O uso do SCP gera controvérsias por debates causados em função de necessidades 

específicas de alguns usuários, como no caso já citado de especificidades de algumas 

unidades e no entendimento de alguns pontos do sistema, neste caso a controvérsia em maior 
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evidência, com 108 chamados registrados são as controvérsias relativas à banco de horas, que 

também foi destacado em entrevistas como explica o entrevistado Jacó (2017): 

 

[...] tem alguns pontinhos que não ficou (sic) muito claro por exemplo na utilização, 

pronto me lembrei, que é negócio do banco de horas padrão e banco de horas 

completo tanto pra (sic) gerenciar isso como pra (sic) utilizar até hoje já me 

explicaram, mas eu não consegui entender [...]. 

 

Para o entrevistado Jacó, este relato apronta uma situação ainda complicada e que gera 

debates entre actantes humanos e não humanos: usuários do sistema de registro de ponto, 

usuários do módulo de gestão do ponto com função de validar jornadas de trabalho, o sistema 

de registro de ponto e o sistema de gestão do ponto, que são as dificuldades de uso da 

funcionalidade de banco de horas. A codificação criada “Descrevendo a dificuldade no uso de 

funcionalidade” aponta que esta é uma situação recorrente na implementação do SCP. 

As controvérsias geradas pelo uso do SCP são as que envolvem a maior dinâmica 

dentre todas as controvérsias selecionadas para análise na implementação do SCP no PJRN, 

uma vez que ela retrata as interações entre os actantes usuários gestores e seus subordinados e 

o registro de ocorrências à medida que acontecem. Essa dinâmica também foi destacada 

também pelo entrevistado Joaquim (2017), quando relata que: [...] eles geravam abriam 

chamado mas nesse momento como também era (sic) precisava de respostas rápidas eles 

tinham alguns usuários [chave] chaves digamos assim que ligavam direto para o diretor na 

época [...]. 

O entrevistado Joaquim explica, em sua fala, que as implantações do SCP em cada 

nova unidade organizacional necessitavam de um acompanhamento mais próximo das 

ocorrências e que, portanto, alguns usuários eram eleitos como usuários-chave que tinham um 

contato direto para agilizar ajustes ou não entendimentos sobre alguma funcionalidade. 

A complexidade na análise das controvérsias sobre o uso do SCP se dá a partir do fato 

de que essas controvérsias tratam de interações entre homem e tecnologia, ou seja, entre 

actantes humanos e não humanos e das dificuldades no entendimento e na operação do SCP, 

registrados por meio de chamados. 

Um actante não humano como o módulo de gestão do ponto ou o módulo de registro 

de chamados é resultado do deslocamento de poder, obtido após translações entre actantes 

que chegaram a uma estabilização (caixa-preta) (LATOUR, 2000; NIJLAND, 2004). Há 

também um deslocamento de poder quando usuários fazem valer seus interesses a partir do 

registro de ocorrências ou solicitações nos chamados. 
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4.4 AS CONTROVÉRSIAS NOS MOMENTOS DA TRANSLAÇÃO 

 

De forma a posicionar as controvérsias selecionadas para análise nesta tese, faz-se 

necessário discutir a ideia de ciclo das controvérsias. Embora não haja referências dos 

autores, até o presente momento, a um ciclo temporal para as controvérsias, a discussão sobre 

este tema emergiu como necessária a partir das análises realizadas, com o objetivo de ajudar 

no avanço da compreensão sobre as controvérsias na implementação de um SI. Outrossim, a 

ideia dos ciclos das controvérsias ajuda a contextualizar o posicionamento das controvérsias 

quanto aos momentos da translação 

 

4.4.1 O ciclo das controvérsias 

 

Nesta tese é proposto que o tempo entre a desestabilização e a nova estabilização 

representa o ciclo das controvérsias, descrevendo o momento entre o qual são geradas 

controvérsias até o momento em que elas cessam, enquanto as “Controvérsias Técnicas” e as 

“Controvérsias de Regras de Negócio” têm um ciclo mais curto as “Controvérsias de Uso do 

SCP” têm um ciclo mais longo. 

Estas controvérsias selecionadas para análise representam três etapas importantes da 

implementação do SCP no PJRN, a definição dos requisitos técnicos, dos requisitos de 

negócio e a operação do SCP por seus usuários. De forma esquemática a Figura 31 apresenta 

uma visualização destas controvérsias dentro da rede. 
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Figura 31 – Controvérsias selecionadas para análise 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017), 

 

É importante observar na Figura 31 como a “Controvérsia de Uso do SCP” realiza um 

papel de retroalimentação na rede, sendo estas as controvérsias com um ciclo mais longo, pois 

envolve um fluxo interativo de translações que passam pelos usuários, chamados, 

codificadores, demandantes e SCP. 

As controvérsias técnicas e de regras de negócio surgem quando solicitações são 

registrados por usuários ou documentos normativos são publicados por demandantes que 

implicam na quebra da estabilização e que levam a novas controvérsias, de ciclo curto pois 

exigem uma atuação rápida dos atores em busca de nova estabilização, basicamente 

envolvendo o codificador e o SCP, no caso de controvérsias técnicas, e o demandante e o 

SCP, no caso de controvérsias de regras de negócio. 

Desta forma, podemos afirmar que as controvérsias técnicas e de regras de negócio 

cessam cada vez que uma versão nova dos módulos do SCP é disponibilizada e colocada em 

operação, esta situação foi descrita pelo entrevistado Joaquim (2017) quando fala que: “[...] a 

portaria entrou em vigor o pessoal começou a bater e a cobrar que o sistema tava (sic) dando 

oito horas então (sic) e esse foi acho que foi em uma semana entre começar a implementação, 

testes e botar em produção [...]”. 

No momento em que o entrevistado Joaquim relata que “está em produção”, na 

realidade está sendo dito que uma nova versão do SCP está em operação, incluindo as 

modificações resultantes de novos requisitos, neste caso, de uma portaria. Este momento é de 

estabilização para a rede que trata da codificação do SCP, o que representa este caso um ciclo 

com duração de uma semana.  

Isso implica dizer que as “Controvérsias Técnicas” e as “Controvérsias de Regras de 
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Negócio” CP” só cessarão em um momento em que todos os requisitos e funcionalidades e de 

novos documentos normativos ou de mudanças de especificações técnicas tenham sido 

implementados e estejam em operação.  

Deve-se observar ainda que estas controvérsias, apesar de se iniciarem, em muitos 

casos a partir de uma ocorrência ou demanda gerada por um usuário, elas acontecem 

envolvendo especialmente interações entre os actantes humanos demandantes e codificadores. 

Já as “Controvérsias de Uso do SCP” são controvérsias que tendem nunca a cessar, 

apenas uma situação hipotética em que não haja chamado sendo registrado ou usuários 

solicitando alguma nova funcionalidade, algo que ainda não pode ser observado facilmente 

em virtude do volume diário de chamados sendo registrados e pelo fato do sistema estar ainda 

em expansão de sua implantação, com novos usuários e unidades sendo adicionadas 

constantemente ao universo de usuários do SCP. Todavia, observa-se uma tendência de que, 

em unidades que já tiveram seus requisitos específicos atendidos (já implementados no SCP), 

o volume de chamados seja bem reduzido como relata o entrevistado Jessé (2017): “[...] olha 

confesso que dificilmente, é o que acontece não é em relação à falha do sistema seria mais em 

relação à disponibilidade [...] erros bem pontuais [...]”. 

O entrevistado Jessé esclarece que dificilmente são registrados chamados em sua 

unidade organizacional e que os poucos chamados têm sido ultimamente registrados com 

relação à falhas de disponibilidade do computador local onde está o leitor biométrico para 

coleta da digital do servidor. Por esse relato, observa-se que as controvérsias de uso do SCP 

estão próximas de seu fim, o que promoveria uma estabilidade, ainda que momentânea neste 

local, entretanto, de maneira geral, a implantação do SCP no PJRN está em expansão o que 

significa dizer que estas controvérsias cessarão e reiniciarão constantemente até que uma 

versão definitiva se estabeleça. 

 

4.4.2 Posicionando as controvérsias nos momentos da translação 

 

A ideia dos momentos da translação, já introduzida no referencial teórico é descrito 

por Callon (1986) como quatro fases: a problematização, a atração de interesses, o 

envolvimento e a mobilização, esta tese propõe a identificação dentro destes momentos da 

translação onde as controvérsias estão se manifestando. Por se tratar de uma fotografia da 

atual situação das translações e das controvérsias que delas emergem, a partir dos actantes 

selecionados, é possível sugerir que as controvérsias, que representam translações não 

estabilizadas, possam ser posicionadas com relação aos momentos. 
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Para esta identificação serão analisadas individualmente cada uma das três 

controvérsias selecionadas de forma que seja possível evidenciar o(s) momento(s) da 

translação em que estão se manifestando as controvérsias. Cabe observar que o que está sendo 

tratado são translações que geram controvérsias sob uma mesma temática, o que significa 

dizer que as controvérsias podem estar acontecendo em momentos distintos de translações.  

Neste sentido, foram retomadas as temáticas das translações, de cada controvérsia, 

descritas anteriormente no Quadro 13 de forma que seja possível posicionar em que momento 

da translação cada uma dessas translações se encontra, para isto, o Quadro 14 foi preparado. 

 

Quadro 14 – Momentos de cada translação em que se manifestaram as controvérsias 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

O Quadro 14 posiciona as controvérsias dentro dos momentos da translação, 

considerando o agrupamento proposto por temáticas das translações. Desta forma foram 

identificadas as seguintes situações: 

i. Controvérsias técnicas  Estão no momento da Mobilização; 

ii. Controvérsias de regras de negócio  Estão no momento da Problematização; 

iii. Controvérsias de uso do SCP  Estão nos momentos de: Problematização e 

Mobilização. 

Retomando a proposta desta tese sobre os ciclos das controvérsias, observa-se que as 

controvérsias relativas a questões técnicas e regras de negócio estão relacionadas (i e ii) com 

apenas um momento da translação, estas são também as controvérsias identificadas como de 

duração mais curta. Já as controvérsias de uso do SCP são controvérsias de ciclo mais longo e 

se apresentam relacionadas com dois momentos diferentes da translação a problematização e 

MOMENTOS DA 

TRANSLAÇÃO
CONTROVÉRSIAS TRANSLAÇÕES

Definições dos requisitos técnicos do SCP.

Produção técnica do SCP como solução tecnológica 

que inclui componentes diversos.

Uso dos componentes tecnológico do SCP.

Definições dos requisitos de negócio dos SCP.

Requisitos de negócio para produção do SCP.

Registro de ocorrências e solicitações.

Novas demandas de requisitos que são geradas a 

partir do uso diário do SCP registradas sobre a 

forma de ocorrências e solicitações.

Uso da ferramenta no dia a dia pelos usuários.

Controvérsias técnicas

Controvérsias de Regras de 

Negócio

Controvérsias de Uso do SCP

Mobilização

Problematização

Problematização e 

Mobilização
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a mobilização. 

A seguir serão analisadas individualmente cada uma das controvérsias nos momentos 

da translação em que se encontram. 

 

a) Controvérsias técnicas no momento da mobilização 

 

As controvérsias técnicas, por sua característica de ciclo curto, encontram-se no 

momento de mobilização, institucionalizadas por seus actantes (MAHRING et al., 2004). Por 

estarem cientes de seu papel os actantes se mobilizam com o intuito de que a rede atinja a 

estabilização (CALLON, 1986). Neste sentido, os actantes que atuam de maneira efetiva na 

codificação encontram-se mobilizados para que não existam pendências com relação ao 

funcionamento técnico do SCP.  

Entretanto, conforme descrito nos registros de chamados, existem chamados abertos 

pelos usuários, e parte destes chamados diz respeito a necessidades de suporte técnico a um 

dos componentes tecnológicos do SCP, o que implica dizer que neste momento actantes 

codificadores estão mobilizados para resolução destas ocorrências, cientes de seus papéis. 

A codificação realizada sobre as transcrições demonstra dois códigos que retratam o 

sentido de urgência e mobilização das controvérsias técnicas, são eles: “Descrevendo falhas 

técnicas do SCP”, e “Não atualizando o documento de casos de uso”.  

A análise destes códigos permite inferir que a não atualização do documento de casos 

de uso pode ser considerada uma consequência da urgência que a equipe de codificação 

precisa impor ao atendimento e solução de questões advindas de falhas técnicas, que 

prejudicam o funcionamento do SCP. 

Para ilustrar a questão de ocorrências técnicas estão em aberto a narrativa do 

entrevistado Jessé (2017) é destacada a seguir: “[...] olha confesso que dificilmente, é o que 

acontece não é em relação à falha do sistema seria mais em relação à disponibilidade [...] 

erros bem pontuais [...]”. 

O entrevistado usuário Jessé descreve que os chamados registrados atualmente em sua 

unidade organizacional dizem respeito a falhas de disponibilidade de componentes.  

Corroborando com esses chamados relativos à disponibilidade do SCP entrevistado 

Joaquim (2017) complementa:“[...] depois que entrou em produção lá (sic) a aplicação 

começou a ter um desempenho ruim devido ao fluxo de informações a quantidade de número 

de acessos isso tudo (sic) [...]”. 
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O entrevistado Joaquim (2017) relata que após realização de teste piloto o SCP entrou 

em produção, entretanto, o volume de acessos simultâneos provocou falhas e lentidões o que 

se reflete nos chamados abertos pelos usuários. O entrevistado Joaquim descreve ainda 

que:“[...] eu entrei na codificação de fato [...] foi em termos de correção mesmo alguns casos 

correção que até então a gente não tinha percebido o que (sic) eram situações depois que o 

pessoal começou a usar [...]”. 

Após a entrada em produção do SCP e com o volume de chamados técnicos 

aumentando as instabilidades que geram indisponibilidades na solução passaram a acontecer 

com maior frequência, que leva os codificadores a estarem em praticamente um estado 

contínuo de mobilização, ou seja, do ponto de vista técnico os actantes codificadores 

encontram-se mobilizados para encontrar a solução (estabilização) mais rápida possível 

(CALLON, 1986), de forma que cessem as controvérsias. Relembrando que como o SCP está 

em processo de expansão espera-se que esta situação de novas demandas técnicas perdure até 

que pelo menos todas as unidades estejam utilizando o SCP. 

 

b) As controvérsias de regras de negócio na problematização 

 

As controvérsias de regras de negócio podem surgir a partir de dois fatores, 

necessidades institucionais de melhoria de alguma funcionalidade ou atendimento a novas 

regulamentações resultado de alguma portaria ou resolução.  

Os códigos criados “Atendendo à resoluções e portarias”, “Descrevendo 

funcionalidades do SCP” e “Criando documento de casos de uso”, foram relacionados às 

translações que compõem as controvérsias de regras de negócio, de forma que a criação do 

documento de casos de uso representa um momento de compilação dos requisitos advindos de 

resoluções e portarias ou necessidades de funcionalidades, desta forma, representando um 

momento em que está sendo problematizado. 

As portarias e resoluções têm efeito imediato e provocam uma necessidade de resposta 

que tem prazo legal definido para ser atendida, já as necessidades institucionais podem ser 

provenientes de alguma demanda da alta administração ou até mesmo de um usuário, em 

ambos os casos esse registro deverá ser formalizado através de registro do chamado. 

Diferentemente de uma correção técnica, que implica em rápida mobilização para 

resolução, os chamados e solicitações relativos à novas regras de negócio passam por um 

processo de definição de novos requisitos, não tendo o mesmo regime de urgência que uma 

demanda de negócios gerada a partir de uma portaria ou resolução. 
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Desta forma, é um momento de problematização onde novas alianças são constituídas 

e objetivos definidos como descrito por Camillis e Antonello (2016). 

O entrevistado Jessé (2017) explica uma dessas solicitações de ordem 

organizacional:“[...] alguma coisa que permitisse é um gerenciamento mais em lote ou em 

bloco muitas funções elas é (sic) são feitas individualmente e a gente poderia fazer algumas 

configurações é que abrangessem todos os usuários de uma determinada lotação [...]”. 

Pelo relato do entrevistado Jessé há uma demanda, pelo menos em sua unidade 

organizacional, de um tratamento em lote para algumas atividades que hoje são feitas 

individualmente, neste momento, a partir de sua narrativa o actante usuário está persuadindo 

os demais de que tem a melhor solução (CALLON, 1986). 

O entrevistado Jorge (2017) relatou que a cada nova unidade organizacional uma nova 

regra pode ser proposta, este fato já vinha ocorrendo e deve se repetir a cada nova unidade 

que receber o SCP, abaixo o seu relato:“[...] como o desafio da gente era fazer um sistema só 

que funcionasse em todo o tribunal [...]”. 

Pelo que diz o entrevistado Jorge, o fato do sistema ter sido pensado como um sistema 

que atendesse todo o PJRN acaba não atendendo particularidades institucionais de cada 

unidade organizacional.  

 

c) As controvérsias de uso do SCP nos momentos de problematização e mobilização 

 

As controvérsias de uso do SCP são resultado de translações que foram agrupadas 

dentro das seguintes temáticas: o “registro de ocorrências e solicitações”, “novas demandas de 

requisitos que são geradas a partir do uso diário do SCP registradas sobre a forma de 

ocorrências e solicitações” e “Uso da ferramenta no dia a dia pelos usuários”, neste caso, em 

que usuários estão fazendo uso da ferramenta e continuamente registrando chamados, 

nenhuma dessas controvérsias cessaram e, portanto, não estão estabilizadas. Isto significa 

dizer que as controvérsias de uso do SCP, possuem um ciclo de controvérsias mais longo que 

as demais, como resultado de constantes interações dos actantes usuários.  

Propõe-se que estas controvérsias estejam passando por dois momentos distintos da 

translação, a problematização e a mobilização. A problematização especialmente quando se 

trata de registro de ocorrências ou solicitações realizadas por usuários. Já a mobilização dos 

codificadores se dá quando eles atuam para resolver as demandas vindas dos chamados 

registrados e como no uso diário da ferramenta. 

Para ilustrar a questão da problematização, além do registro já apresentado dos 



128 

 

chamados, é possível destacar trechos das entrevistas que ilustram as solicitações por parte 

dos usuários, como segue o entrevistado Jacó (2017): “[...] eles me explicaram, mas eu não 

entendi, abri no sistema, e não consigo visualizar hoje o quanto de banco de horas completo e 

banco de hora padrão eu tenho, como usuário, e não dá pra... nem.. não sei se eu estou 

gerando bem [...]”. 

Nesse trecho, o entrevistado Jacó problematiza sobre a questão do banco de horas, 

solicitação que foi encaminhada aos codificadores. Em outra narrativa, o entrevistado Jessé 

(2017) explica que: “[...] o pessoal vem com muito questionamento com relação ao extrato, 

eles não compreendem o cálculo que o sistema faz entre a coluna, de é (sic) se não me engano 

é o saldo previsto e o saldo consolidado, isso gera muita confusão e as pessoas vêm tirar 

dúvida [...]”. 

O entrevistado Jessé destaca uma outra funcionalidade do SCP que tem sido 

problematizadas por parte dos usuários. Para assegurar este entendimento é destacado um 

trecho da entrevista de Jorge (2017) que relata essa necessidade de ajustes na questão das 

jornadas de trabalho, o trecho inicia destacando o funcionamento previsto do banco de horas 

padrão conforme a resolução: “[...] o banco de horas padrão ele (sic) respeita a resolução [...] 

garante essas vinte horas no mês e duas horas por dia [além da jornada] [...]”. 

Em seguida o entrevistado Jorge (2017) destaca a necessidade de criar o banco de 

horas completo: “[...] aí foi quando a gente criou o banco de horas completo, que ai de forma 

automática o sistema não registra como é que vai registrar? Dessa forma que eu falei 

anteriormente você justifica e o chefe defere banco de dados completo [...]”. 

Desta forma, os actantes codificadores apontam uma solução para as solicitações 

relativas ao banco de horas. A solução não se apresenta como trivial e ainda causa 

controvérsias relativas ao entendimento dessas jornadas de trabalho que são expostas nos 

chamados. Entretanto, fica demonstrado como os chamados gerados por usuários terminaram 

por determinar a especificação de novos requisitos para a questão dos bancos de horas.  

As controvérsias de uso do SCP encontram-se em um momento de mobilização 

quando se trata do uso da ferramenta em seu dia a dia. Atualmente, o SCP possui 2.119 

usuários, que estão mobilizados com o objetivo de atingir a estabilização, ou seja, todos 

utilizando o sistema sem nenhuma dúvida com relação às suas funcionalidades e atendendo as 

necessidades organizacionais, entretanto, o volume de ocorrências e solicitações que estão 

sendo registradas como chamados, além dos relatos das entrevistas que mostram que esta 

estabilização, pelo menos no momento atual, está longe de ser atingida, haja vista que 

constantemente ocorrem inserções de novas unidades organizacionais, novos usuários, 
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atendimento a novos documentos normativos e novas dúvidas surgem por parte dos usuários, 

o que leva à uma situação de constante geração de controvérsias.  
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5 CONCLUSÕES 

 

Para a aprofundar a compreensão sobre as controvérsias no processo de 

implementação de um SI, as conclusões geradas a partir dos resultados obtidos são destacados 

nos tópicos a seguir o atendimento aos objetivos da tese, .as contribuições da tese, limitações 

e oportunidades de futuras pesquisas. 

 

5.1 ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DA TESE 

 

A questão motivadora desta tese é: “Como se manifestam as controvérsias entre os 

actantes de uma rede formada para a implementação de um sistema de informação?”, esta 

questão é respondida inicialmente com a codificação realizada sobre as transcrições 

possibilitou sua categorização em translações por temáticas comuns destes códigos e 

agrupamento destas como controvérsias.  

Após as controvérsias terem sido evidenciadas apresentou-se o ciclo das controvérsias, 

que retrata a forma como essas se manifestam. As controvérsias técnicas e de regras de 

negócios foram classificadas como controvérsias de ciclo curto que se manifestam e cessam 

de forma mais rápida, em função de urgências de atendimento de ordem técnica ou negócios. 

Já as controvérsias de uso do SCP foram classificadas como de ciclo longo por se tratar de 

controvérsias que emanam do uso diário da ferramenta por todos os usuários e que ainda 

geram registros de ocorrências diárias. Essa utilização e registros diários refletem 

controvérsias que ainda não cessaram. 

Em seguida foram identificados em que momentos se encontram as controvérsias 

comparados com os momentos da translação, observando-se que: 

i. As controvérsias técnicas foram posicionadas no momento da Mobilização, em 

razão da necessidade de agilidade para resolução de questões técnicas 

especialmente falhas e manutenções, o que sugere os actantes codificadores em 

estado de mobilização para atender a estas demandas; 

ii. As controvérsias de regras de negócio foram posicionadas no momento da 

Problematização, em razão da necessidade de que actantes demandantes e 

codificadores precisam discutir novos requisitos que surgem a partir de novas 

demandas institucionais; 

iii. As controvérsias de uso do SCP foram posicionadas nos momentos de: 

Problematização e Mobilização pois implica em actantes mobilizados na 
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utilização diária do SCP e na problematização constante ao registrarem 

ocorrências que refletem suas demandas. 

Esta proposição é resultado de um aprofundamento do estudo dos elementos teóricos, 

análise de documentação e análise das entrevistas realizadas com actantes que participam do 

processo de implementação do SCP. 

Neste sentido, a resposta à questão de pesquisa atende ao objetivo geral desta tese que 

é a “compreensão sobre as controvérsias advindas da translação entre os actantes de uma rede 

formada para implementação de um sistema de informação”. 

Esta tese ainda atendeu aos objetivos específicos como caminho para que a questão de 

pesquisa fosse respondida, abaixo cada objetivo específico e o detalhamento como esta tese 

atendeu ao objetivo: 

1. Mapear a rede de actantes da implementação do sistema de controle de ponto no 

Poder Judiciário do Rio Grande do Norte: Muito embora não seja foco da TAR 

apresentar a morfologia da rede de actantes, a possibilidade de uma visualização 

da rede certamente facilita o seu entendimento e discussões futuras sobre as 

interações entre os actantes (translações e suas controvérsias), foi apresentado na 

Figura 19, que ilustrou como estes actantes humanos e não humanos interagem 

atualmente na rede; 

a. A visualização da rede como um registro momentâneo: A Figura 19 representa 

o registro do momento atual da rede, como em uma fotografia, o que significa 

dizer que em outros momentos da implementação anteriores ou posteriores este 

desenho provavelmente seria diferente. Isto justificaria porque Venturini 

(2010) recomenda que não se analise controvérsias passadas e que o 

pesquisador se atenha às controvérsias atuais, que ainda não cessaram, 

recomendação que foi seguida na análise dos dados desta tese, especialmente 

com a definição de quais translações estariam estabilizadas neste momento ou 

ainda gerando controvérsias. 

b. Mapeamento dos PPOs da rede: Os pontos de passagem obrigatória são 

definidos na problematização quando os actantes buscam se posicionar de 

forma estratégica, nesta tese foi possível observar esses PPOs na visualização 

proposta na Figura 19 e confirmado pelo conteúdo das entrevistas que 

respaldaram esses posicionamentos. 

2. Analisar as translações entre os actantes da rede: A proposta de categorização das 

temáticas das translações já foi utilizada em outras pesquisas como Farias (2010). 
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Esta estratégia para abordagem das translações facilita a visualização da rede, 

enquanto a Figura 19 apresenta visualmente as relações e interações (translações) 

entre os actantes. O Quadro 11 apresentou estas translações categorizadas por 

temáticas comuns e propondo um status quanto à sua situação de momento 

podendo estar em estabilização ou gerando controvérsias (não estabilizada).  

3. Analisar as Controvérsias entre os actantes: Para obter melhor compreensão da 

tese fez-se necessário identificar as controvérsias, neste caso como resultado de 

desestabilizações da rede conforme descrito por Fornazin (2015), além de 

categorizadas pelas temáticas centrais. As controvérsias foram validadas, uma a 

uma, com relação a proposta de Venturini (2010) com relação à cinco 

características que uma controvérsia deve atender. Na Figura 20 propõe-se três 

temáticas centrais para as controvérsias: a primeira relativa a controvérsias 

técnicas, a segunda relativa as controvérsias de regras de negócio e a terceira 

sobre as controvérsias relativa ao uso do SCP. 

a. Proposição dos ciclos das controvérsias: Uma proposta desta tese é a ideia de 

ciclo da controvérsia, que representa o tempo entre o início da geração das 

controvérsias e o momento em que cessam essas controvérsias. Este e um dos 

pontos de contribuição teórica para uma melhor compreensão sobre as 

controvérsias na implementação de um SI. A análise dos dados apontou que 

estes ciclos podem ser longos ou curtos, no caso das controvérsias selecionadas 

nesta tese para análise, foram observadas que as controvérsias técnicas e de 

regras de negócio possuem um ciclo mais curto que as controvérsias reativas 

ao uso do SCP. Cresswell, Worth e Sheikh (2011) acrescenta que sempre 

haverá novas demandas organizacionais de alterações no SI, ainda que os 

interesses de todos os envolvidos sejam plenamente atendidos.  

4. Posicionar as controvérsias quanto aos momentos da translação: A principal 

contribuição teórica desta tese, para a compreensão sobre as controvérsias durante 

a implementação de um SI está na proposta de posicionamento dessas 

controvérsias nos momentos da translação. O entendimento sobre em qual dos 

momentos da translação a controvérsia está se manifestando, abre interessantes 

perspectivas para que estudos futuros possam explorar esse posicionamento e 

realizar novas proposições teóricas acerca da Teoria Ator-Rede e da 

Implementação de Sistemas de Informação, esta proposição está descrita no 

Quadro 13. 
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Desta forma, todos os objetivos propostos para esta pesquisa foram atingidos e 

respondida a questão motivadora da pesquisa. 

 

5.2 CONTRIBUIÇÕES DA TESE  

 

As contribuições teóricas desta tese estão propostas em termos de um aprofundamento 

da compreensão sobre as controvérsias, indo além do que Elbana (2011), Venturini (2010), 

Farias (2010), Farias et al. (2012), Dery et al. (2013), Martinez (2013), Kautz e Cecez-

Kecmanovic (2013); Cecez-Kecmanovic, Kautz e Abrahall (2014), Trkman e Trkman (2014) 

e Fornazin (2015) propuseram em termos de controvérsias na implementação de um SI.  

Nesta tese os seguintes pontos representaram um avanço teórico:  

a) A proposta de um ciclo das controvérsias, já descrito como o tempo entre a 

geração das controvérsias e o momento em que cessam;  

b) A categorização temática das translações;  

c) Os status das translações com relação a estabilidade ou gerando controvérsias;  

d) A validação de cada uma das controvérsias selecionadas nas cinco características 

das controvérsias propostas por Venturini (2010); 

e) A proposição de em quais momentos da translação se encontram as controvérsias. 

 

Com relação a área de Sistemas de Informação esta tese contribui com o avanço sobre 

o entendimento de como o processo de implementação de um SI, por vezes, não é entregue de 

acordo com o que foi inicialmente especificado. Esse fato se observa por meio das 

controvérsias que surgem entre actantes de uma rede. Essas controvérsias corresponderam a 

questões técnicas tais como atendimento a padrões tecnológicos ou correções de falhas, 

questões de requisitos de negócios, que são alterados ao longo do processo de implementação 

e do uso da ferramenta a partir do qual se observam registros de diversas ocorrências e novas 

demandas. Desta forma, as controvérsias entre os actantes se apresentam como um fenômeno 

que provoca redirecionamentos (desvios) no processo de implementação de um SI. 

Esta tese também traz como contribuição uma pequena reflexão sobre aproximações 

entre a TAR e a Teoria Geral dos Sistemas aplicada a administração, em especial com relação 

aos elementos da entropia, que trata da deterioração de todo sistema, que pode ser observado 

a partir de concessões e novos acordos que actantes precisam fazer para cessar as 

controvérsias e a homeostase que é a capacidade que um sistema tem de manter um 

equilíbrio, que no caso da implementação de um SI estudado por meio da TAR, observa os 
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actantes da rede se mobilizando em busca da estabilização da rede. 

A contribuição prática desta tese está na busca por evidenciar elementos que possam 

melhorar a compreensão sobre desvios entre o planejado e o executado que ocorrem no 

processo de implementação de um SI. Estes desvios promovem redirecionamentos ou 

mudanças dos requisitos durante a implementação de um SI, além de, em muitos casos, 

terminar por não atender todos os requisitos definidos pelos demandantes, proposto por 

Trkman e Trkman (2014), como perdas no processo de translação. Nesta tese, é aprofundada 

essa compreensão sobre as perdas, por meio da análise das controvérsias geradas entre os 

actantes da rede, seus ciclos e em que momentos acontecem, de modo que. 

A melhor compreensão sobre as controvérsias e os desvios por elas provocados 

permite inferir que nos processos de implementação de SI as organizações tenham atenção 

redobrada à etapa de definição de requisitos, seja pelo envolvimento de mais actantes 

humanos nessa definição, ou seja pela interpretação de documentação que defina parâmetros e 

requisitos de forma que o quanto melhor sejam esses requisitos é provável que menores sejam 

as controvérsias e os consequentes desvios que elas podem promover. 

 

5.3 LIMITAÇÕES E OPORTUNIDADES DE NOVAS PEQUISAS  

 

Esta pesquisa possui algumas limitações que terminam por reduzir as possibilidades 

de algumas análises. A primeira delas é de ordem documenta. Apesar da disponibilização de 

documentação bastante extensa sobre casos de uso, chamados, portarias e resolução, esta 

pesquisa não teve acesso a documentos do tipo atas de reunião ou e-mails, com o conteúdo 

discutido pelos actantes com relação à definição de requisitos e entendimentos acerca de das 

portarias e resoluções, que seria bastante enriquecedor para as análises. 

A pequena quantidade de entrevistados, em razão de seus afazeres diários, alguns 

deles com papéis de gestão dentro da instituição, é uma limitação desta pesquisa. Entretanto, 

tomou-se o cuidado para que actantes dos três tipos (demandantes, codificadores e usuários) 

fossem entrevistados de forma que foi possível realizar triangulações entre conteúdo 

documental, conteúdo de entrevistas e elementos teóricos. 

A não diversificação dos gêneros dos respondentes do questionário, bem como da 

faixa de idade destes respondentes também pode ser apontada como uma limitação desta 

pesquisa. 

Outra limitação diz respeito ao tipo de estudo, por se tratar de um estudo de caso 

único, com corte transversal, termina por restringir as possibilidades de generalização das 
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conclusões desta tese.  

Pela característica de estudo exploratório, alguns resultados obtidos promovem uma 

necessidade de maior reflexão sobre as controvérsias na implementação do SCP. Portanto 

serão apresentados pontos que podem levar a futuras investigações: i) Investigar se as 

controvérsias podem explicar os desvios entre o planejado e o executado na implementação 

de sistemas de informação. Esta questão se ampara no fato de que as controvérsias emergem 

de desestabilizações (MAHRING et al, 2004). No caso da implementação do SCP no PJRN, 

as controvérsias analisadas foram resultado de novos requisitos técnicos, requisitos de 

negócios e registro de ocorrências e novas solicitações a partir de chamados registrados que 

provocaram estas desestabilizações. ii) Investigar o fato de que os usuários não compreendem 

a operação de determinada função do sistema (controvérsias de uso do SCP) se dá por falha 

no processo de comunicação durante o treinamento e isto faz com que as controvérsias 

relacionadas ao uso do SCP tenham um ciclo longo até cessarem, mantendo a rede em 

permanente estado de desestabilização. Esta questão é respaldada pelos exemplos dos bancos 

de horas e da questão da jornada de trabalho. Esses foram pontos críticos com relação à 

implementação do SCP no PJRN que além de estar presente nas falas de entrevistados 

demandantes, codificadores e usuários, existe uma categoria de chamados somente para este 

tipo de situação. iii) Propor uma análise morfológica e estrutural de uma rede de actantes por 

meio de uma visualização dinâmica, que mudasse conforme as controvérsias cessem ou novas 

iniciem. Farias (2010) relembra que a TAR não se atém a preocupações quanto a morfologia e 

estrutura da rede, entretanto, qualquer visualização da rede pode melhorar a compreensão 

sobre sua formação, alterações, influências entre actantes, alianças entre actantes, translações 

e controvérsias. Este modelo visual precisaria captar estas variações na rede, Venturini (2010) 

propõe que um modelo computacional que mostrasse esta visualização dinâmica seria a 

melhor forma de captar as entradas e saídas de actantes de uma rede. iv) Aprofundar a 

compressão sobre a proposta desta tese do “ciclo das controvérsias”, pesquisas futuras 

poderiam determinar a possibilidade de existência de controvérsias em um ciclo infinito, que 

nunca cessariam, ou redes que nunca se estabilizam. 
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