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Resumo 
 

Esta pesquisa buscou identificar alterações no desempenho e satisfação dos executores de um 

processo de tratamento informacional de uma organização pública, a partir de uma 

intervenção de cunho quase-experimental sobre gerenciamento eletrônico de documentos 

(GED). A pesquisa se deu por meio de um quase-experimento, cujo delineamento escolhido 

foi identificado como pré-teste e pós-teste aplicado a um único grupo. Por se tratar de uma 

pesquisa dentro do contexto organizacional, considerando a sua naturalidade e particularidade 

a metodologia utilizada foi um mix de natureza qualitativa e quantitativa de caráter 

exploratório e de perfil intervencionista. O propósito do estudo foi realizar uma simulação da 

utilização de uma ferramenta de gerenciamento eletrônico de documentos em uma tarefa, 

medindo o desempenho dos funcionários na tarefa com e sem a utilização da ferramenta e 

resgatar a percepção desses quanto ao seu desempenho e sua satisfação com a tarefa realizada 

com a ferramenta. O que se encontrou neste quase-experimento é que embora não se possa 

afirmar que o desempenho dos funcionários melhore com o uso do software, o fato de 

possuírem uma nova ferramenta de trabalho que lhes desse um maior controle gerencial, 

maior apoio informacional e lhes permitisse inovar, fez com que a satisfação dos funcionários 

fosse melhorada sensivelmente.  

 

Palavras-chaves: Gerenciamento eletrônico de documentos (GED). Desempenho. Satisfação  



 

Abstract 
 

This research seeked for changes in the performance and satisfaction from executers of an 

informational treatment process in a public organization, from a quasi-experimental 

intervention about Eletronic Document Management (EDM). The design of the quasi-

experimental research, which delineation was identified as to Pre-test and Post-test applied to 

only a specific group. Since this research took place in an organizacional context, considering 

its naturalness and particularitity, the methodology adopted was a mix of qualitative and 

quantitative, as well as an exploratory character and interventionist profile. The purpose of 

this study was to carry through a simulation of the use of a tool of electronic document 

management in a task, measuring the employees´ performance in this task with and without 

the use of the tool, and rescuing the perception of these activity regarding its performance and 

its satisfaction. The result of this quasi-experiment is that even so it can not assure that the 

employees´ performance improves with the use of the software, the fact of having a new tool 

of work that gives them a grater managemental control and informacional support, and 

allowed them to innovate, made the satisfaction of the employees improve significantly. 

 

Key-words: Eletronic Digital Management (EDM). Performance. Satisfaction. 
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                                         Alumbramento digital 
 

Ao longo da história, os governos evoluíram porque as novas 
invenções e tecnologias ofereceram novas ferramentas e aumentaram 
o seu poder. Em especial, avanços nas tecnologias da informação 
alteraram a estrutura e o âmbito do governo. A rede de estradas 
romana agilizou as comunicações e o transporte, possibilitando a 
Roma expandir sua influência por um império que se estendia das 
Ilhas Britânicas à Pérsia. A mídia impressa fomentou o Estado-Nação, 
permitindo que um governo central disseminasse suas leis com 
rapidez e facilidade.  Os jornais fizeram a democracia avançar na 
Inglaterra, em suas colônias americanas e em todas as partes, 
oferecendo às pessoas comuns os fatos de que precisavam para votar 
conscientemente. A rede telegráfica mundial do século XIX ajudou a 
Grã-Bretanha e outras nações européias a controlar suas colônias ao 
redor do mundo. 
 
Em geral, formas mais rápidas e baratas de comunicação permitiram a 
existência de governos maiores e mais centralizados. A capacidade de 
coletar informações mais facilmente deu aos governos centrais mais 
controle sobre seu cidadão. 
 
O típico governo dos dias de hoje tem acesso a um sortimento 
espantoso de informações. Algumas, ele mesmo coleta; outras obtém 
de empresas comerciais de coletas de dados, da mídia e de outras 
organizações. Estas informações dão aos governos ainda mais poder 
para taxar, regulamentar e controlar seus cidadãos. 
 
Mas, o que é mais interessante, as novas tecnologias da informação 
agora estão transferindo o equilíbrio de poder do governo central para 
os cidadãos. A razão é simples – estas tecnologias dão aos indivíduos 
mais acesso à informação.  Os cidadãos agora dispõem de 
informações bem melhores sobre o que seu governo está fazendo.  
Podem mobilizar-se fácil e rapidamente para se opor às ações do 
governo das quais discordam. Possuem também as ferramentas e 
informações necessárias para executar alguns serviços que 
antigamente esperavam do governo. O resultado poderá ser uma 
mudança consistente na maneira como os governos fazem negócios. 
Funções anteriores executadas por governos nacionais passarão para o 
âmbito estadual e municipal. Outras serão delegadas à iniciativa 
privada. 

 
 

(Tapscott et al, 2000 p. 306). 
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1  Introdução 

A informação tem um papel essencial no mundo atual. Segundo Drucker (2004), nos 

últimos 50 anos, a revolução da informação centrou-se na tecnologia, mas a próxima 

revolução deverá centrar-se na informação e questionará o significado e o propósito desta, 

levando rapidamente à redefinição das tarefas a realizar nas organizações. 

Castells (1999) advoga a idéia de revolução da informação, conjecturando que se criou 

um novo sistema produtivo, organizado em torno de princípios de maximização da produção 

baseada em conhecimento. Lojkine (1999) também acredita que houve uma revolução, mas 

que não houve superação do sistema produtivo industrial pelo informacional e sim uma 

interpenetração de características entre a nova e a antiga sociedade. 

Independente de visões se houve ou há superação ou não de processo produtivo, o que 

se pode afirmar é que atualmente a informação é primordial em todos os campos de atuação: 

do conhecimento acadêmico às organizações burocráticas; do mundo dos negócios à atividade 

política. A informação é a base para julgamentos, exercício do poder, racionalização e 

agilidade na movimentação dos processos nas diversas instâncias e hierarquias burocráticas 

(VIEIRA, 2004). 

Com a perspectiva de que uma empresa pode ser malsucedida se a informação não 

chegar às pessoas que dela devem tomar conhecimento (SIMÕES E CASTELLANI, 2000), 

surgiu um mantra nas organizações: informação é sempre bom ! Esta crença fez com que as 

organizações criassem a lógica de que quanto mais informação melhor (THORP, 2003), 

fazendo com que a quantidade de informação dentro das organizações aumentasse de forma 

geométrica, em especial com o uso de fontes como a Internet. 

Outro fator para este aumento é a necessidade humana de documentar todos os passos 

de uma transação, visto que o ser humano é mais propenso a errar, se comparado a uma 

máquina, quando o assunto é armazenamento e recuperação de informação. Outra razão que 
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faz também com que o número de documentos produzidos seja crescente, é o fato das pessoas 

confiarem pouco umas nas outras, precisando, então, de algo que “comprove” aquela ação 

realizada. 

Na maioria das organizações, parte dessas informações está disposta em documentos 

textuais formais e informais. Atualmente, quase a totalidade dos documentos já são gerados 

de forma eletrônica (GED..., 2004), porém as organizações não possuem uma estratégia para 

tratar essas informações e as acabam imprimindo, ou seja, transformando a informação criada 

em meio digital em informação em meio físico convencional. De acordo com Laudon e 

Laudon (2004), os escritórios nos Estados Unidos armazenam mais de 3 trilhões de 

documentos, dos quais 95% são em papel. 

De maneira geral, as organizações não estão preocupadas com a arrumação e 

indexação de seus arquivos e documentos. Poucas empresas preocupam-se com espaços e 

volumes de papéis (documentos) armazenados. Técnicas triviais, como arquivamento 

temporário ou descarte de documentos vencidos, só são disparadas quando há insuficiência de 

área para armazenagem. As empresas ainda gerenciam seus recursos informacionais baseadas 

em técnicas antigas, construídas quando a tecnologia da informação não tinha a eficiência de 

hoje (SIMÕES E CASTELLANI, 2000).  

A manutenção desta prática resulta em documentos extraviados, informações valiosas 

perdidas e metros e metros de área física alocada para o que usualmente é chamado de 

arquivo morto, para qual não há processo de reuso, já que não há como recuperar o conteúdo 

de forma ágil o suficiente para suprir a necessidade no momento em que se cria a demanda 

pelo documento. 

Gasta-se um tempo precioso buscando informações contidas em documentos 

armazenados de forma indevida e desorganizada. Essa busca acaba fazendo com que as 

pessoas percam desempenho, uma vez que demoram mais tempo para realizar seu trabalho em 
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função da dificuldade de encontrar a informação necessária. Para se ter uma idéia, um 

executivo gasta em média quatro semanas por ano procurando documentos 

(INTELIGÊNCIA..., 2004). Isso significa dizer que houve um prejuízo de tempo 

irrecuperável em uma atitude pífia, em termos de resultados, para a organização. Minimizar 

esse prejuízo é tarefa direcionada à tecnologia da informação (TI). De fato, “investir na 

tecnologia da informação pode ajudar a tornar substancialmente mais eficientes os processos 

operacionais de uma empresa” (O’BRIEN, 2002, p.287). 

O gerenciamento eletrônico de documentos, doravante GED, é um dos artefatos que a 

TI oferta para prestar auxílio à organização no árduo trabalho de gerenciar suas informações. 

O GED tem o objetivo de facilitar a armazenagem, localização e recuperação das informações 

existentes em documentos, buscando uma melhor eficiência dos processos que envolvem o 

uso da informação (BALDAM ET AL, 2002). 

A falta de gerenciamento de documentos é um problema que atinge hoje a quase 

totalidade das organizações, sendo ainda mais grave no setor público, quiçá em função do alto 

custo para implantação de soluções tecnológicas para a mesma. Muitas organizações públicas, 

porém, estão buscando implementar o GED com a esperança de que o uso de ferramentas com 

este perfil traga uma melhora no desempenho organizacional, provendo a informação 

necessária de forma mais rápida e eficiente para seus funcionários. 

Diante deste contexto, decidiu-se realizar um estudo para abordar as mudanças geradas 

e percebidas face à utilização do GED como ferramenta no auxílio ao gerenciamento de 

informações em uma organização pública. O propósito desse estudo foi realizar um quase-

experimento simulando a utilização de uma ferramenta de gerenciamento eletrônico de 

documentos em uma tarefa, medindo o desempenho dos funcionários na tarefa com e sem a 

utilização da ferramenta e resgatando a percepção desses quanto ao seu desempenho e sua 

satisfação com a tarefa realizada com a ferramenta. 
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Esta primeira parte foi introdutória e trouxe uma visão geral do assunto a ser abordado 

no estudo. A configuração restante do relato segue padrões clássicos de contextualização 

(problema, objetivo e justificativa) (capítulo 2) e promove um mergulho na literatura à cata 

das referências teórico-conceituais (capítulo 3). O capítulo a elas dedicado está dividido em 

três dimensões inter-relacionadas: mudança e desenvolvimento organizacional, tecnologia da 

informação e gerenciamento eletrônico de documentos. A dimensão de mudança e 

desenvolvimento organizacional considera as mudanças de estrutura, tecnologia e pessoas, 

evidenciando como a mudança em um desses aspectos influencia os outros. Já a dimensão 

tecnologia da informação possibilita visualizar o papel desta nas organizações e sua 

aplicabilidade a sistemas de informação, armazenamento e manipulação de dados e processos 

de comunicação. Por fim, a dimensão do GED apresenta seu conceito, evolução, usos e 

benefícios.  

A metodologia adotada está descrita no capítulo 4, onde além da escolha das opções 

metodológicas, constam o delineamento da pesquisa e o roteiro que engloba a coleta, análise, 

controles e cuidados. Por fim, no capítulo 5 apresentam-se as análises realizadas e no capítulo 

que segue, as conclusões do estudo derivadas da análise, referindo, ainda, limitações e 

sugestões para estudos futuros. 

  



16 

  

2  Contexto de definição da pesquisa 

O presente capítulo destina-se a abordar o processo de identificação do problema de 

pesquisa a ser estudado e as justificativas que argumentam a viabilidade do desenvolvimento 

do estudo. 

 

 

2.1 Problema 

Existem muitos exemplos de processos ineficientes na esfera documental das 

organizações. Formulários são preenchidos simplesmente porque anos atrás resolviam 

problemas que provavelmente não existem mais. Níveis de estoque são gerenciados com base 

em métodos criados antes do avanço da tecnologia da informação. Procedimentos de controle 

foram instituídos para diminuir erros quando o fluxo de informações pela organização era 

lento e continuam a ser obedecidos. 

Na era da informação, as organizações buscam uma forma de melhor gerir os 

documentos, a fim de tornar seus processos mais eficientes e seus funcionários mais 

satisfeitos. A reformulação dos processos significa a realização de atividades organizacionais, 

de maneira inovadora e a sua melhoria significa elevar a eficiência dos atuais processos 

(GURGEL, 2001). Esta eficiência deve ser buscada de forma incansável, evitando erros, 

retrabalhos e perdas que afetam desempenho e prejudicam a imagem da organização 

(ABREU, 2002). Essa reformulação ancora-se fortemente em TI. 

A TI altera de forma significativa o modo pelos quais negócios empresariais são 

realizados nas diversas instâncias de relação (governo, empresa privada e sociedade). Esta 

alteração é mais patente na mudança de processos organizacionais que com a introdução da TI 

passam a ser integrados, simplificados e ampliados em termos de eficiência e de 
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oportunidades externas, trazendo em adição maior grau de automação (ALTER, 1999). 

Entretanto, deve-se ressaltar que é imperativo para a automatização realizar o redesenho de 

processos e a reformulação de fluxos de trabalho, pois sem isto se incorrerá em aumentar a 

ineficiência processual, automatizando-a. 

Percebe-se também que na busca de processos mais eficientes, que tragam um melhor 

desempenho, as próprias organizações públicas estão investindo no uso da tecnologia da 

informação.  Vaz (2003) aponta a necessidade de se considerar a tecnologia da informação 

como peça importante da chamada modernização administrativa, devendo-se tentar articular 

estratégias governamentais para utilizar a tecnologia da informação, a fim de promover um 

processo de modernização democrática da administração pública, afastando os riscos de uma 

modernização conservadora e autoritária como a que tradicionalmente veio sendo praticada no 

Brasil. Ainda segundo aquele autor “o que se pretende é uma modernização da administração 

pública que transforme as relações entre Estado e sociedade e vincule a eficácia e a eficiência 

da ação das ações de governo à afirmação de direitos coletivos de cidadania” (Vaz, 2003, p.1).  

O esforço do chamado governo eletrônico e das várias empresas públicas para a 

desburocratização dos serviços, se vale de ferramentas da tecnologia da informação, como a 

internet, a fim de torná-las cada vez mais eficientes e proporcionar um melhor serviço a seus 

usuários. Dentre estas ferramentas, destaca-se o GED, que visa melhor gerenciar a 

informação. 

A importância do GED como nova ferramenta de gestão de informação, 

principalmente para empresas públicas de grande porte, com um número imenso de 

informações que necessitam ser armazenadas e recuperadas freqüente e rapidamente, parece 

irrefutável, tanto assim que na busca pela qualidade e otimização dos serviços, muitas 

empresas públicas têm aderido ao GED para organizar e administrar seus processos e 

documentos (GOVERNAMENTAIS..., 1995). Mas, a implementação de uma tecnologia da 
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informação como o GED, demanda uma adequação da organização, em termos estrutural e 

comportamental para se obterem resultados mais significativos. 

É neste contexto que o problema de pesquisa se define em uma relevante questão para 

investigação: com a implantação do GED, existe modificação no desempenho dos 

funcionários que o utilizam a ponto de haver mais satisfação com o processo redesenhado ? 

O estudo considera que o bom desempenho nas operações de uma organização leva 

não apenas à satisfação do cliente externo, mas também facilita a vida das pessoas envolvidas 

na operação, aumentando-lhes o desempenho, elevando-lhes a auto-estima, deixando-lhes 

mais satisfeitos, o que é de suma importância para a organização.  

Nestas condições, o desempenho deixa de ser algo pessoal, para ser algo 

circunstancial, o desempenho não é de “uma pessoa”, mas sim “da pessoa”, com aquelas 

ferramentas, naquela determinada estrutura e com aquele determinado comportamento. Assim 

sendo, o desempenho é algo muito maior do que simplesmente a habilidade, ele é um 

conjunto de fatores que juntos fazem uma determinada produtividade. 

Então, o que se pretende avaliar experimentalmente é se há alterações na satisfação e 

desempenho dos funcionários de uma organização pública que buscou a melhora de seus 

processos a partir do uso do GED. 

 

 

2.2  Objetivo 

O enunciado dos objetivos de uma pesquisa tem como principal razão esclarecer o que 

se visa compreender no contexto do problema a ser pesquisado. Isto dito, busca-se a seguir 

transmitir quais os objetivos guias deste estudo para uma melhor compreensão do mesmo. 
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2.2.1  Objetivo Geral 

Esta pesquisa objetiva identificar mudanças no desempenho e satisfação dos 

executores de um processo de tratamento informacional, a partir da inserção experimental do 

gerenciamento eletrônico de documentos (GED) em uma organização pública. 

 

 

2.2.2  Objetivos Específicos 

Considerando o evento de inserção experimental do GED no processo de tratamento 

informacional de análise de recursos de uma organização pública, caracterizam-se como 

objetivos específicos: 

a) Identificar mudanças processuais provenientes do uso do GED; 

b) Verificar alteração no desempenho dos executores em função da adoção do GED; 

c) Apurar a satisfação dos executores quanto à tarefa com e sem o uso da tecnologia 

GED; 

d) Resgatar a percepção dos executores quanto à associação das mudanças à tecnologia 

GED. 

 

 

2.3  Justificativa 

Muitos estudos vêm sendo realizados sobre as mudanças organizacionais relacionadas 

ao uso da tecnologia da informação nas organizações sob diversas perspectivas. Contudo, há 

carência nos estudos que utilizem as organizações públicas brasileiras como objeto de estudo, 

principalmente no âmbito estadual. 
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Além disso, a tecnologia da informação que se pretende estudar, o GED, embora esteja 

bastante inserida na esfera organizacional, também é pouco explorada em termos de estudo 

acadêmico, principalmente por pesquisadores da área de administração.  

A organização escolhida para o estudo é o Departamento Estadual de Trânsito de 

Pernambuco, DETRAN-PE, reconhecida como uma das organizações públicas estaduais que 

mais tem se empenhado em mudar e inovar seus processos em busca da melhoria de 

atendimento ao público, principalmente nas ações que comportam a inserção de tecnologia da 

informação. Isso é perceptível nas diversas premiações recebidas pelo órgão na área, entre 

elas o prêmio do congresso nacional de informática pública (CONIP), iBEST Top3, prêmio da 

associação das empresas de tecnologia de internet (AETI) 2003 e o III Prêmio Excelência em 

Governo Eletrônico. Sendo assim, é bastante oportuno realizar um estudo deste tipo em uma 

organização com este perfil. 

Globalmente, verifica-se uma boa conjunção para realização do estudo, quer pelo 

contexto pouco explorado, quer pelo tipo de ferramenta da tecnologia da informação (GED) 

ainda pouco estudada em órgãos públicos, quer pelos benefícios imediatos e reais que pode 

trazer para a administração pública de um órgão inovador e moderno. 

Ademais, as informações obtidas por esta pesquisa poderão ser utilizadas para 

subsidiar futuras implantações de tecnologia da informação nas organizações públicas, 

mostrando alguns problemas e suas possíveis soluções. 
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3  Referências Conceituais 

Neste capítulo pretende-se apresentar uma revisão de literatura sobre os principais 

temas e conceitos envolvidos nesta pesquisa, destacando as intenções e as idéias que 

permitem mobilizar e operacionalizar o estudo. 

Assim, serão abordados tópicos sobre mudança organizacional, tecnologia da 

informação e, em especial, sobre o gerenciamento eletrônico de documentos, tecnologia 

centro desta pesquisa, investigando seus efeitos sobre desempenho e satisfação das pessoas. 

 

 

3.1 Articulação conceitual da pesquisa 

O gráfico abaixo busca mostrar de forma sintética o roteiro que se pretende realizar 

para montar as referências conceituais que vão fundamentar o estudo.  
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Figura 1 (3): Articulação conceitual de pesquisa 

De forma geral o que se pretende estudar são as implicações da mudança 

organizacional através da reestruturação de processos utilizando-se a tecnologia da 
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informação a partir do uso do gerenciamento eletrônico de documentos, atentando para o fato 

de que todas as mudanças afetam principalmente as pessoas que são e estão no centro da 

organização, modificando-lhes o comportamento e afetando-lhes o desempenho e satisfação 

em relação ao processo realizado na nova proposta. 

 

 

3.2 Organizações públicas 

Algumas características diferem as organizações públicas das privadas, desde a forma 

de gestão até ao tipo de serviços oferecidos à população.  

Osborne e Gaebler (1995) entendem que os governos são fundamentalmente diferentes 

das empresas privadas, na medida em que, nestas, praticamente todas as atividades são 

reduzidas a um único objetivo a ser apurado que é o lucro, enquanto que os governos vêem-se 

diante de múltiplos objetivos, difíceis de serem especificados e que não são redutíveis a uma 

única dimensão, como por exemplo, a financeira.  

Meldolesi (1996, p. 90) observa que as diferenças entre o setor público e a empresa 

privada, manifestam-se também nas formas de controle, “enquanto as empresas são sujeitas 

ao controle de qualidade imposto pela concorrência, sob pena de desaparecer do mercado, o 

Estado poderia se perpetuar na ineficiência, pela falta de controle equivalente". 

Historicamente, a distinção entre as duas formas organizacionais tem ressaltado 

eficiência no setor privado em contraposição à ineficiência no setor público, conforme análise 

apresentada por Tait e Pacheco (1999). Osório (1998) explica que a ineficiência do setor 

público está ligada a alguns fatores. Um deles é o fato de que as organizações públicas são 

pouco vulneráveis às forças de mercado, não sendo competição um incentivador de práticas 

produtivas que levem à eficiência.  
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Também características inerentes ao setor público como, a necessidade dos projetos 

serem adaptados às realidades políticas e administrativas, as restrições legais, a 

descontinuidade administrativa, a rigidez na estrutura organizacional e a escassez de recursos, 

seriam agigantadores desta ineficiência organizacional. Porém, juntamente com uma certa 

massificação da tecnologia, que implica em uma maior facilidade na sua obtenção, surgiu uma 

nova realidade no setor público, advinda do início dos anos 90, marcada pela busca da 

eficiência e de qualidade no atendimento (DUARTE, 2002). 

A busca pela eficácia no governo, devido aos seus recursos orçamentários serem 

escassos, centra-se na transparência de um governo competitivo, que introduz a competição 

na prestação de serviços e, sobretudo, preocupa-se com a obtenção dos melhores resultados 

que os recursos disponíveis possam proporcionar (REESE e OHREN, 1999). Este esforço está 

sendo realizado com o uso de técnicas que buscam o desenvolvimento organizacional, 

acompanhado muitas vezes por uma reestruturação processual suportada pelo uso da 

tecnologia da informação. 

 

 

3.3  Mudança e desenvolvimento organizacional  

Em uma época de constante mutação, onde a dinamicidade do mercado é algo 

incontestável e a inovação tecnológica aflora com inúmeros novos produtos todos os dias, as 

organizações que não buscarem uma constante adequação correm o grande perigo de 

perecerem frente às mudanças. 

A mudança é, contemporaneamente, tratada quase como um estado natural. Gerenciar 

uma empresa ou serviço público é gerenciar a mudança. Para Motta (2001), a velocidade das 

mudanças sociais, econômicas e tecnológicas desatualiza rapidamente as organizações, tal que 

nenhuma empresa ou organização pública pode se considerar atualizada, a não ser por alguns 
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momentos. Assim, todas deverão lutar contra parte de seu passado para inovar e se 

transformar. 

No entanto, a reconhecida busca de estabilidade, inerente às organizações, pode levar a 

um aparente paradoxo frente a essa generalização. Se necessitam adaptar-se como recurso de 

sobrevivência e competitividade, as organizações também respondem a desígnios internos 

que, via de regra, tendem a apresentar resistência ao novo (GOULART, 2003). Esse paradoxo 

pode ser vivificado em um conflito conceitual. Hampton (1990), vê a mudança como algo 

mais amplo, que pode independer da vontade da organização, ao passo que estipula o 

desenvolvimento organizacional (DO) como fruto da vontade dos gestores organizacionais, 

um fato amplamente planejado, já taxado de estruturante e interveniente na estratégia de 

transações com o ambiente desde há muito (LAWRENCE E LORSH, 1969). 

Motta e Vasconcelos (2002) conceituam desenvolvimento organizacional como uma 

estratégia educacional adotada para trazer à tona uma mudança organizacional planejada, 

exigida pelas demandas às quais a organização tenta responder e que enfatiza o 

comportamento com base na experiência. Este é o conceito escolhido para balizar o estudo. 

Para Lawrence e Lorsh (1969), o DO é também uma intervenção nos aspectos 

estruturais da organização, isto é, na divisão do trabalho, na rede de comunicações etc., bem 

como na estratégia das transações com o ambiente. 

Pettigrew et al (2001) apresentam um estudo sobre mudança e desenvolvimento 

organizacional que compreende seis desafios analíticos interconectados, entre os quais, em 

que pese alguma atenção à mudança e desempenho organizacional, não se percebe nenhum 

enfoque diretamente ligado ao desempenho individual dos funcionários. Esta seria uma 

constatação a testar nesta pesquisa. 

Tapscott e Caston (1995), afirmam que não foi desenvolvida ainda uma metodologia 

consistente de mudança organizacional. Existem muitas dimensões de mudanças e as 
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empresas estão se movendo de uma para outra, ou em todas de uma vez, de forma caótica. 

Mas mesmo com este procedimento randômico, um processo de mudança organizacional 

começa com o surgimento de pressões ou forças exógenas ou endógenas que criam a 

necessidade de mudança em alguma parte da organização. 

Segundo Donnelly Jr. et al (1981), as forças externas incluem mudança de mercado, 

tecnologia e ambiente e estão, normalmente, fora do controle dos gerentes. Já as forças 

internas seriam aquelas que operam internamente à organização e, geralmente, podem ser 

controladas. 

Por fim, Hellriegel et al (1983) explicam que existem quatro dimensões na mudança 

organizacional: a tarefa (o trabalho em si); a estrutura (relações de poder); a pessoa e seus 

aspectos individuais e a tecnologia (o método auxiliar). 

Na prática, redesenhar tarefas específicas de um processo de trabalho implica em 

mudar a ferramenta tecnológica usada para realizá-lo (GURGEL, 2001). Por isto, prefere-se 

falar de tarefa e tecnologia juntas quando se discute abordagens específicas de mudança na 

organização, dada a intrínseca dependência entre elementos. Não obstante, haverá forças de 

resistência às mudanças.  

 

 

3.3.1  Resistência à mudança 

Para Motta (2001), se antes não se considerava a oposição à mudança como tema 

importante, hoje se trata a resistência como algo inevitável. Davis e Newstrom (1996, p. 43) 

pontuam que “uma mudança pode ser um sucesso ou um problema, dependendo da habilidade 

com a qual foi gerenciada para minimizar a resistência”. Robbins (2002), cita algumas 

possíveis origens de resistência e as divide em duas categorias: individuais e organizacionais. 

Dentre as resistências individuais estão: hábito, segurança, fatores econômicos, medo do 
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desconhecido e processamento seletivo de informações. Já as resistências organizacionais são: 

inércia estrutural, foco limitado de mudança, inércia de grupo, ameaça à especialização, 

ameaças às relações de poder e à alocação de recursos estabelecidos.  

Existem muitas formas para se tentar diminuir a resistência à mudança, as quatro 

abordagens mais utilizadas de acordo com Szilagyi e Wallace (1990) e Robbins (2002) são: 

educação e comunicação, participação e envolvimento, facilitação e apoio, negociação e 

acordo. No entanto, qualquer que seja o foco da mudança organizacional há necessidade de 

uma força de trabalho flexível, que possa se adaptar às novas condições.  Assim, torna-se 

importante que os funcionários estejam envolvidos e que haja políticas e práticas de recursos 

humanos que atraiam e mantenham essa força diversificada de trabalho (ROBBINS, 2002).  

Megginson et al (1998), compilam todo o esforço de implementação de mudança 

atribuindo responsabilidade de indução (agente externo) e controle (agente interno) na busca 

de resultados que conduzam à eficácia organizacional. Na ótica defendida pelos autores 

citados, persistem três tipos seminais de mudança: mudanças da estrutura organizacional, da 

tecnologia e das pessoas. Esses enfoques são listados na figura 2 e observados nas próximas 

subseções. 

Resulta em 
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Figura 2 (3): Esforço de implementação de mudança 
Baseado em Megginson et al, 1998.
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3.3.2  Mudança de base tecnológica 

Para Motta (2001) a perspectiva de mudança tecnológica readquiriu um grande vigor 

nas últimas décadas graças a algumas práticas iniciais dos programas de qualidade e 

reengenharia, que recuperaram a proposta de reconstrução dos processos organizacionais em 

função de tecnologias1 mais modernas, como a tecnologia da informação.  

Nesta condição, a evolução tecnológica impõe o uso mais efetivo do saber em todos os 

níveis da empresa e educação, conhecimento e habilidades para manter o fluxo adequado de 

informações, tornam-se fatores primordiais no progresso empresarial. A figura 3 apresenta 

essa idéia sobre mudanças e valor da informação. 
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Figura 3 (3): Mudanças e valores da informação 

Fonte: Xavier, 2003  
 

A nova ordem geopolítica compreende uma realidade mundial aberta, volátil e 

multipolar.  No novo ambiente empresarial, as regras antigas estão desaparecendo e dando 

lugar a um mercado dinâmico, aberto e competitivo. A nova tecnologia, em especial as redes, 

forjam uma nova empresa, cujo bem essencial é a informação. Na nova empresa, há, então, 

visíveis mudanças. 

                                                 
1 Assume-se que o termo tecnologia se refere a um conjunto de conhecimentos científicos, empíricos e intuitivos 
que podem alterar um produto ou serviço e seus processos de produção e de comercialização (BARRETO, 
1995). 
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A substituição da supervisão direta por sistemas informatizados, por exemplo, tem 

aumentado a amplitude de controle dos administradores e achatado as organizações, 

transformando uma hierarquia com múltiplas camadas em redes mais horizontais. O conceito 

de empresa está sendo ampliado de modo a poder incluir os elos com parceiros, fornecedores 

e clientes, e comportar modificações substanciais em todo seu escopo, incluindo a própria 

natureza do trabalho que os empregados realizam (MEGGINSON ET AL, 1998). 

A decisão de utilizar a abordagem de mudança tecnológica deve considerar esses 

impactos potenciais na estrutura e no comportamento organizacional, já que tecnologia e 

organização são sistemas sociotécnicos interligados (MENDONÇA E VIEIRA, 1999). Desta 

forma, transformações evolucionárias requerem uma modificação no modo como a 

organização opera e pensa seu negócio. Segundo Donnelly Jr. et al (1981), tecnologia é a 

chave determinante da estrutura organizacional e a adoção de novas tecnologias envolve a 

decisão recorrente de adaptação da estrutura à nova tecnologia.  

 

 

3.3.3  Mudança Estrutural 

Uma estrutura organizacional define como as tarefas são formalmente distribuídas, 

agrupadas e coordenadas (ROBBINS, 2002). Nessa visão, para Motta (2001), hierarquia, 

autoridade e responsabilidade são o que definem o âmbito de ação de cada pessoa e 

consentimento e subordinação são a forma pela qual a organização faz seus membros 

cumprirem as funções estabelecidas. As formas de estruturação organizacional evoluíram 

bastante nos últimos tempos. Antes, tratava-se a organização como um sistema fechado. Hoje, 

adquiriu-se a perspectiva de variação e flexibilidade, mais próxima de um sistema aberto e 

contingencial, que se adapta constantemente usando incremento de performance, ocasionando 

mudanças (DONNELLY JR. ET AL,1981). 
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A mudança estrutural, nesse contexto de mudança, refere-se, então, à ação gerencial 

que tenta melhorar a performance a partir da alteração da estrutura formal das tarefas e das 

relações internas da organização, da modificação do sistema de comunicação e do processo de 

tomada de decisão, incluindo redefinição de autoridade e responsabilidade, bem como do 

tratamento ao processo de interação humana (DONNELLY JR. ET AL, 1981). 

Pragmaticamente, todas estas alterações acarretam em mudanças na natureza do 

trabalho, pelo alargamento, descentralização e implementação de novos métodos e no sistema 

sociotécnico, pelo ajuste entre a tecnologia, a estrutura e a interação social. 

Para Robbins (2002), como denota a figura 4, a estratégia, o tamanho, a tecnologia e o 

ambiente determinam o tipo de estrutura que uma organização terá e influenciam diretamente 

no comportamento e atitudes dos funcionários. 

Moderados pelas 
diferenças culturais e 

individuais 

Desempenho 
e 

Satisfação 

levam aModelos de 
Estrutura: 
. Mecanicista 
. Orgânico 

Causas: 
- Estratégia 
- Tamanho 
- Tecnologia
- Ambiente 

determinam 

Figura 4 (3): Estrutura organizacional – seus determinantes e resultados. 
Fonte: Robbins, 2002 (p. 425)  

Percebe-se, então, que a tecnologia, e seus métodos, pode ser fator determinante para a 

mudança estrutural, levando à mudança no desempenho e à satisfação dos indivíduos. Esta 

idéia casa com o que se busca apurar nesta pesquisa, ou seja, que a mudança da tecnologia 

tem, entre outras, como conseqüências a alteração do desempenho e da satisfação dos 

indivíduos. 

De fato, segundo Mintzberg (1995), ao serem configuradas as estruturas 

organizacionais com base na implantação de novas tecnologias, notadamente de sistemas 
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informacionais, deve-se buscar maior integração e adaptação da organização. A configuração 

da estrutura organizacional deve ser realizada de tal forma que a seleção dos elementos que a 

compõem, permita o alcance de uma congruência interna e harmônica. 

 

 

3.3.4  Mudança Comportamental 

Qualquer mudança organizacional seja ela introduzida através de um redesenho de 

estrutura ou um programa de treinamento, basicamente tenta fazer com que os empregados 

mudem seu comportamento. 

De fato, uma organização pode tentar mudar em seus aspectos tecnológicos e 

estruturais, mas se seus membros não mudarem suas atitudes, suas formas de agir, 

dificilmente a empresa obterá sucesso nesta empreitada e as inovações não vão trazer o 

retorno esperado nem o impacto na efetividade da organização (HELLRIEGEL ET AL, 

1983). 

As mudanças comportamentais objetivam o desenvolvimento da comunicação e da 

criatividade para a formação de equipes administrativas coesas e homogêneas, para a queda 

de resistência à mudança e para a valorização dos aspectos humanos do trabalho (MOTTA E 

VASCONCELOS, 2002). 

O indivíduo e seus grupos de referência, na visão da mudança comportamental, são os 

centros primordiais de preocupação. Essa perspectiva tende a ver a formalidade 

organizacional e a hierarquia como fontes de frustrações, hostilidades e ressentimentos, entre 

as pessoas. Mudar significa, em grande parte, renovar um contrato psicológico entre o 

indivíduo e sua empresa, procurando equilibrar as formas e os graus de contribuição e de 

retribuição (MENDONÇA E MESQUITA, 2002). 
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Donnelly Jr. et al (1981) afirmam que a mudança comportamental refere-se ao esforço 

de redirecionar e melhorar as atitudes, habilidades e bases de conhecimento dos funcionários. 

O maior objetivo é aumentar a capacidade individual para realizar tarefas em coordenação 

com os outros. 

Para obter esse tipo de mudança existem diversas técnicas, cada qual com seus 

objetivos, vantagens e desvantagens. Uma das técnicas mais utilizadas é o treinamento. Além 

desta, também os programas de aconselhamento, que derivaram dos estudos de Hawthorne 

(MAYO, 1968), o suprimento de informações adicionais, as técnicas dos laboratórios de 

sensibilidade e outras técnicas terapêuticas (MOTTA E VASCONCELOS, 2002). Megginson 

et al (1998) incluem ainda, a mudança de diretrizes e procedimentos de recrutamento e 

seleção. 

 

 

3.4  Satisfação no trabalho 

Uma das discussões que se apresenta quando se fala em mudanças, é relativa à 

conseqüência para o trabalhador e para sua satisfação no trabalho. Westley (1979) é 

abrangente e dá ênfase aos aspectos políticos, econômicos, psicológicos e sociológicos. Em 

uma análise mais detalhada, o efeito das alterações seria positivo para o trabalhador, se ele 

estiver, agora, sentindo-se mais desafiado no trabalho, com maior responsabilidade, 

autonomia, melhor desempenho e mais satisfeito. Esses aspectos positivos estariam 

relacionados ao trabalho propriamente dito, ou seja, seriam aspectos intrínsecos ao mesmo. 

Em outra direção, os efeitos negativos seriam decorrentes do aumento na carga de trabalho, 

maior pressão por produção, aumento geral na insegurança. Esses aspectos negativos 

poderiam ser considerados fatores periféricos ao trabalho, ou seja, aspectos extrínsecos ao 

mesmo (OLIVEIRA, 2002). Ambos se incorporaram à ótica de satisfação individual. 
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Ótica do indivíduo  
Aspectos intrínsecos:
(Efeito Positivo) 
- Desafios 
- Responsabilidade 
- Autonomia 
- Desempenho 

 Aspectos Extrínsecos:
(Efeito negativo) 
- Carga de trabalho 
- Pressão para 
produção 
- Insegurança 

 

 

 

 
Figura 5 (3): Satisfação - ótica do indivíduo 

Fonte: adaptado de Oliveira, 2002 
No espectro de satisfação organizacional, e na busca pela satisfação positiva, Walton 

(1973) explicita oito fatores que deveriam ser observados nas organizações ao tentar trazer a 

satisfação aos trabalhadores: compensação justa e adequada, segurança e saúde nas condições 

de trabalho, oportunidade imediata para utilização e desenvolvimento das capacidades 

humanas, oportunidade futura para o crescimento contínuo e a garantia profissional, 

integração social na organização, constitucionalismo, trabalho e espaço de vida e relevância 

social do trabalho. 

Ótica da Organização

- Compensação Justa 
- Segurança e Saúde 
- Oportunidade 
- Possibilidade de crescimento 
- Estabilidade 
- Constitucionalismo 
- Socialização 
- Qualidade de Vida

  
 

 

 

 
Figura 6 (3): Satisfação - ótica da organização 

Fonte: adaptado de Walton, 1973  

Centrando-se na busca da medição da satisfação dos trabalhadores no e com o 

trabalho, Hackman e Oldham (1975) defendem a idéia de que as características ou dimensões, 

da tarefa promovem a emergência de determinados estados psicológicos críticos capazes de 

determinar a motivação e a satisfação do indivíduo em relação ao seu trabalho, hipotetizando 

tais interações e relacionamento em um modelo. 

No modelo, o primeiro dos estados psicológicos críticos é definido como a 

significância percebida ou o grau em que a pessoa vê o seu trabalho como importante, valioso 

e significativo, dentro de sua escala de valores. O segundo refere-se à responsabilidade 
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percebida pelo trabalhador em relação a seu trabalho, ou seja, o quanto o indivíduo se sente 

responsável pelos resultados do trabalho que executa. Já o terceiro, diz respeito ao 

conhecimento dos resultados do trabalho pelo empregado, isto é, ao grau em que o indivíduo 

conhece e entende seu desempenho efetivo na tarefa. 

 

 do trabalho, 
- A percepção da 

responsabilidade pelos 
resultados  

- Conhecimento dos reais 

 DIMENSOES DA TAREFA 

- Variedade de habilidade  

 

 

 

 

 

 

- Identidade da tarefa  
- Significado da tarefa  
- Inter-relacionamento 
- Autonomia  
- Feedback do trabalho 
- Feedback dos colegas 

Figura 7 (3): Modelo das D
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desempenho e satisfação. 

Ainda no campo de satisfação, Doll e Torkzadeh (1989) dizem que a tecnologia da 

informação pode ser uma ferramenta no auxílio ao aumento da satisfação do indivíduo no 

trabalho, uma vez que o seu uso pode aumentar a autonomia e responsabilidade deste sobre o 

processo, dando-lhe oportunidade de aprender novas habilidades e desenvolver novas 

capacidades, facilitando o seu crescimento e desenvolvimento. Porém, para a tecnologia da 

informação trazer os benefícios comentados acima, o indivíduo deve aceitar e realmente 

utilizar a ferramenta, sendo mais fácil isso acontecer quando existe o envolvimento do 

indivíduo (usuário final) no desenvolvimento e implementação desta, ou seja, envolvimento 

seria, determinante da satisfação no ambiente computacional de um usuário final (DOLL E 

TORKZADEH, 1989). Esta regra se aplica a todas as ferramentas de tecnologia da 

informação, incluindo a estudada nesta pesquisa, o gerenciamento eletrônico de documentos. 

No contexto de computação para usuário final, Doll e Torkzadeh (1988) 

desenvolveram um instrumento multidimensional que visa abordar aspectos organizacionais 

importantes como: produtividade, inovação, satisfação do usuário e controle gerencial. Esse 

instrumento tem tido muito sucesso quando se pretende analisar a satisfação dos usuários 

finais, sendo bastante utilizado não só nos Estados Unidos, como em diversos estudos no 

Brasil. Nesta pesquisa será utilizado este instrumento com o objetivo de analisar a mudança 

da satisfação dos participantes do quase-experimento. 

 

 

3.5  Desempenho e sua mensurabilidade 

O ambiente que decorre do mundo competitivo e dinâmico apoiado em tecnologia da 

informação e comunicação exige uma nova postura do executivo, requerendo melhores 

medidas para definir e dirigir as estratégias das organizações. De fato, executivos necessitam 
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de mais subsídios, informações para guiar a organização para mudança, posições de liderança 

no mercado, implementar novos negócios e ter condições de avaliar e julgar eficazmente as 

tendências de suas empresas perante o futuro (ZILBER E FISCHMANN, 2002).  

Um bom administrador desenvolve medidas e as aplica visando demonstrar a evolução 

do desempenho da organização (KAPLAN E NORTON, 1993). A consciência desta evolução 

provocaria uma melhora na eficiência e na eficácia da organização, a partir do momento em 

que se pudesse perceber onde se deveria melhorar e buscar meios para isto. De acordo com 

Mokate (1999), esta eficácia organizacional é encontrada no momento em que se cumpre os 

objetivos esperados, num tempo previsto e com a qualidade esperada. 

Checkland et al (1990) classificaram as medidas de desempenho em três níveis que 

deveriam ser usados para monitorar o desempenho de um empreendimento. Esses níveis 

seriam: efetividade (a coisa certa está sendo feita ?), eficácia (o objetivo é alcançado ?) e 

eficiência (usa-se o recurso mínimo para que o objetivo seja alcançado ?).  

Araújo e Wanke (2004) acreditam que existe uma diferença entre as medidas de 

desempenho (D) e de produtividade (P) que é importante ser ressaltada. A primeira é uma 

medida do nível individual de esforço e capacidade, igual a razão entre a saída real (Sr) e a 

saída padrão (Sp). Já a produtividade representaria a razão entre as saídas geradas (S) e as 

entradas ou recursos consumidos (E). Assim, definem-se:  

 
 

med

P=S/E 

Neste contexto, d

performance ocorre, segu

envolvendo comportamen

definição no contexto mil

que é definida como o val

 

D= Sr/Sp 
e desempenho               mede produtividade 
 

esempenho é compreendido como sinônimo de performance. A 

ndo Gilbert (1996), quando se observa uma transação completa, 

to (intenção) e sua conseqüência (o resultado) e tem a mesma 

itar e no setor privado. Em ambos o conceito chave é a efetividade 

or do resultado alcançado.  
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Gilbert (1996) criou o Potencial de Incremento de Performance (Performance 

Improvement Potential – PIP), que permite quantificar numericamente a performance 

humana, relacionando performance exemplar e performance típica. A performance exemplar 

seria aquela acima dos padrões, a ideal, que se busca atingir (a meta). Já a performance típica 

seria aquela real, a que se busca melhorar. Define-se algebricamente o PIP como a razão entre 

a performance exemplar (Pe) e a performance típica (Pt). 

PIP = Pe / Pt 
 
Na metodologia especificada por Gilbert (1996), não existem normas fixas de como se 

estabelecer qual a performance exemplar. No entanto, ele aconselha a utilizar algum padrão 

do mercado, ou especificar dentro da organização a performance virtuosa que seria a melhor 

performance atingida dentre os funcionários da organização. Neste caso, a medida de 

desempenho seria quantificada a partir do uso de um indicador de performance válido.  

No contexto, um indicador válido para a avaliação seria aquele cuja variação indica 

com mais sensibilidade as alterações na relação de produção do serviço ou do produto 

fundamental para a área. A mensuração desse indicador de performance poderia ser realizada 

através da utilização de registros, equipamentos ou sistemas disponíveis, ou pela construção 

de novas sistemáticas de registro dos quantitativos referentes aos eventos iniciais e finais do 

processo. Além disso, pode-se construir quadros de registro e desenvolver gráficos de 

acompanhamento dos eventos. 

Toda a metodologia descrita acima parte do pressuposto que a performance exemplar 

para cada processo deve sempre estar à prova, buscando ser sempre melhorada em especial 

pela introdução de novas alternativas, como, por exemplo, o uso de tecnologia da informação. 

Tais mudanças nos processos, que requerem suporte de tecnologias para resultarem em 

incremento organizacional, são objeto da próxima etapa de investigação de literatura. 
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3.6 Reestruturação de processos 

Segundo Gouillart e Kelly (1995, p. 166) “processos traduzem idéias para as cadeias 

de atividade, as quais sustentam a visão e o propósito do negócio” e devem adaptar-se, 

continuamente, às exigências a eles impostas pelas mudanças ocorridas no ambiente ou na 

tecnologia, alimentando a visão geral de melhoria contínua e a estratégia de criação de 

círculos de aprendizagem. 

O redesenho ou refinamento de processos é uma importante ferramenta para a 

transformação organizacional (BROADBENT ET AL, 1999). Para Chang e Cheng (1999), 

refinar um processo é fazer apenas melhorias incrementais sem alterar-lhe substancialmente a 

forma e redesenhá-lo é mudar totalmente a sua forma, o tempo e a relação orgânica existente. 

A ação extrema quanto à reestruturação de processos foi definida por Hammer e Champy 

(1993) como reengenharia.  

Davenport (1993) comparou as similaridades entre melhoramento contínuo e 

reengenharia, encontrando como unidade de análise principal o processo. Scheer (1999), 

louva a reengenharia de processos de negócios como a forma adequada para remontar 

processos caros, lentos e ineficientes. Santos (2001), destaca que a reengenharia radical e 

drástica encontrou grande reação nas organizações.  

Constata-se que na maioria dos casos, por aplicações também radicais e inadequadas, 

projetos de reengenharia trouxeram desempenhos insatisfatórios, provocando uma notória 

distorção da sua aplicação. Não obstante, o conceito e sua prática difundiram a melhoria 

baseada em processos. Neste sentido, as organizações continuaram demandando modificações 

e melhorias em seus processos e, desta vez, de forma mais ponderada, sem desconsiderar o 

conhecimento acumulado ao longo do tempo. 

Na concepção de Gurgel (2001), a prática é inicialmente realizar um inventário de 

todos os processos já existentes na empresa, a fim de entender seu funcionamento e seus 

  



38 

limites de acoplamento e integração. A partir daí deve-se realizar uma classificação dos 

processos por ordem de relevância econômica e funcional e fazer uma avaliação das 

condições operacionais dos processos mais significativos.  

Santos (2001) afirma que a reestruturação de processos nestes moldes é fortemente 

suportada por modelos, sendo os mais destacados os projetos de sistemas de informação, 

manipulação de indicadores de desempenho, gerência do conhecimento, workflow e gerência 

de documentos. Percebe-se, então, quanto a tecnologia da informação é fundamental para 

habilitar um redesenho inovativo dos processos de negócio. 

Segundo Broadbent et al (1999), as empresas precisam de um nível básico de infra-

estrutura de tecnologia da informação para implementar a reestruturação de processos. Esta 

base fundamental é compartilhada pela empresa na forma de serviços confiáveis e inclui a 

habilidade técnica e gerencial. 

De qualquer ótica, investigando as oportunidades proporcionadas pela tecnologia da 

informação no desenvolvimento dos processos, é possível instituir a visão exibida no Quadro 

1. 

Função / Uso Efeito 
Automação  Eliminação do trabalho humano em um processo 
Refinamento informacional Captação de informações de um processo, para seu melhor 

entendimento. 
Fluxo (encadeamento) Modificação da seqüência do processo e possibilidade de 

execução de tarefas simultâneas. 
Acompanhamento Monitoramento da situação dos objetivos do processo. 
Análise (analítico) Melhora da análise das informações e melhoria do 

processo decisório. 
Coordenação remota Coordenação à distância do andamento dos processos 
Integrativa Coordenação entre tarefas e processos 
Intelectual Captação e distribuição de bens intelectuais. 
Desintermediação Eliminação de intermediários na execução das tarefas que 

fazem parte de um processo. 
Quadro 1 (3): Oportunidades proporcionadas pela TI no desenvolvimento de processos. 

Fonte: adaptado de Gurgel, 2001. 
 

Por fim, Venkatraman (1994) ressalta que os benefícios do uso da TI são marginais se 

forem simplesmente impostos nas condições organizacionais já existentes, especialmente no 
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que concerne à estratégia, estruturas, processos e cultura. Os investimentos em tecnologia da 

informação devem ser acompanhados das mudanças necessárias nas características 

organizacionais. A transformação organizacional decorrente do uso da TI deve ser ponderada 

quanto aos benefícios desejados e quanto aos custos decorrentes das mudanças 

organizacionais necessárias para a utilização da tecnologia. Muitas vezes, mesmo aplicações 

comuns da TI, quando acompanhadas pelas correspondentes mudanças nos processos internos 

de negócio, podem resultar em vantagens significativas. Por outro lado, de pouco adianta 

investir em tecnologia de ponta sem considerar as mudanças organizacionais necessárias para 

o correto uso e aproveitamento das potencialidades da TI. 

 

 

3.7  Tecnologia da informação nas organizações 

Uma das características mais marcantes do modelo de sociedade presente é a enorme 

crença que tem sido depositada na tecnologia da informação e comunicação como elemento 

transformador e fonte de solução dos problemas da sociedade como um todo e, 

particularmente, das organizações (CASTELLS, 1999).  Crença esta que não se confirma 

sempre, o mesmo autor cita a primeira lei Kranzberg que diz que “a tecnologia não é nem boa, 

nem ruim, e também não é neutra”. 

A tecnologia da informação nas organizações integra meios de comunicação, 

armazenagem, ordenação e processamento de dados alterando a vida administrativa para 

melhorar a capacidade de acesso, uso, compartilhamento e distribuição de informações para 

decisão, facilitando a quebra de barreiras geográficas e hierárquicas (LAUDON E LAUDON, 

2004). 

O impacto da tecnologia da informação nos negócios está crescendo a cada dia. Antes 

usada para automatizar processos manuais, a TI, atualmente, transformou não só a natureza do 
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trabalho, bem como o próprio formato das organizações (STAIR E REYNOLDS, 2002). Alter 

(1999), acrescenta, ainda, que houve significantes mudanças na forma como as empresas 

competem, tendo a tecnologia da informação ajudado na melhoria das operações internas, 

reduzindo custos e desenvolvendo novos produtos em menos tempo. 

Com a diminuição de fronteiras e com a abertura dos mercados, as organizações 

tiveram que assumir uma postura ativa perante este novo contexto mercantil. As decisões têm 

que ser tomadas em uma velocidade muito maior e para que isso ocorra de forma eficiente, as 

informações têm que circular pela empresa e estarem disponíveis para a pessoa certa, no 

momento certo. A tecnologia da informação acompanha o novo modelo de empresa atuando 

em rede, distribuindo informação e poder decisório aos usuários (XAVIER, 2003.) 

Alter (1999) estabelece um quadro referencial no qual posiciona a organização frente à 

conjuntura que se ergue. Denominado de proposta de análise centrada no trabalho (work-

centered analysis – WCA), visa a inserir a tecnologia e a informação no contexto 

organizacional. 

Processos organizacionais 

Tecnologia Informação Funcionários 

 
Produtos 

Clientes 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 Figura 8 (3): Análise centrada no trabalho (WCA) 

Fonte: Alter, 1999.  
 

A estrutura demonstrada na figura 8 tem o objetivo de viabilizar um padrão de análise 

e estruturação das organizações. Nela se percebe o papel ativo da informação e da tecnologia 

da informação nos processos organizacionais, como peças-chave que se articulam em busca 
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de melhores práticas para atingir um resultado pleno. Em vera, organizações que não 

atentarem para a incorporação da tecnologia da informação aos seus processos de gestão estão 

fadadas a uma série imensa de dificuldades que lhes ameaçam até a sobrevivência 

(TAPSCOTT ET AL, 2000). 

Todavia, a tecnologia sozinha não cria vantagens, precisando ser integrada em uma 

organização, com os aspectos de gerenciamento de mudanças, lidando com a resistência das 

pessoas a novos conceitos e idéias. 

 

 

3.7.1 Os impactos da tecnologia da informação  

Segundo Thorp (2003) as aplicações da tecnologia da informação têm evoluído em 

três estágios: automação do trabalho, gerenciamento de informações e transformação 

organizacional. Essa evolução evidencia a crescente complexidade das tarefas apoiadas pela 

TI. 

Quando se evolui da automação para o gerenciamento das informações e daí para a 

transformação do negócio, a importância estratégica da tecnologia da informação aumenta, 

assim como a necessidade de mudança organizacional para concretizar os benefícios das 

aplicações de TI. Esses três estágios de evolução, juntamente com seus impactos e benefícios 

estão resumidos no quadro 2. 

Estágio Impacto Benefícios 
Automação do trabalho Execução do processo Eficiência operacional. 
Gerenciamento de 
informações 

Reestruturação do processo. Efetividade operacional e 
tática. 

Transformação dos 
negócios 

Redefinir o negócio 
Mudar as regras do negócio 

Efetividade estratégica e 
posicionamento. 

Quadro 2 (3): Os três estágios da evolução da tecnologia da informação 
Adaptado de Thorp, 2003. 
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Orman (1998), em um estudo de comparação de tendência quanto ao impacto da 

tecnologia da informação nas organizações, identificou duas correntes em flagrante 

desacordo. A primeira corrente demonstra que a TI reduz a satisfação com o trabalho e 

diminui a necessidade de habilidades através da criação de rotinas, da subdivisão do trabalho 

em tarefas pequenas, muito especializadas e repetitivas, e sujeição do homem ao controle de 

máquinas.  

Já a corrente contrária demonstra que a TI aumenta a satisfação com o trabalho, 

enriquecendo o cargo (enrich jobs), substituindo baixos níveis de trabalho de escritório por 

trabalhos de alta habilidade profissional, através da automação das tarefas mais simples.  

Percebe-se, assim que o impacto da tecnologia da informação não é determinístico: ela 

cria opções para a organização e a escolha feita pela organização cria a variação observada 

nos resultados.  

Neste contexto, surge a perspectiva sociotécnica, adotada neste estudo. Nesta visão, a 

tecnologia da informação, as organizações e os indivíduos passam por um processo de ajuste e 

descobertas mútuas. Na medida em que sistemas de informação são desenvolvidos e 

implementados, a tecnologia deve ser alterada para se adequar às necessidades da 

organização. As mudanças na organização devem ser, na maioria dos casos, criadas e depois 

implementadas e deve ocorrer o retreinamento dos empregados para que sejam desenvolvidos 

sistemas úteis e bem-sucedidos (LAUDON E LAUDON, 2004).  

 

 

3.7.2  Gerenciamento de dados 

A grande evolução das tecnologias dos sistemas computacionais tem permitido a 

coleta de informações de forma cada vez mais rápida e barata. O resultado imediato deste 

processo é que organizações que fazem uso intensivo de computadores têm acumulado um 
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número crescente de informações. Para o melhor aproveitamento e recuperação dessas 

informações, as organizações modernas optam quase que universalmente pela maneira de 

gerenciar os dados através da visão de banco de dados (BD). Na qual, muitos dos problemas 

da visão tradicional são solucionados, pois se realiza o armazenamento e recuperação de 

dados de forma padronizada e utilizando um único grupo de programas (GESSFORD, 1980). 

Adotar uma abordagem de banco de dados significa ter implicações mais abrangentes 

em toda a organização, já que esta adoção vem acompanhada de custos de mudanças na 

disponibilidade, acessibilidade, segurança e manutenção dos dados (BROOKES ET AL, 

1982). 

Para Date (2000), a vantagem de uma organização optar por armazenar seus dados em 

um banco de dados é a capacidade de se ter um controle centralizado que traz além da 

integridade dos dados, benefícios como: redução da redundância e inconsistência, 

possibilidade de compartilhamento dos dados, reforço da padronização dos formatos dos 

dados e aplicação de restrições de acesso e incremento da segurança. 

Alter (1999) diz que um banco de dados é uma coleção estruturada de dados 

armazenados, controlados e acessados através de um computador, baseada em uma relação 

predefinida entre dados relacionados a negócios, situações ou problemas específicos. A forma 

como o dado é apresentado ao usuário denomina-se visão lógica e a forma como os dados são 

armazenados chama-se visão física, de forma que uma visão física pode suportar diversas 

visões lógicas (ALTER, 1999; LAUDON E LAUDON, 2004). 

Para criar, implementar, usar, atualizar e manter a segurança de um banco de dados é 

utilizado um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) que segundo Elmasri e 

Navathe (2000) é definido como o software que organiza a estrutura da base de dados e gere 

os acessos aos dados. Esse conceito (e sua implementação) é essencial para a recuperação dos 

dados. 
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Os SGBD oferecem diferentes recursos de manipulação e aderem aos objetivos gerais 

para os quais foram primordialmente designados. Para selecionar a melhor alternativa de 

implementação, inicia-se com a compreensão dos relacionamentos de dados da organização e 

mapeamento dos recursos requeridos ao banco de dados. 

Requer-se a um SGBD as seguintes capacidades: controlar redundância, restringir 

acesso desautorizado ao banco de dados, prover múltiplas interfaces de usuário, representar 

relações complexas entre dados, reforçar restrições de integridade, prover backup e 

recuperação de dados. 

Constata-se que, cada vez mais, as organizações estão utilizando SGBD’s para guardar 

e localizar informações. Diversas empresas já possuem pacotes de produtos e serviços 

específicos segundo seus tamanho e necessidade, com produtos especiais inclusive para 

pequenas e médias empresas (ORACLE, 2005). Os anos de investimento em pesquisa em 

SGBD relacional os deixaram à frente dos outros tipos de SGBD no tocante à segurança, 

integridade e disponibilidade (FILGUEIRAS, 2000). 

Finalmente, percebe-se que a eficiência de um banco de dados fundamenta-se em 

dados confiáveis e gera como efeito agilidade na recuperação de dados. Além disso, o sucesso 

da adoção de um banco de dados estará diretamente associado ao comprometimento das 

pessoas, desde os níveis mais operacionais, passando pelos diversos grupos de usuários, até a 

alta administração.  

 

 

3.8  Gerenciamento Eletrônico de Documentos 

O gerenciamento eletrônico de documentos (GED) corresponde à utilização de 

hardwares e softwares específicos que têm por atividade captar, armazenar, localizar e 

gerenciar versões digitais das informações (NOVASOFT, 2003). 
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Laudon e Laudon (2004) afirmam que artefatos de gerenciamento eletrônico de 

documentos são ferramentas da tecnologia da informação utilizadas no processo e no 

gerenciamento de documentos, incluindo as atividades de edição de textos, editoração 

eletrônica e armazenamento em disco ótico. Baldam et al. (2002) acrescem a estas, as 

atividades de localização e recuperação. 

O objetivo geral do GED é minimizar o tempo gasto pelo usuário para localizar a 

informação que ele necessita (KOWALSKI, 1997). Já para Zantout e Marir (1999), o GED 

veio evoluindo nas últimas décadas de modo que suas aplicações incluíssem: 

 A tecnologia de imagem latente que fornece a facilidade para substituir 

eletronicamente um sistema de gerenciamento de documentos baseado em papel;  

 A tecnologia de multimídia que envolve a captação e a exposição de vários tipos de 

dados, junto com a facilidade para recuperar conteúdos de objetos de documento em 

multimídia; 

 Incorporação às aplicações groupware e workflow. 

As principais tarefas executadas com GED são manipulação direta de documentos, 

indexação e armazenagem para recuperação de documentos, comunicação através da troca de 

documentos, modelagem e automatização do fluxo de documentos. 

Seguindo a construção de Koch (1998), o GED é caracterizado em dois macrogrupos 

de soluções, de acordo com o ciclo de vida das informações, a saber: gerenciamento de 

documentos (Document Management) e gerenciamento de imagens de documentos 

(Document Imaging). No primeiro grupo, as informações estão em estado dinâmico, enquanto 

que no segundo, são estáticas. Flores (2000) cogita, ainda, em adição à divisão estabelecida, a 

separação entre centros de atividade (analógico e digital) como exibido na figura 9.  
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Figura 9 (3): Centros de Atividade das informações
Fonte: Flores, 2000 
o reconhece a importância e a utilidade da tecnologia GED, tanto que dados 

adem (NOVASOFT, 2003) revelam incremento no número de usuários e de 

ED. Essa pesquisa, realizada no biênio 2002 – 2003, com 239 empresas 

rou que 80,3% dessas empresas preocupavam-se de alguma forma com o 

,8% já utilizavam sistemas GED e 21,7% pretendiam utilizar. 

s (1998) acredita que a maior sensibilidade das organizações para investir no 

lidade de aumento da produtividade e competitividade numa economia cada 

izada. A rápida localização de documentos ajuda a tornar mais eficiente o 

 por uma empresa. 

 e Bax (2002) tal tecnologia propiciaria basicamente três benefícios:  

ia de espaço físico nas organizações: a digitalização e o armazenamento de 

eletrônicas dos documentos eliminaria a necessidade de grandes arquivos 

lidade de recuperação rápida de várias categorias de documentos e por várias 

o mesmo tempo;  

lidade de se fazer cópias de segurança, em CD, DVD ou discos magneto-

os documentos vitais para a organização e armazená-los em ambientes 

por medida de segurança. 
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3.8.1  GED: tecnologias envolvidas 

A tecnologia envolvida com o GED configura-se em quatro funcionalidades básicas: 

captação, gerenciamento, armazenamento e distribuição. Nessas funcionalidades, cada 

tecnologia tem um papel específico. Essas tecnologias, trabalhando reunidas ou isoladamente 

promovem a organização de informações não-estruturadas. As funcionalidades do GED e suas 

respectivas tecnologias são demonstradas no quadro 3 (GED ..., 2004): 

ATIVIDADES TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS EFEITO 
 
 
 
 
 
Captação 

 Agregação 
o Computer Output to Laser Disk (COLD) 
o Enterprise Report Management (ERM).  
 Categorização 
o Reconhecimento ótico de caracteres (OCR)  
o Reconhecimento inteligente de caracteres (ICR)  
o Reconhecimento de caractere manuscrito (HCR)  
o Reconhecimento ótico de marca (OMR)  
o Document Imaging  
o Eforms / WebForms  
o Forms Processing 
  

Captura, 
representação e 
transferência 

Gerenciamento  Colaboração 
o Document Management 
o Web Content Management 
o Workflow 
o BPM (Gerenciamento de processo de negócio) 
o Gestão documental 
o Controle de versão 

Fluxo de conteúdos e 
documentos  

Armazenamento  Trilhas de auditoria  
 Chek in- Check out 
 Redundant array of independent disks (RAID) 
 Retrieval 

 
 Data Warehouse 
 Database  
 SAN /NAS 

 
 Sistema de arquivo (Diretório)  
 Magneto – ótico  
 CD-ROM / DVD 
 Disco ótico  

 

Armazenagem e 
recuperação sob 
demanda 
 

Distribuição  COLD/ ERM  
 Compressão 
 Gerenciamento de direitos digitais/ assinatura digital 

O conteúdo certo, 
para o público certo, 
no dispositivo certo. 

Quadro 3 (3): As funções do GED e as tecnologias envolvidas 
Adaptado de: GED..., 2004. 
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3.8.2  GED: recuperação de informação 

Tradicionalmente, para Zantout e Marir (1999), recuperação de informação se refere 

ao resgate de informações documentais e textuais em banco de dados. A busca de documentos 

em banco de dados com base na combinação e na freqüência da palavra é utilizada para 

material bibliográfico tal como enciclopédias, artigos de jornal, relatórios técnicos e catálogos 

da biblioteca. Esta situação também se apresenta verdadeira, com alguma adaptação, para a 

maioria de situações de recuperação de informação na internet. 

O contexto de recuperação ilustrado há pouco, apresenta-se como um dos grandes 

propósitos do GED: rapidamente localizar e visualizar documentos (BALDAM ET AL, 

2002). Para tal, criam-se tipos ou padrões de documentos que são associados a índices para 

pesquisa e recuperação que permitem localizar rapidamente a informação (GIANDON ET 

AL, 2001). 

O desempenho do sistema GED quanto à recuperação pode ser mensurado por dois 

critérios: precisão e relevância. Alta precisão ocorre quando todos os documentos recuperados 

são realmente essenciais; relevância elevada significa que todos os documentos relevantes 

estão recuperados realmente pelo algoritmo (KOWALSKI, 1997; BAEZA-YATES e 

RIBEIRO-NETO, 1999).  

É importante salientar que normalmente o vocabulário do usuário não é o mesmo do 

autor da informação, a não ser em domínios bastante técnicos. Sendo assim, o sistema GED 

deve prover ferramentas para ajudar o usuário a buscar especificações que representem a sua 

necessidade, utilizando suas palavras, mesmo estas não sendo termos técnicos. 

A qualidade do processo de recuperação de documentos está diretamente ligada às 

técnicas de indexação utilizadas. O sistema GED deve interagir com os usuários através de 

ferramentas simples e intuitivas, sem a necessidade de uso de códigos, símbolos ou 

operadores complicados e difíceis de memorizar. Isso é importante, pois possibilita a 
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localização de qualquer documento da coleção, com base apenas no que o usuário sabe no 

momento sobre o documento (BAX E BAX, 2002).  

 

 

3.8.2.1  Indexação 

Em termos GED, a transformação do item recebido para a estrutura de dados 

localizável é chamada de indexação, um processo que usa a criação de uma estrutura de dados 

para facilitar e agilizar a busca por informações relevantes (BAEZA-YATES e RIBEIRO-

NETO, 1999). Esse processo pode ser manual ou automático e cria a base para a busca direta 

de itens na base de documentos ou busca indireta utilizando o arquivo de índices. O termo 

item é usado para representar a menor unidade de texto completa que é processada e 

manipulada pelo sistema (KOWALSKI, 1997). 

A indexação automática é a capacidade do sistema GED, já no estágio de pré-

processo, automaticamente, determinar as chaves dos índices a serem fixadas para cada item, 

permitindo a sua localização. É uma regra crítica para o sucesso da localização de 

informações relevantes, pois caso o item não tenha sido indexado ou o tenha sido de forma 

errônea, dificilmente será localizado pelo sistema. 

Todas as técnicas de indexação têm propriedades algorítmicas e estatísticas. Porém, 

em um nível conceitual, as abordagens de indexação podem ser classificadas como: 

estatísticas, linguagem natural e indexação por conceitos (KOWALSKI, 1997): 

 Abordagem estatística - Dentre todas as técnicas estatísticas, as técnicas 

probabilísticas teriam a maior eficiência na localização, porém a identificação de 

valores estatísticos consistentes a serem usados nas fórmulas de probabilidade, tem se 

mostrado uma tarefa bastante complexa. A maioria dos sistemas GED comerciais não 

calcula o peso dos valores na indexação, pois é mais fácil armazenar os dados e 
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palavras básicas de cada item e fazer o cálculo no momento da busca, isso permite 

sintonizar os algoritmos sem precisar haver a re-indexação do banco de dados, além de 

permitir a combinação de técnicas estatísticas e booleanas no mesmo sistema GED; 

 Linguagem natural - A forma mais moderna e poderosa para indexação de 

informações é com sistemas de linguagem natural. O sistema apóia-se em sofisticados 

algoritmos lingüísticos, redes neurais, etc e entende perguntas em diversas línguas. 

Uma particularidade importantíssima desta abordagem é que, utilizando os recursos de 

reconhecimento de linguagem natural, todas as perguntas similares são agregadas e 

podem ser apresentadas em relatórios executivos que dão uma visão completa do 

interesse do público e fornecem subsídios para a contínua melhoria das bases de 

dados; 

 A indexação por conceito - É uma técnica estatística que objetiva determinar a 

representação canônica dos conceitos. Está técnica é importante para encontrar itens 

relevantes que outras técnicas não são capazes de localizar. Pressupõe a análise do 

conteúdo temático do documento (análise conceitual) e a tradução dos termos da 

linguagem natural para o vocabulário controlado da linguagem documentária, que 

apresenta todos os controles necessários, a fim de expressar, com a menor 

ambigüidade possível, o conteúdo dos documentos. 

Já Bax e Bax (2002) indicam três formas básicas para se organizar documentos no 

GED e as conceituam da seguinte forma: indexação por campos, indexação de texto completo, 

folder ou file structure. 

 Indexação por campos - um método tradicional usado para arquivos em papel que 

pode ser facilmente transposto para um sistema eletrônico com vantagens, é a 

indexação de documentos usando campos de categorias e palavras-chave. Deve-se 

permitir aos usuários adaptar, de forma flexível, moldes de telas (templates) com os 
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campos a serem indexados, possibilitando a criação de telas de recuperação de 

documentos com diferentes tipos de campos, como data, número etc. Campos de 

índices podem ser utilizados para categorizar documentos, rastrear a criação ou datas 

de retenção, gravar o assunto, entre outros usos; 

 Indexação de texto completo - provendo indexação de texto completo, elimina-se o 

tempo necessário para que pessoas qualificadas leiam e indexem manualmente os 

documentos utilizando palavras-chave. Para oferecer essa funcionalidade o software  

GED deve possuir capacidade de OCR (Optical Character Recognition). Este 

processo lê uma página escaneada e então indexa cada palavra da página. Isso reduz 

dramaticamente o custo de indexação e provê, ao mesmo tempo, melhoria da 

capacidade de recuperação de documentos. Com a indexação de texto completo, 

documentos podem ser encontrados utilizando-se qualquer palavra ou frase que possa 

estar presente no documento, mesmo que as palavras não sejam parte das palavras-

chave utilizadas na indexação por campos. Deve-se ressaltar que existe ainda a questão 

do idioma. Tipicamente, quando o OCR original é aplicado, o sistema GED usa um 

alfabeto inglês. Caso seja necessário o uso de multilinguagem, então o sistema GED 

deve suportar a busca considerando outras línguas. Além disso, é preciso, ou 

desejável, que o sistema realize o OCR e a indexação de texto completo sem 

intervenção humana; 

 Folder / File Structure - juntamente com a indexação por campos e por texto 

completo, deve-se prover também um modo visual para se encontrar documentos. Na 

maioria dos escritórios, documentos são normalmente encontrados pela procura em 

determinadas pastas, em uma gaveta de um arquivo físico. Deve-se recriar esse 

sistema hierárquico através da visualização de pastas aninhadas em vários níveis. A 

interface com visualização gráfica de uma estrutura de pastas facilitará a transição de 
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um sistema de armazenagem em papel para o sistema eletrônico e tornará o sistema 

mais fácil de usar, principalmente por usuários inexperientes. 

 

 

3.8.2.2  Visualização da informação 

 A utilização do GED nas empresas sempre teve como principal foco a indexação e 

localização da informação. Muitas empresas do ramo, porém  estão percebendo que também a 

visualização da informação localizada é de extrema importância para concretizar o objetivo 

GED: facilitar a localização de informações relevantes para o usuário. 

Os seres humanos têm capacidade restrita de memorização e por isso dificuldades de 

guardar os resultados parciais até o momento de serem utilizados. Todavia, a manipulação do 

mundo externo e interações físicas amplificam a performance do cérebro humano. Com o 

recurso visual o processo é similar. Neste caso, usa-se a grande capacidade do cérebro 

humano de processar informação visual, para auxiliá-lo na extração de informação a partir de 

volumes de dados abstratos. Assim, usam-se mecanismos visuais como mapas de navegação e 

diagramas como meios facilitadores da extração de informação de dados abstratos (SANTOS 

ET AL, 2000). 

A visualização da informação é definida como a forma otimizada pela qual o resultado 

da busca pode ser demonstrado ao usuário, para facilitar a este compreender o que lhe foi 

retornado e capacitá-lo a fazer a melhor escolha de qual entre todos aqueles dados é mais 

relevante para seu objetivo. 

A representação visual de uma informação pode comunicar alguns tipos de 

significados muito mais rapidamente e de forma mais efetiva que outros métodos. Card et al 

(1999) propõem seis maneiras principais de como a visualização aumenta a capacidade de 

obtenção de informação: aumentando a memória e processando recursos disponíveis ao 
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usuário; reduzindo a busca pela informação; sendo usada para facilitar a detecção de padrões; 

permitindo operações de dedução e percepção; usando mecanismos de percepção para 

monitorar comportamentos; codificando informações manipuláveis. 

As ferramentas de interface são familiares à maioria dos usuários de computador: 

janelas, ícones, menus, caixa de diálogo, etc (KOWALSKI, 1997). As técnicas de 

visualização incluem o uso de ícones, realce a cor, o uso do pincel (brushing), do linking, 

zoom, focus-plus-context, lentes mágicas. Essas técnicas dão suporte ao uso interativo e 

dinâmico da informação. Segundo Baeza-Yates e Ribeiro-Neto (1999), interatividade é uma 

propriedade importante para a visualização de informações abstratas, embora não seja uma 

regra na visualização científica.  

Segundo Kowalski (1997) os usuários e fabricantes do GED precisam tratar a 

visualização dos dados como computação visual, ao invés de tratar o monitor apenas como 

uma réplica do papel, pois a demanda comercial por estas tecnologias está crescendo junto 

com a disponibilidade de informações na chamada information highway ! 

 

 

3.8.3  GED: implantação 

Há muitas metodologias que podem ser utilizadas para a implantação do GED. 

Baldam et al (2002) indicam alguns pontos comuns que qualquer metodologia deve 

apresentar, com o intuito de fincar bases para controle e evolução satisfatórios. 

O primeiro deles é a definição da solução que tem como objetivo obter um 

planejamento e proposta de execução do projeto, estabelecendo escopo de abertura e infra-

estrutura necessária ao desenvolvimento. 
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O segundo ponto seria o desenvolvimento da solução que considera todas as ações 

necessárias às implementações da aplicação, desde o hardware à condição de migração de 

bases de dados e realização de treinamentos com usuários e administradores. 

O ponto final seria o funcionamento da solução, posta em prática sob gerência e 

avaliação permanentes. Neste ponto podem ser identificadas mudanças culturais dentre os 

colaboradores. 

A maioria dos problemas encontrados durante a implantação do GED é passível de 

acontecer em qualquer ambiente de TI e na visão de Baldam et al (2002) compreende: 

 Falha de projeto – em função, principalmente, de dúvida processual e não 

observação da infra-estrutura material e humana; 

 Falta de padronização – inexistência de padrão formal para formato de arquivos, 

estrutura de índices, mídias. Neste sentido, um trabalho conjunto entre a Association 

for Information and Image Management (AIIM) e a American National Standards 

Institute (ANSI) criou algumas normas, como a ANSI/AIIM MS44, que são exigidas 

por algumas empresas na tentativa de se garantir um mínimo de qualidade no serviço; 

 Ineficácia dos aspectos legais do documento digital – a legislação, de modo geral, 

ainda não aceita documentos digitais, obrigando as empresas a guardarem os 

documentos físicos, mesmo após a sua digitalização, em que pesem esforços para a 

certificação digital assegurada por autoridade certificadora; 

 Resistência ao uso – a tradição que o papel é cômodo, prático e todos já estão 

acostumados, posta em xeque pelo GED, origina resistência muitas vezes ampliadas 

por falhas de origem ergonômica; 

 Custos da implantação. 
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3.9  Modelo Conceitual da pesquisa 

 Estudados os pilares da pesquisa, evidenciam-se os elementos mais específicos para 

investigação, a fim de organizar e facilitar o desenvolvimento desta. Com este fim foi 

elaborado um modelo conceitual sintetizado na figura 10. 
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Nessa rota, satisfação é construída com uma dimensão que considera aspectos 

organizacionais importantes como: produtividade, inovação, satisfação do usuário e controle 

gerencial, ao passo que desempenho é visto via potencial de incremento de performance 

(PIP). 

 A forma encontrada de operacionalizar este modelo resgatado e articulado a partir da 

revisão de literatura, foi realizar uma intervenção quase-experimental em uma instituição 

pública e identificar, analisar e debater a transposição das idéias do mundo ideal para a esfera 

real, seguindo um guia metodológico. Tal guia compôs o esforço metodológico ilustrado no 

capítulo seguinte. 
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4  Metodologia 

A proposta do presente capítulo é apresentar a metodologia empregada no 

desenvolvimento da pesquisa, abrangendo a escolha do método e da estratégia, a descrição da 

técnica de coleta dos dados e da análise dos dados, os cuidados e controles adotados.  

 

 

4.1  Em busca de um método 

O problema de pesquisa era identificar alterações ocorridas na satisfação e 

desempenho dos funcionários de uma organização pública a partir do uso do GED para 

reestruturação de um processo de trabalho, com o intuito de analisar se o uso do GED 

aumentaria ambas: a satisfação dos funcionários quanto à tarefa e o desempenho dos 

funcionários na tarefa.  

Trata-se, pois, de uma pesquisa dentro do contexto organizacional, considerando a sua 

naturalidade e particularidade, tendo como principal justificativa para sua realização, os 

poucos estudos realizados no âmbito das organizações públicas sobre uso do GED e sua 

relação quanto ao desempenho e produtividade de seus funcionários. 

A pesquisa teve a intervenção direta do pesquisador como um elemento externo que 

era responsável pela implementação da tecnologia da informação na organização. Classifica-

se, por isso, como uma pesquisa intervencionista, aquela em que a prática se fundamenta 

numa participação direta do pesquisador na realidade estudada, com a pretensão de modificá-

la, de solucionar um problema (VERGARA, 2000). Essa intervenção teve como âncora a 

utilização de um procedimento que se assemelha aos delineamentos quase-experimentais, nos 

quais se confrontam as grandezas de rigor e representação do real (LAVILLE e DIONE, 

1999), e onde há manipulação de variáveis para se obter relação de causa efeito sob certo 
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controle. Essa proximidade maior entre o pesquisador e o ambiente de pesquisa favorece o 

desenvolvimento de um estudo com base na experiência das pessoas, tratando a vida real, 

hipotetizando um perfil qualitativo.  

Segundo Bauer e Gaskell (2002) a diferença entre as pesquisas qualitativas e 

quantitativas é que a primeira lida com interpretações das realidades sociais, utilizando-se 

principalmente dados do tipo texto, enquanto que a segunda lida com números e usa modelos 

estatísticos para explicar os dados. Nesta pesquisa ambos enfoques foram utilizados, a 

interpretação de textos e o uso de estatística para análise das variáveis, consumando, então, 

uma pesquisa com aspectos qualitativos e quantitativos. 

A pesquisa também é rotulável como exploratória pois, segundo Boyd e Westfall 

(1971), o estudo exploratório é aquele que tem por objetivo a descoberta de novas práticas e 

diretrizes. Este esforço tem como meta tornar um problema complexo mais explícito. A 

pesquisa exploratória é usada em casos nos quais é necessário definir o problema com maior 

precisão e identificar cursos relevantes de ação ou obter dados adicionais antes que se possa 

desenvolver uma abordagem (VIEIRA, 2002). 

Sendo assim, considerou-se que a pesquisa realizada foi um mix de natureza 

qualitativa e quantitativa, de caráter exploratório e de perfil intervencionista. 

 

 

4.2  Perfil experimental da intervenção 

De forma geral, compreende-se, como afirma Gil (1991, p.53) que “o experimento 

representa o melhor exemplo de pesquisa científica”. Além disso, Moreira (2002) afirma que 

o experimento é o evento planejado e levado a cabo pelo pesquisador para obter evidências 

relevantes ao teste de suas hipóteses, ou seja, evidências que lhe permitirão comprová-las ou 

refutá-las, sendo assim adequada a sua utilização para o tipo de estudo que aqui se propõe. 
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Essencialmente, a pesquisa experimental consiste em determinar um objeto de estudo, 

selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo e definir as formas de controle e 

de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Para Cochran e Cox (1992), a 

essência do experimento está no pesquisador deliberada e sistematicamente introduzir 

mudanças nos fenômenos pesquisados e então analisar as mudanças conseqüentes. 

Assim como qualquer outro método de pesquisa, os experimentos também possuem 

vantagens e desvantagens. Reconhecê-las torna-se, antes de mais nada, um processo de 

amadurecimento e de confirmação quanto à escolha. Cooper e Schindler (2003) apresentam 

como vantagens na condução de delineamentos experimentais, uma melhor determinação do 

grau de correlação entre variáveis e possibilidade segura de replicação. 

Por outro lado, Triviños (1995) argumentou que os estudos experimentais são bastante 

criticados nas ciências sociais, bem como em outros campos do saber, porque o total controle 

das variáveis dependentes e independentes é algo quase impossível de acontecer. Ademais, a 

pesquisa em administração geralmente está relacionada ao estudo de pessoas e organizações. 

Portanto, há limites para os tipos de manipulação e controles a exercer, devido ao aspecto 

ético.  

A escolha da utilização de um quase-experimento, e não um experimento verdadeiro, 

foi pautada no fato de que a pesquisa realizou-se no ambiente natural de trabalho, onde os 

grupos já estavam anteriormente formados e não foi possível o controle de todas as variáveis. 

Segundo Campbell e Stanley (1979), este tipo de delineamento pode ser utilizado quando 

realizado em um contexto social no qual falte o pleno controle da aplicação dos estímulos 

experimentais, justo aqueles que tornam possível um autêntico experimento. 

A pesquisa quase-experimental possui algumas desvantagens que devem também ser 

levadas em consideração. Segundo Sampieri et al (1994), o principal problema de uma 

pesquisa quase-experimental deve-se ao fato desta possuir potenciais problemas de validade 
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interna. Campbell e Stanley (1979) complementam dizendo que precisamente porque há falta 

de controle experimental é imprescindível que o investigador conheça a fundo quais são as 

variáveis que seu desenho específico não controla. Em resumo, as limitações devem ser 

identificadas com clareza, a equivalência dos grupos deve ser buscada e a possibilidade de 

generalização dos resultados, assim como a representatividade, devem ser argumentados 

sobre uma base lógica. 

 

 

4.2.1  Delineamento quase-experimental 

O delineamento escolhido para configurar a intervenção quase-experimental foi aquele 

identificado como delineamento com pré-teste e pós-teste aplicado a um único grupo, com 

rotação de membros pelas tarefas em função do tempo, assemelhando-se à implementação 

usual de um experimento por quadrado latino. 

A escolha de tal delineamento foi mandatória dado o reduzido número de participantes 

no quase-experimento, impossibilitando o desenho clássico com grupo experimental e grupo 

controle. De fato, devido ao pequeno número de funcionários no departamento escolhido e 

face à realização de tarefa no ambiente real e natural durante o período normal de trabalho, 

com alta demanda de atendimento, não foi possível disponibilizar mais participantes para não 

prejudicar o andamento e a realização das responsabilidades do setor. 

 

 

4.2.1.1  Semelhanças com quadrado latino 

O quadrado latino é um delineamento experimental em que cada nível de um fator é 

combinado somente uma vez com cada nível de dois outros fatores. É considerado um 

delineamento econômico, pois exige poucas rodadas, no entanto, não permite o estudo pleno 
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das interações (PIEROZAN, 2001). 

Para Montgomery (1991), o quadrado latino é utilizado para eliminar as diferenças de 

duas fontes da variabilidade, pois sistematicamente permite blocagem em duas direções, que 

representam duas restrições de aleatorização. Experimentos deste tipo são possíveis quando o 

número de níveis de ambas as restrições é igual ao número de níveis do fator principal. 

Segundo Costa Neto e Santos (2002), pode-se ilustrar um quadrado latino da seguinte 

forma. Suponha-se que haja três fatores cada um envolvendo quatro níveis de variação. Em 

um arranjo fatorial completo haverá 64 condições experimentais a investigar (43). Mediante 

uso de um quadrado latino, este número poderá ser reduzido a 16 possibilidades, rotacionando 

dois dos fatores na execução do terceiro fator em seus quatro níveis2. Assim, são investigadas 

25% das possíveis condições experimentais, segundo uma distribuição harmoniosa, visando a 

menor perda de informação. Tal configuração é exibida na tabela 1. 

Tabela 1 (4): Quadrado latino 4x43 

              I 

II 
1 2 3 4 

1 A B C D 
2 D A B C 
3 C D A B 
4 B C D A 

Fonte: Baseado em Costa Neto e Santos, 2002. 
 

Evidentemente, existe aí uma compensação entre ganho em custo do experimento e 

perda de poder estatístico da análise. De fato, ao se evitar a investigação das possíveis 

condições experimentais, perdem-se graus de liberdade na análise de variância e se reduz, em 

conseqüência, a significância da influência de cada fator na resposta. Há também que se 

considerar a perda da possibilidade de se investigar a existência de possíveis interações entre 

os fatores, supostamente desprezíveis neste esquema. 

                                                 
2 as letras no corpo da tabela representam os quatro níveis possíveis do fator III. 
3 além da combinação exibida são passíveis mais outras 5 combinações rotativas do quadrado latino neste 
exemplo 
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A semelhança existente entre o quadrado latino e o delineamento utilizado nesta 

pesquisa está exatamente na combinação entre um fator e dois níveis de outros fatores. Neste 

sentido está pesquisa tem como fator principal, ou tratamento, a realização da tarefa de forma 

manual ou com o sistema de informação. 

 

 

4.3  Descrição da intervenção  

O estudo se propôs pesquisar as organizações públicas estaduais no que diz respeito às 

mudanças provocadas pela tecnologia da informação. Sendo assim, buscou-se escolher como 

cenário para o estudo, uma organização que fosse representativa do setor, que estivesse 

inserida no contexto tecnológico necessário para a realização da pesquisa e que fosse 

acessível ao pesquisador. 

A escolha recaiu sobre o do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco 

(DETRAN-PE), uma autarquia da administração indireta vinculada à Secretaria de Segurança 

Pública que foi criada em 1969 pelo Governo do Estado de Pernambuco. 

 

 

4.3.1  Ambiente da intervenção 

Por ser uma organização pública com disposição para investir em novas tecnologias, a 

partir de uma gestão bastante inovadora e que busca suprir a necessidade da sociedade por 

serviços mais eficientes, o DETRAN-PE ostentava condições ideais para servir como 

laboratório para o estudo realizado. 

Além disso, a organização acaba de passar por uma grande reestruturação onde vários 

dos seus processos foram revistos ou redesenhados, muitos deles a partir do uso da tecnologia 

da informação, evidenciando, então, um momento oportuno para a realização deste estudo. 
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Acredita-se que pelo atendimento aos requisitos de ambiência, evidências de 

disposição à cooperação e importância em seu segmento de atuação, o DETRAN-PE fora 

representativo como ambiente propício para o desenvolvimento da pesquisa. 

Para a realização do quase-experimento foi escolhido o departamento de recursos de 

infração (DOFR). Tal escolha foi pautada em uma análise entre os departamentos que 

participavam da tarefa escolhida (análise de recurso de infração), na qual se levou em 

consideração a prática já instaurada de medição de performance no trabalho e a disposição de 

cooperação do grupo e do gestor com a pesquisa. 

O sistema de informação (SI) utilizado para a realização do quase-experimento foi 

criado com base na ação realizada pelo DETRAN-PE, dentro de uma proposta de 

modernização de atendimento e é de propriedade intelectual do DETRAN-PE e da empresa de 

consultoria que o construiu.  

 

 

4.3.2  Tarefa experimental 

A tarefa utilizada para o quase-experimento foi a de análise de recursos de infração. 

Tal tarefa tem como produto final o parecer do analista quanto ao recurso impetrado pelo 

reclamante. De modo geral, o parecer ou é favorável (deferimento) ou não (indeferimento por 

ser julgado improcedente). Em qualquer caso há diversas peças documentais que compõem o 

processo. 

A tarefa realizada no Departamento de Recursos de Infração (DOFR) é a primeira 

instância de tal julgamento e tem como processualística a análise dos documentos anexos ao 

processo. O papel dos analistas é, então, o de verificar se toda a documentação quanto ao ato 

de infração (auto de infração e aviso de recebimento) está em poder do DETRAN-PE, para 
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comprovação de sua existência e se está corretamente preenchida, assim como, se é cabível tal 

requerimento, segundo o código de trânsito brasileiro - CTB. 

Atualmente, tal tarefa é realizada de forma manual, através de processos geradores de 

papel, que exigem arquivamento, cuja súmula do parecer e de seu resultado são registrados no 

sistema de protocolo automatizado do DETRAN-PE. Os autos e seus anexos são 

obrigatoriamente arquivados ocupando um imenso espaço físico que poderia ser utilizado, por 

exemplo, na melhoria do ambiente de trabalho dos funcionários. 

A tarefa quase-experimental, sucedânea da descrita antes, é baseada no uso de um 

sistema de informação GED. Este SI reestrutura a tarefa uma vez que permite aos analistas de 

recursos de infrações, receberem, em seus computadores, cada processo para análise e 

inclusão dos pareceres de forma digital, diretamente na tela do computador, arquivando-o na 

mesma mídia após análise e tornando disponível, em tempo real, os demais processos e 

ferramentas de apoio à tarefa. 

O software oferta módulos conhecidos como ferramentas, para estruturar a tarefa. A 

primeira ferramenta é o grupo de documentos de ajuda, correspondente a atalhos para 

documentos e portais da Internet que contenham conteúdos que facilitem o processo de 

análise, como o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), normas do Denatran, site do DETRAN-

PE e outros. 

A segunda ferramenta é o grupo de modelos de parecer. Como o próprio nome diz, são 

diversos modelos padronizados de possíveis pareceres, os quais necessitam apenas de 

adequação feita pelos usuários sob dados do processo, agilizando a realização da tarefa. 
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4.3.3  Sujeitos experimentais 

O grupo de participantes da intervenção quase-experimental foi definido dentre o 

universo de funcionários que participam diretamente do processo de recursos de infração e 

que atuam no departamento de recursos de infração (DOFR) do DETRAN-PE.  

Hoje, neste departamento, existe apenas um total de seis funcionários empenhados na 

realização da tarefa de análise de recurso de infração. A escolha dos participantes do quase-

experimento foi feita utilizando o critério de conhecimento básico em informática, 

disponibilidade para participação do quase-experimento e turno de trabalho. O número final 

de participantes foi de quatro funcionários, sendo impossível falar-se, no caso, em escolha 

aleatória dos membros do grupo, como requerem os métodos experimentais. 

Além do reduzido número de funcionários na tarefa, dificuldades operacionais internas 

agregaram-se à experimentação, visto que o procedimento foi realizado durante o expediente 

de trabalho, isto é, a execução da tarefa no novo molde não fez com que o departamento 

suspendesse suas atividades, na sistemática antiga. Esta concessão foi necessária para cumpri 

o compromisso da pesquisa em não prejudicar o andamento normal dos trabalhos da área. 

 

 

4.3.4  Script experimental 

A intervenção quase-experimental foi feita segundo um roteiro pré-definido. Realizou-

se um treinamento com os quatro participantes sobre a utilização do sistema de informação. O 

treinamento foi individual, segundo os horários de trabalho. No treinamento, foi enfatizada a 

prática da utilização do sistema de informação realizando-se diversos exercícios para que os 

treinandos assimilassem bem o sistema GED e tirassem o maior número de dúvidas possíveis. 

O pouco tempo dedicado e disponível para a execução do treinamento, penalizou em muito o 

conhecimento e a desenvoltura dos sujeitos experimentais na tarefa com o sistema de 
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informação, fato este que trouxe certos impactos aos resultados. 

O quase-experimento foi realizado na semana seguinte ao treinamento em um período 

total de duas semanas. Os executores, cada um em seu turno de trabalho, manhã e tarde, 

trabalharam com o sistema de informação por uma semana. 

A intervenção consistiu na utilização do sistema de informação pelos analistas para 

realizar a tarefa de análise de recurso de infração, emulando a alteração no processo a partir 

da implementação do sistema de informação. A realização em escala real e na jornada de 

trabalho teve em mente a noção que as variáveis intervenientes permanecessem as mesmas do 

processo sem o uso da ferramenta. 

O escalonamento para a tarefa, que resulta na semelhança aventada ao quadrado latino, 

é exposto na forma a seguir, onde os fatores relacionados são os executores, o tempo e a 

tarefa, conforme quadro 4: 

 Semana 1 Semana 2 
 Turno 1 Turno 2 Turno 3 Turno 4 
Executor 1 Tarefa com 

Software 
Tarefa 
manual 

Tarefa 
manual 

Tarefa 
manual 

Executor 2 Tarefa 
manual 

Tarefa com 
Software 

Tarefa 
manual 

Tarefa 
manual 

Executor 3 Tarefa 
manual 

Tarefa 
manual 

Tarefa com 
Software 

Tarefa 
manual 

Executor 4 Tarefa 
manual 

Tarefa 
manual 

Tarefa 
manual 

Tarefa com 
Software 

Quadro 4 (4): Escalonamento para a tarefa 

Como demonstrado no quadro 4, o tratamento é alternado entre os executores da tarefa 

e em função do tempo. O motivo do delineamento ser apenas semelhante a um quadrado 

latino está no fato de que só dois tratamentos teriam sido analisados (a realização da tarefa de 

forma manual e com o uso do sistema de informação), fato que tornou o número de 

tratamentos diferente do número dos outro dois fatores (tempo e executores), não havendo a 

distribuição rigorosamente aderente às regras do delineamento quadrado latino. 
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Após a realização do quase-experimento, os pareceres foram impressos e anexados ao 

processo físico original (em papel), de forma a não atrapalhar o andamento do setor quanto 

aos seus prazos, como ajustado no início para realização da pesquisa.  

 

 

4.3.4.1  O software utilizado 

O software escolhido para a realização do quase-experimento chama-se ProVirt. E tem 

sua logomarca exibida a seguir. 

 

O Sistema ProVirt tem por objetivo gerar o processo virtual a partir dos dados 

introduzidos no sistema de protocolo geral com todas as informações do processo e todos os 

documentos anexos. O processo virtual gerado pelo ProVirt agrega todas as características do 

processo físico tradicional: capa, encaminhamentos, recursos, auto de infração (AI), aviso de 

recebimento (AR) e anexos, todos em forma digital e agregados entre si como documento 

único e indissociável, com os elementos de segurança requeridos, nos moldes GED. 

O Provirt é divido em três módulos. O primeiro, consiste na instrução dos processos. 

Uma equipe especializada cria o processo, buscando todas as informações referentes ao 

mesmo via banco de dados e em seguida, localiza os anexos requeridos, em diferentes fontes 

digitalizando-os, se necessário e os insere na seção específica do sistema de informação. O 

segundo módulo, que foi utilizado no quase-experimento, possibilita ao usuário a visualização 

do processo a ser analisado, contemplando a capa do processo (Figura 11), com todos os 

dados referentes ao mesmo e os anexos inseridos no processo (Figura 12), bem como, 

disponibiliza ao usuário as duas ferramentas fundamentais para a agilidade da tarefa, já 

descritas anteriormente (Seção 4.3.2). O terceiro e último módulo, tem as mesmas 
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características e objetivos do segundo módulo, sendo utilizado para outra instância de análise 

do processo de recurso de infração. 

 
Figura 11 (4): Capa do Processo sistema ProVirt 

 

 
Figura 12 (4): anexos do processo e parecer sistema ProVirt 

 
Por fim, por medida de segurança, depois de concluída a análise, o sistema transforma 

o processo digital em documento protegido (*.GED) que só poderá ser alterado por pessoas 

autorizadas, disponibilizando para os usuários apenas a visualização, garantindo a integridade 

e a proteção do processo. 

 O ProVirt é enquadrado como um sistema GED por possuir as principais 

características de sistemas de informação desta classe ofertando recuperação de informações a 
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partir da indexação, feita a partir de um campo chave, neste caso, o número do processo, bem 

como dando a possibilidade de visualização das imagens e anexação digitalizadas. 

 

 

4.4  Desenho de pesquisa 

Nesta seção, busca-se representar de forma ideográfica (figura 13) o planejamento de 

como foi desenvolvida a pesquisa, de forma a facilitar o entendimento da mesma. Nele está 

contido o procedimento efetuado para levar a cabo a execução em campo, incluindo tipos de 

ferramentas utilizadas para coleta e prazos. 

 

Tipo de Coleta Quando 
Aplicação do questionário I 1 semanas antes da intervenção 
Medida de desempenho manual 
(PIPm) 

Todos os dias durante um turno por uma semana 
antes da intervenção para cada participante 

PRÉ-TESTE

Tipo de Coleta Quando 
Medida de desempenho digital 
(PIPd) 

Diariamente durante um turno por uma semana 
da intervenção para cada participante 

Aplicação do questionário II Logo após o fim da intervenção 
 

INTERVENÇÃO (duração total: duas semanas)/ PÓS-TESTE 

R
ev

is
ão

 C
on

ce
itu

al
 

Análise de conteúdo 
Estatística descritiva 

Análise da diferença do PIP antes e após o quase-experimento 

Resultados e conclusões do estudo 

Legenda:       Coleta de dados:Pré-teste        Revisão de Literatura                         
                      Coleta de dados:Pós-teste        Análise dos dados                               
         Intervenção                              Resultados e conclusões do estudo 

Figura 13 (4): Desenho da pesquisa
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4.5  Coleta de dados 

A coleta de dados é a etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos 

elaborados e das técnicas selecionadas nas fontes previamente definidas, a fim de se efetuar a 

coleta de evidências (MARCONI E LAKATOS, 2003).  

A fase de coleta de dados neste estudo utilizou duas técnicas, aplicadas ao mesmo 

grupo, qual seja quatro executores do quase-experimento que são funcionários do 

departamento de recursos de infração (DOFR) do DETRAN-PE: aplicação de questionário e 

medida de desempenho. O objetivo de cada técnica está descrito no quadro 5. 

TÉCNICA DE COLETA BASE TEÓRICA OBJETIVOS 
 Aplicação de 

questionários 
 

 Doll e Torkzadeh, 1988  
 Hackman e Oldham, 1975

 Identificar o impacto da 
adoção da tecnologia na 
satisfação do funcionário. 

 Medida de desempenho 
(PIP) 

 Gilbert, 1996  Identificar as diferenças 
do desempenho no processo 
com e sem o uso do 
software. 

Quadro 5 (4): técnicas de coleta e objetivos 

 

 

4.5.1  O uso dos questionários 

Dois questionários foram utilizados, um para o momento pré-teste e outro para o pós-

teste. Ambos tiveram como principal objetivo identificar a satisfação dos funcionários4 e 

foram aplicados em dois momentos: 2 (duas) semanas antes do início da experiência e logo 

após sua conclusão. 

Ambos os questionários foram adaptados da versão traduzida para a língua portuguesa 

por Maçada et al (2000) do instrumento de Doll e Torkzadeh (1988). Este instrumento, já 

utilizado e validado em diversas pesquisas é dividido nas seguintes dimensões: produtividade, 

                                                 
4 apesar da proximidade do construto satisfação do usuário do instrumento, optou-se por manter o nome da 
variável “satisfação do funcionário” como base para o estudo. 
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inovação no trabalho, satisfação e controle gerencial. No processo de adaptação e para uso no 

estudo foi introduzida uma nova pergunta, a fim de capturar o grau de responsabilidade do 

funcionário no processo.  

O pré-teste dos questionários foi realizado com os funcionários do departamento de 

processos (DOFP), departamento que também participa da atividade estudada, na estrutura do 

DETRAN, mas que não foi incluído na intervenção. O objetivo principal, como de hábito, foi 

analisar se a adaptação realizada e as terminologias utilizadas eram de fácil compreensão para 

o grupo a ser pesquisado. Foi escolhido o grupo citado para servir como base para o pré-teste, 

visto que este possui características semelhantes ao do grupo analisado na intervenção, em 

termos de grau de instrução e, principalmente, do conhecimento sobre o processo de recurso 

de infração. 

A opção pelas adaptações e uso do instrumento de coleta de dados deve-se à sua 

estruturação mais simples, à estabilidade e bom grau de resposta e à consideração de aspectos 

técnicos e comportamentais. Contribuiu também o conhecimento sobre sua utilização para 

identificação da natureza multidimensional do impacto da TI, em nível individual do usuário 

final, e aplicabilidade em diversos cenários organizacionais. 

O questionário pré-teste continha apenas questões fechadas utilizando uma escala tipo 

Likert de 5 pontos, para conhecer qual o grau de satisfação dos funcionários com o processo 

de recursos de infração da forma como era realizado antes da implantação da ferramenta 

GED. 

O segundo questionário (pós-teste) continha as mesmas questões fechadas do primeiro 

questionário, adicionando-se questões abertas baseadas no modelo de Hackman e Oldham 

(1975) que trata da satisfação dos funcionários com a tarefa. As questões abertas buscavam 

identificar de forma mais ampla a percepção dos funcionários quanto ao processo e à 

ferramenta utilizada. 
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Além desses dados foram também coletados os dados de segmentação dos 

participantes (sexo, tempo que trabalha na empresa e tempo que trabalha no processo de 

recursos de infração) para análise e verificação se o grupo era homogêneo como se pretendia. 

 

 

4.5.2  A medição de desempenho 

A segunda forma de coleta de dados visou capturar a medida de desempenho (PIP) dos 

funcionários no processo antes e durante o quase-experimento, nos moldes antes estipulados. 

Ela foi realizada com os mesmos funcionários que responderam os questionários.  

Neste estudo, para definição das performances típica e exemplar, foi utilizada como 

referência um das medidas de desempenho criadas pelos próprios funcionários, durante a 

reestruturação da organização no ano de 1999 e que consta no documento Elementos do 

projeto de mudança das diretorias do DETRAN-PE. O pesquisador optou por utilizar como 

referência um desses indicadores, pela compreensão de que, embora a maioria não tenha sido 

colocada em prática na época, seria de mais fácil aceitação pelos funcionários, uma vez que, o 

que se pretendia é que eles mesmos realizassem a medição como parte das suas funções 

diárias. 

No documento citado, a medida de desempenho correspondente ao departamento de 

recursos de infração (DOFR) é o número de processos analisados por dia. Ao se começar a 

preparação para a pesquisa, constatou-se que as cargas horárias de trabalho dos funcionários 

participantes do processo de análise de recurso de infração, chamados de analistas, eram 

diferentes impossibilitando o uso da unidade prevista na medida de desempenho explicitada 

no documento. Para que houvesse uma maior significância na apuração da medida designada, 

a sistematização foi modificada, ficando a medida de desempenho então sendo o tempo médio 
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de análise por processo. Todavia, há que se ressaltar a variância de complexidade dos 

processos analisados os quais demandam tempo díspares na análise. 

É importante salientar que foi bastante positiva a descoberta do pesquisador de que a 

diretoria estudada era uma das poucas dentro da instituição que já tinha a cultura de medição 

de performance e que um dos seus indicadores era exatamente o número de processos 

analisados por funcionário e o tempo médio para análise dos processos. 

O procedimento utilizado para a coleta desses dados foi o uso de uma ficha de 

desempenho que consistia em uma tabela diária para indicar o tempo de cada processo 

analisado, criada pelo pesquisador e distribuída aos funcionários participantes da pesquisa. 

Deste dado foi posteriormente retirada a média, obtendo-se o tempo médio de análise dos 

processos.  Assim, a medida foi anotada diariamente durante um turno na semana do quase-

experimento em que os funcionários estavam trabalhando no processo de recursos de infração 

pelo modo manual, configurando-se o chamado desempenho manual. A mesma estratégia 

valeu para coletar os dados relativos à performance utilizando o software, obtendo-se os 

dados do desempenho digital. 

As fichas de desempenho foram coletadas diariamente pelo pesquisador, que instruiu 

os pesquisados a utilizá-la e estava presente nos dois primeiros dias de coleta para certificar-

se de que esta estava sendo efetuada da forma correta e que os dados teriam validade para a 

pesquisa. 

 

 

4.6  Análise dos dados 

A pesquisa valeu-se de duas abordagens para análise. A primeira de cunho 

interpretativa, requisito atendido pela análise de conteúdo, foi adotada neste estudo para o 
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processo de análise dos dados coletados através das questões abertas do questionário pós-

teste.  

A segunda, a análise quantitativa, foi realizada mediante emprego de técnicas 

estatísticas para a quantificação e análise dos questionários com o objetivo de identificar o 

impacto do uso da ferramenta GED na satisfação dos usuários. 

 

 

4.6.1  Análise Quantitativa  

Segundo Spiegel (1975) a precisão da aproximação de uma análise estatística melhora 

quando a amostra (n) cresce. Uma amostra de tamanho n < 30, como neste estudo, é 

denominada pequena amostra ou amostra exata. Algumas medidas estatísticas são 

consideradas mais apropriadas para estes casos, visto que os resultados obtidos por estas 

medidas são válidos tanto para as grandes como para pequenas amostras. 

Sendo assim, das medidas associáveis a pequenos contingentes de dados foi utilizada, 

principalmente a média. Também foi apurada a representatividade das dimensões do 

questionário a partir da média do grupo de questões pertencentes a cada construto. 

Utilizaram-se, ainda, técnicas sobre as dimensões do questionário e os construtos 

criados nas questões abertas do segundo questionário, para se obter correlação simples entre 

as variáveis satisfação e desempenho em relação ao uso / não uso do GED.  

 

 

4.6.2  Análise de Conteúdo 

A análise de conteúdo aderente à proposta de Bardin (2000) foi utilizada para 

interpretação das questões abertas do segundo questionário (pós-teste) com o objetivo de 
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identificar qual a percepção dos executores quanto ao processo e à ferramenta utilizada (o 

software). A operacionalização sugere a modelagem exibida na figura 14. 

 

CODIFICAÇÃO            CATEGORIZAÇÃO            ANÁLISE   

Análise 
bivariada 

Interpretação 
Conclusões 

 

Criação do 
sistema de 
categorias 

Transformação 
dos dados 

Unidades de 
registro 

Unidades de 
contexto 

 
 

 

 
 

 Figura 14 (4): Processo de análise de conteúdo 
Fonte: Baseado em Bardin, 2000.  

O processo de codificação visa reduzir o corpus gerado nas respostas obtidas às suas 

unidades representativas: palavras, palavras com vários sentidos, sentenças ou temas 

(WEBER, 1990). A fase de categorização, que é considerada muito significativa na análise de 

conteúdo, define a criação ou formação do sistema de categorias. O critério de categorização 

pode ser semântico, sintático, léxico ou expressivo.  As categorias podem ser estabelecidas 

pelo pesquisador através da revisão teórica e conceitual do objeto de estudo, por sistemas de 

categorias previamente formulados por outros autores, por opiniões de especialistas sobre o 

objeto de estudo, ou outra forma adequada ao estudo em questão (BAUER e GASKELL, 

2002) e dão a base para a interpretação que é a fase final da análise de conteúdo. 

É importante salientar que os preceitos enunciados quanto à operacionalização da 

análise de conteúdo foram seguidos com o auxílio do software SPHINX®. Nele foi realizada a 

tabulação das respostas e sua quantificação. 

 

 

4.6.3 Análise da diferença do PIP 

Quanto à medida de desempenho, a análise foi realizada a partir da identificação da 

diferença entre o potencial de incremento de performance (PIP) manual e digital, individual e 

do departamento, configurando uma espécie de análise de tendência. 
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A apuração foi feita conforme explicitado em 4.5.2. A partir da medição foi 

encontrada a performance típica, que foi a média aritmética das medidas do período, e a 

performance exemplar, que foi compreendida como a melhor avaliação encontrada entre todas 

as performances típicas. Assim, foi medido o PIP de cada funcionário individualmente e o PIP 

do departamento definido como a média aritmética de todos os funcionários participantes. 

PIP = Melhor performance típica entre todos (Performance exemplar)       . 
          Média aritmética das performances do período (performance típica).      

A partir deste cálculo foi possível comparar a performance sem a utilização do 

software (PIPm) e a performance utilizando as ferramentas GED (PIPd). Também, a diferença 

entre o PIP do departamento e de cada um dos funcionários (manual e digital) foi examinada, 

a fim de se compreender se existiram distorções de desempenho entre os funcionários. 

PIPm = Performance exemplar manual(Pem) 
      Performance típica manual (Ptm) 

       
                             PIPd = Performance exemplar digital(Ped) 

      Performance típica digital (Ptd) 
 

Por fim, a pesquisa também se valeu de observações do pesquisador em todas as fases 

de coletas de dados, principalmente no que concerne a dificuldades no uso do ProVirt pelos 

participantes e outros fatos que poderiam ter influência no resultado da pesquisa. 

 

 

4.7  Controles e cuidados 

Segundo Campbell e Stanley (1973) existem alguns fatores que podem prejudicar um 

experimento, fazendo com que a validade interna da pesquisa seja abalada e que a confiança 

quanto ao resultado do experimento diminua. A validade interna se relaciona com a qualidade 

do experimento que é conseguida quando se há controle. Para se buscar um maior controle, e 

conseqüentemente uma maior qualidade do experimento, é preciso eliminar as fontes de 
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invalidação interna. Sampiere et al (1994), Campbell e Stanley (1979) indicam algumas fontes 

que atentam contra a validade e que devem ser levadas em consideração quanto da realização 

de um experimento.  

Considerando-se a perspectiva quase-experimental desta pesquisa e as naturais fontes 

contrárias ao rigor de sua condução, descrevem-se, a seguir, os controles e cuidados 

adaptados na mesma, a fim de realizá-la com clareza e representatividade. 

 Na seleção dos sujeitos: foi realizada uma análise de características dos sujeitos que 

pudessem ser relacionadas às variáveis estudadas, buscando criar grupos mais 

homogêneos; 

 Na coleta de dados: durante o período de coleta os funcionários foram observados 

pelo pesquisador para certificação de que a medida estava sendo realizada da forma 

requerida pela pesquisa. Para que não ocorresse o fenômeno de maturação, descrito 

por Sampiere et al (1994), a coleta de dados foi realizada no mesmo prazo e horário 

nos dois grupos, além de ter sido feita durante o horário normal de trabalho dos 

participantes que já estavam de alguma forma acostumados com o mesmo; 

 No teste dos instrumentos: foi realizado um teste do questionário com o objetivo de 

analisar se a adaptação realizada e as terminologias utilizadas eram de fácil 

compreensão para o grupo a ser pesquisado e se eram adequadas ao intuito da 

pesquisa. Foi constatado que nas questões que falavam sobre satisfação, o termo 

usuário não estava sendo bem interpretado, uma vez que, eles o utilizam para referir-se 

a seus clientes, sendo alterado para os pronomes pessoais minha e meu; 

 Na checagem da planilha: verificou-se a validação da ficha de desempenho para que 

o fenômeno descrito por Campbell e Stanley (1979) como instrumentação, não 

ocorresse. A aplicação do questionário foi realizada pelo pesquisador e a medida de 
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desempenho permaneceu a mesma no pré e pós-teste, sendo sua medição realizada 

pelos próprios funcionários; 

 No exame das categorias da análise de conteúdo: foram evitadas simplificações 

demasiadas ou reducionismos reveladores de vieses do pesquisador. Uma maior 

objetividade foi obtida, em grande parte, graças às análises léxicas viabilizadas pelo 

SPHINX®; 

 Na postura do pesquisador: buscou-se um equilíbrio para balizar o entrelace de 

papéis de pesquisador e interventor (consultor), vivenciados simultaneamente, 

refreando, inclusive, qualquer manipulação dos indivíduos decorrente da proximidade 

de contato. 

 

 

4.8  Readequações não desejadas 

A pesquisa foi albarroada por uma série de eventos fora do domínio do pesquisador. 

Tais eventos impuseram drásticas mudanças na metodologia do trabalho e conduziram a uma 

migração do procedimento para o perfil intervencionista-experimental, mantendo a base 

conceitual prévia. As dificuldades maiores gravitaram em torno do software GED e sua 

implementação, do ajuste contratual entre empresa e DETRAN e da disponibilidade dos 

atores para participação. 

Como vaticinado, a implantação do sistema foi adiada em seis meses. Tal adiamento 

levou à simplificação da tarefa a monitorar. Foi definida então a redução da tarefa, mas aí o 

software apresentou problemas e foi feita uma nova readequação ao script da, agora, já 

intervenção. 

A solução encontrada para implementar a intervenção foi a realização de um “quase-

experimento” que buscasse simular condições próximas as que seriam encontradas caso a 
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pesquisa fosse realizada como prevista inicialmente, no escopo real. Chegou-se então à forma 

final aqui discutida e defendida, cujos resultados obtidos passam agora a ser analisados. 
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5  Análise dos resultados  

A proposta do presente capítulo é apresentar os resultados das análises realizadas a 

partir dos tratamentos dispensados aos dados obtidos na pesquisa. Os resultados apresentados 

referem-se ao exame dos dados criados via instrumentos de pesquisa e submetidos às análises 

previstas ao capítulo precedente. Os gráficos e tabelas apresentados neste capítulo foram 

formulados a partir do uso dos sistemas Excel® e Sphinx®. 

 Os participantes do quase-experimento serão identificados como funcionário 1, 2, 3 e 

4. Antes de adentrar na análise dos dados em si, será feita uma rápida apresentação do perfil 

dos participantes. 

 

 

5.1  Pequeno perfil dos sujeitos experimentais 

Ao se aplicar o questionário pré-teste alguns dados dos sujeitos experimentais foram 

levantados. O objetivo de se adquirir estes dados foi a realização de uma breve análise em 

algumas características destes para assegurar que não houvesse grandes distinção entre os 

sujeitos experimentais, garantindo a maior homogeneidade possível entre os grupos. 

Como pode ser demonstrado no gráfico 1 o grupo de participantes contou com 2 

mulheres e 2 homens. 

22
Feminino

Masculino

 
Gráfico 1 (5): Participantes quanto ao sexo 

 
Quanto ao tempo de trabalho na empresa e na tarefa analisada, pode-se perceber no 

gráfico 2, que todos na condição de funcionários desta empresa, sempre trabalharam na tarefa 
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de análise de recursos de infração, e apenas um funcionário trabalhava há mais de dois anos 

nesta função. No gráfico construído, para essa melhor visualização optou-se por transformar o 

tempo de contrato em meses. 

67 67
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14 140
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Tempo na empresa Tempo na tarefa

Funcionário 4

Funcionário 3

Funcionário 2

Funcionário 1
Funcionário 4

Funcionário 3

Funcionário 2
Funcionário 1

Gráfico 2 (5): tempo na empresa versos tempo na tarefa 

Percebe-se que não existiu grande distinção nas características avaliadas. O único fator 

que se deve ressaltar é a diferença entre o tempo de empresa e na tarefa do funcionário 1, que 

realmente é superior aos outros funcionários, o que poderia ocasionar diferença  em seus 

resultados. Este fato foi levado em consideração na análise das variáveis satisfação e 

desempenho. 

A partir deste momento serão trabalhados em seqüência o exame dos dados do quase-

experimento (pré e pós-teste). Para melhor acompanhamento a análise será dividia em duas 

partes. A primeira quanto à mensuração sobre a tarefa e, em seguida, a verificação da 

performance na tarefa. 

 

 

5.2  Exame do pré-teste  

Aqui estão demonstrados os resultados referentes ao exame dos dados do pré-teste 

estando inseridas a análise do questionário e a medição de desempenho encontrada antes da 

realização do quase-experimento. 
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5.2.1 Mensuração sobre a tarefa 

Os dados apresentados a seguir referem-se à aplicação dos questionários por ocasião 

do pré-teste, conseqüentemente antes da intervenção (pré-teste), quando se avaliava a forma 

como a tarefa é realizada atualmente, por meio manual. 

 

 

5.2.1.1 Análise descritiva das questões 

A análise descritiva permitiu demonstrar qual a percepção dos funcionários quanto à 

tarefa do pré-teste. Os dados foram obtidos no questionário pré-teste e serão analisados 

baseados na escala do tipo Likert utilizada (com variação de 1 a 5). De forma a realizar uma 

análise mais detalhada, efetuou-se, além da média aritmética, uma ordenação das dimensões, 

conforme apresenta o quadro 6 e gráfico 3.  

Indicadores Médias 
  Responsabilidade 4,25 

  Qual o grau de responsabilidade que você tem neste processo 4,25 

  Controle Gerencial 2,67 

   Ajuda no controle gerencial do processo de trabalho 2,75 

   Melhora o controle do gerenciamento 2,75 

   Ajuda no controle do gerenciamento de performance do processo de trabalho 2,50 

  Inovação 2,67 

   Coloca-me diante de idéias inovadoras 3,00 

   Ajuda-me a criar idéias inovadoras 2,75 

   Permite-me propor novas idéias 2,25 

  Produtividade 2,67 

   Poupa-me tempo 2,75 

   Faz-me ter uma boa produtividade 2,75 

   Possibilita-me a executar mais trabalho do que seria possível sem ele 2,50 

  Satisfação 2,50 

   Vai ao encontro das minhas necessidades 2,75 

   Melhora o meu serviço 2,50 
   Melhora a minha satisfação 2,25 

Quadro 6 (5): Classificação das dimensões pré-teste 
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Gráfico 3 (5): Classificação das dimensões pré-teste 

A dimensão responsabilidade possuiu apenas uma questão para ser avaliada, que fora 

inserida pelo pesquisador e que diz respeito ao grau de responsabilidade dos funcionários na 

tarefa. Esta teve a maior média entre as dimensões (4,25), demonstrando que a realização da 

tarefa manual imprime um alto grau de responsabilidade para os funcionários. Acredita-se, no 

entanto, que o alto grau de responsabilidade referido pelos funcionários se deve pelo teor legal 

intrínseco na tarefa e não por características do modo de produção desta.  

Com relação aos resultados da dimensão controle gerencial (gráfico 4), destaca-se o 

item “o sistema ajuda no controle do gerenciamento de performance do processo de trabalho” 

como o de menor média (2,50) deste grupo. Os funcionários entendem que somente o controle 

do gerenciamento não é suficiente para garantir o bom desempenho das atividades. De modo 

geral a dimensão obteve média de 2,67, indicando que os funcionários acreditam ter pouco 

controle gerencial da tarefa da forma como é realizada. Isto pode ocorrer pelo fato destes 

serem obrigados a manusear um número grande de processos em meio físico, empilhados em 

seu ambiente de trabalho. 
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Análise da dimensão "Controle gerencial"
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Gráfico 4 (5): Análise da dimensão “Controle gerencial”em relação à média de seus itens 

Com a mesma média geral (2,67) se encontra a dimensão “inovação” (gráfico 5) 

indicando que os funcionários acreditam ter a tarefa manual pouco grau de inovação. Vale 

destacar o item “permite-me propor novas idéias” com a menor média de todos os itens do 

questionário (2,25). Para os funcionários a tarefa no modo manual não só lhes dá pouca 

possibilidade de criação de novas idéias, como pouco lhes permite propor tais idéias caso 

estas venham a surgir. Estes se sentem presos aos processos burocráticos intrínsecos à tarefa 

manual, não tendo liberdade para inová-lo. 

Outro item merecedor de destaque é “coloca-me diante de idéias inovadoras” que 

obteve a segunda maior média (3). Logo, se levadas em consideração apenas as questões 

utilizadas da ferramenta de Doll e Torkzadeh (1988) foram encontradas nesta dimensão a 

maior e a menor média em todo o questionário. Este fato pode estar relacionado à própria 

situação do quase-experimento, onde os respondentes foram colocados diante de novas idéias 

quando escolhidos para participar desta pesquisa e conheceram novas perspectivas de 

mudança no processo, ou mesmo a usual indefinição verificada nesta dimensão quando da 

aplicação do instrumento em estudos práticos (PEREIRA ET AL, 2004). 
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Análise da dimensão "Inovação"
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Gráfico 5 (5): Análise da dimensão “Inovação” em relação à média de seus itens 

Os funcionários percebem suas baixas produtividades no processo. O tempo utilizado 

para a sua realização é uma questão crítica, segundo o item “poupa-me tempo” (gráfico 6) que 

obteve a menor média do grupo (2,5). Os funcionários acreditam que a tarefa no modo manual 

gasta muito tempo, tempo este, que poderia ser revertido em outros tipos de atividades. Esta 

perspectiva negativa da sua própria produção, prejudica a satisfação dos funcionários quanto à 

tarefa, conforme visto no modelo de Hackman e Oldham (1975) o qual taxa que a 

produtividade é uma das principais determinantes da satisfação. 

 
Análise da dimensão "Produtividade"
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Gráfico 6 (5): Análise da dimensão “Produtividade” em relação à média de seus itens 

O pior resultado entre as dimensões (2,5) foi encontrado na que diz respeito à 

satisfação dos funcionários (gráfico 7). Este resultado indica que a tarefa, na forma como é 
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realizada atualmente, pouco satisfaz aos funcionários. Vale ressaltar o item “melhora a minha 

satisfação” foi um das menores médias do questionário (2,25) e conseqüentemente da 

dimensão. É interessante perceber que o funcionário que está trabalhando há menos tempo no 

processo foi exatamente o que demonstrou estar mais satisfeito com este. Não há como 

afirmar que o fator tempo está ligado ao fator satisfação nesta pesquisa, até porque este não é 

o foco da mesma, mas é válido enfatizar tal dado para uma melhor compreensão dos 

resultados. 

Outro fato que merece ser comentado está no item “vai ao encontro das minhas 

necessidades”. Ao se comparar as respostas desta questão com às da anterior, percebe-se que 

existe uma diferença na resposta de um dos funcionários, que embora tenha dito que não 

acredita que a tarefa realizada na forma manual aumente a sua satisfação, responde de forma 

afirmativa nesta questão, ou seja, este funcionário acredita que a tarefa manual vai muito ao 

encontro das suas necessidades, embora não melhore a sua satisfação, o que aparentemente 

parece ser um contra-senso. Não foi possível encontrar nenhuma característica especial em tal 

funcionário que indicasse o porquê de tais respostas tão distintas. 

Análise da dimensão "Satisfação"

2,5

2,5

2,5

2,75

2,5

2,25

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Média da dimensão Média do item

Vai ao encontro das minhas necessidades

Melhora o meu serviço

Melhora a minha satisfação

 
Gráfico 7 (5): Análise da dimensão “Satisfação” em relação à média de seus itens 

 Por fim, é interessante frisar a concentração das médias das dimensões em torno de 

2,67 em todo o pré-teste direcionando as respostas para um resultado com características mais 

próximas ao reconhecimento de desalento com o processo nos moldes atuais e que no geral os 
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funcionários tendam a se sentir com uma moderada satisfação com a realização da tarefa pelo 

modo manual sendo legítimo esperar que o GED venha a caminhar para que esta percepção 

seja modificada. 

 

 

5.2.2  Mensuração da performance na tarefa 

5.2.2.1 Performance individual 

A análise da performance foi realizada a partir dos dados coletados segundo 

explicitado na sessão 4.6.3. A primeira medida a ser localizada foi a performance típica (Pt) 

que compreende a média dos tempos que cada funcionário levou para realizar a análise dos 

processos na tarefa manual demonstrada no Quadro 7 a seguir. 

Funcionário Pt manual 
Funcionário 1 4 minutos 
Funcionário 2 9 minutos 
Funcionário 3 6 minutos 
Funcionário 4 10 minutos 

Quadro 7 (5): Performance típica individual na tarefa manual 

Em seguida, buscou-se fixar a performance exemplar (Pe), que como explicitada em 

4.6.3 é a melhor performance típica entre os funcionários participantes. Sendo assim, 

constata-se que a performance exemplar é do funcionário 1 com uma performance de quatro 

minutos. Vale destacar que em relação ao tempo dos outros participantes, o funcionário 1 

obteve uma performance bastante diferenciada (gráfico 8). Confrontando-se tal dado contra os 

dados de 5.1, percebe-se que este funcionário é àquele que há mais tempo trabalha nesta 

tarefa, o que pode ser a chave para explicar tal discrepância. 

É válido lembrar que este tipo de tarefa não é simplesmente operacional e, sim, uma 

atividade intelectual, com complexidade inerente ao processo e que exige um conhecimento 
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técnico. Neste caso, o tempo de experiência pode ser uma vantagem significante, ao 

possibilitar acúmulo de conhecimento, sendo esta uma possível razão para a diferença entre os 

resultados.  

Um fato, complementar na análise, é que não houve como avaliar os tipos de 

processos de recurso analisados, uma vez que pode haver enorme distinção de complexidade 

entre os mesmos. Sendo assim, há chance do elevado tempo dispendido pelos demais dizer 

respeito a alguma eventual dificuldade na análise. 

4 4
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Gráfico 8 (5): Performance típica X exemplar 

A diferença entre a performance exemplar e a típica é que nos daria o potencial de 

incremento de performance. Conceitualmente, Gilbert (1990) explica que quanto melhor a 

performance típica, melhor será o desempenho e menor a chance de incremento do PIP. No 

caso do presente exercício, a medição é caracterizada por buscar diminuição, ou seja, a 

performance exemplar é a de menor tempo. Assim para melhor expressar o potencial de 

incremento, isto é, o que se precisa ser ampliado para se atingir a performance exemplar, 

decidiu-se a representação algébrica do PIP para seu complemento a 1, a fim de evidenciar de 

forma mais corriqueira o resultado. Também, por esta razão, optou-se por percentualizar o 

resultado encontrado. 

 O passo seguinte, então, foi o cálculo do PIPm de cada funcionário demonstrado no 

quadro 8. 
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Funcionário PIPm PIPm (%) 
Funcionário 1 0 0% 
Funcionário 2 0,56 56% 
Funcionário 3 0,33 33% 
Funcionário 4 0,60 60% 

Quadro 8 (5): Potencial de incremento de Performance no modo manual 

Em tela, vê-se que o funcionário que ostenta o maior potencial de incremento de 

performance no pré-teste é o funcionário 4, com 60%, e eliminando-se o funcionário 1, que 

foi o paradigma para Pe, o funcionário 3 é aquele que mais se aproxima da performance 

exemplar, obtendo um PIP de 33%.  

O funcionário 3 foi aquele que aparentava estar mais envolvido na realização do 

quase-experimento, o que pode ter servido de incentivo para a sua melhora de performance e 

por este ter conseguido chegar mais perto da performance ideal. 

A diferença observada no desempenho dos funcionários 2 e 4 (PIP de 56% e 60%) 

deixa claro que há alguma coisa a melhorar. Pode-se argumentar que o tempo de trabalho do 

funcionário 1 e sua eventual maior adaptação ao processo, como já comentado anteriormente, 

conduza-o a uma performance melhor, mas para ocorrerem índices de desempenho tão 

destoantes, pressupõem-se que outras variáveis podem estar influenciando tal fato.   

Em geral, ao confrontar o resultado aqui demonstrado com o que foi discutido em 

5.2.1.2, tomando-se a dimensão “produtividade” como referência, pode-se notar que ambos 

estão em consonância. Os funcionários acreditam que a tarefa manual não lhes poupa tempo, 

trazendo uma baixa produtividade. Se estes aceitam que sua produtividade está baixa, 

significa que os mesmos teriam um potencial de incremento de performance alto, 

corroborando com o resultado aqui encontrado. 
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5.2.2.2 Performance do departamento 

Considerando a performance típica do departamento em 7,25 minutos, para a tarefa 

manual e mantendo a Pe inalterada, o PIPm do departamento é de 44,8% na tarefa manual e 

está explicita no quadro 9. 

Pt manual PIPm (%) 
7,25 minutos 44,82 % 

Quadro 9 (5): PIP manual do departamento 
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Gráfico 9 (5):  PIP dos funcionários X PIP departamento modo manual 

O PIP do grupo foi de apenas 44,82% o que indica que em geral a equipe está com 

uma performance baixa em relação a performance exemplar (a rigor, quase metade). Destaque 

para o funcionário 3 que, excluindo o funcionário 1 que obteve a melhor performance, foi o 

único que ficou abaixo da média do departamento. 

A diferença entre a média do departamento e as médias individuais é ainda muito 

grande, o que ressalta certa distorção quanto aos desempenhos individuais e o desempenho do 

grupo, o que aparenta necessitar uma ação motivacional de caráter urgente. Talvez a 

implantação de uma nova tecnologia seja justo este incentivo. 
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5.3 Identificação de mudanças processuais 

Para a realização do quase-experimento, fez-se necessário a mudança processual 

através da inserção de novas ferramentas, como o computador e o sistema de informação.  

As modificações realizadas na tarefa estudada, principalmente no modo de realizar a 

tarefa de análise de recurso de infração a partir da implantação do GED foram as explicitadas 

a seguir: 

 Refinamento informacional (captação de informações de um processo, para seu 

melhor entendimento) – por dois fatores principais: o primeiro por disponibilização, 

via ProVirt, de mais informações sobre o processo de recurso analisado do que é 

obtido pelo meio manual e o segundo, pelo uso das ferramentas (documento de 

ajuda e modelo de parecer);  

 

 

Análise (melhora da análise das informações e melhoria do processo decisório) - 

também, por disponibilizar mais informações sobre o processo do que é obtido na 

tarefa manual, e através do uso da ferramenta documento de ajuda, o analista pôde 

obter informações sobre leis, normas e outras que facilitassem a sua análise e 

conseqüentemente a tomada de decisão; 

Base intelectual (captação e distribuição de bens intelectuais) - através do uso das 

ferramentas e do gerenciador de banco de dados, gerou-se a possibilidade de 

visualização de qualquer outro processo já julgado contido na base de dados. 

 

5.4 Exame do pós-teste 

Os dados apresentados a seguir dizem respeito aos resultados encontrados nos 

questionários aplicados após a intervenção (pós-teste), quando se avaliava a tarefa realizada 

com o apoio do sistema de informação, ou seja, por meio digital. 
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5.4.1  Mensuração sobre a tarefa 

5.4.1.1  Análise descritiva das questões 

Assim como no pré-teste, as respostas encontradas no questionário pós-teste foram 

avaliadas segundo uma escala do tipo likert  e foi realizada a ordenação das dimensões com o 

intuito de melhor analisá-las. Tal feito está demonstrado no quadro 10 e gráfico 7. 

Indicadores Médias 
  Responsabilidade 4,25 

  Qual o grau de responsabilidade que você tem neste processo 4,25 

  Controle Gerencial 4 

   Ajuda no controle gerencial do processo de trabalho 4 

   Melhora o controle do gerenciamento 4 

   Ajuda no controle do gerenciamento de performance do processo de trabalho 4 

  Inovação 3,83 

   Coloca-me diante de idéias inovadoras 4 

   Permite-me propor novas idéias  4 

   Ajuda-me a criar idéias inovadoras 3,5 

  Produtividade 3,83 

   Faz-me ter uma boa produtividade  4 

   Poupa-me tempo 3,75 

   Possibilita-me a executar mais trabalho do que seria possível sem ele 3,75 

  Satisfação 3,83 

   Melhora a minha satisfação  4,25 

   Melhora o meu serviço 4 
   Vai ao encontro das minhas necessidades 3,25 

Quadro 10 (5): Classificação das dimensões pós-teste 
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Gráfico 10 (5): Classificação das dimensões pós-teste 
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Gradualmente, houve melhora de percepção em todas as dimensões analisadas, 

levando-as a posição de “(quase) muito satisfeitos” na escala de mensuração, significativa 

mudança em relação ao “(quase) moderada” visto na aplicação na tarefa manual. 

A dimensão responsabilidade, que diz respeito ao grau de responsabilidade dos 

funcionários na tarefa foi a que obteve a maior média entre todas as questões (4,25). O que 

demonstra que a realização da tarefa por meio digital traz um alto grau de responsabilidade 

para os funcionários. Mais uma vez, é importante frisar que aspectos legais intrínsecos à 

tarefa parecem ser o grande ponto de apoio nas respostas desta questão, chegando-se a 

considerar que a mesma não foi interpretada adequadamente pelos participantes frustrando o 

que se esperava. 

Os funcionários demonstraram estar muito satisfeitos com a capacidade do sistema 

GED de facilitar o controle gerencial (gráfico 11). Ferramentas de controle e uma maior 

segurança e estruturação do processo são características encontradas nesta nova forma de 

realização da tarefa. Este resultado está em consonância com a afirmação de Haddad (2000) 

que o sistema GED facilita a tarefa do nível tático da organização, que tem como foco a 

performance e o controle gerencial. 

Análise da dimensão "Controle gerencial"
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Gráfico 11 (5): Análise da dimensão “Controle gerencial” pós-teste 

 

As dimensões inovação, produtividade e satisfação obtiveram as mesmas médias 

(3,83), ficando empatadas na ordenação das dimensões.  
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Na dimensão inovação (gráfico 12), este resultado demonstra que o uso do sistema de 

informação incentiva os usuários a adotar um comportamento inovador. Este resultado vai ao 

encontro do que é afirmado por Barreto (2004) que o sistema GED introduz as organizações 

em ambiente voltado à inovação. 

Pela participação de alguns destes funcionários na criação do sistema, desde de sua 

concepção, nos primeiros testes e finalmente, através do quase-experimento, é esperado que 

estes sintam que a tecnologia lhes proporcione um ambiente de mudança, pelo chamado 

envolvimento. Segundo Doll e Torkzadeh (1989) o envolvimento é determinante na satisfação 

do usuário em um ambiente computacional. 

Destaque para o item “ajuda-me a criar novas idéias”, que embora tendo resposta 

positiva (de moderado a muito), foi a menor média do grupo (3,5), talvez por conta de alguma 

inexperiência no ambiente computacional, o que faz as pessoas se sentirem limitadas na 

criação de novas idéias relacionadas à tarefa recriada na nova visão. 

Análise da dimensão "Inovação"
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Gráfico 12 (5): Análise da dimensão “Inovação” pós-teste 

A inserção da nova tecnologia traz uma potencial maior agilidade na realização da 

tarefa, poupando tempo e melhorando a produtividade. Foi o que se fez possível perceber ao 

analisar a dimensão produtividade (gráfico 13). Em consonância com tal resultado está o item 

“melhora a minha produtividade” que obteve a maior média do grupo (4). Fica claro para os 

funcionários que a capacidade de produção através do uso do sistema de informação é 
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superior à da tarefa realizada no modo manual, o que corrobora a idéia de Musafir (2001), de 

que o GED diminui o desafio de armazenar, gerenciar e recuperar informações de forma 

segura e ágil, reduzindo o volume de papel e simplificando os procedimentos usados na sua 

manipulação, o que proporciona, no âmbito da administração pública, aumento de 

produtividade e de ganho de tempo. 

 
Análise da dimensão "Produtividade"
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Gráfico 13 (5): Análise da dimensão “Produtividade” pós-teste 

Análise da dimensão "Satisfação"
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Gráfico 14 (5): Análise da dimensão “Satisfação” pós-teste 

Doll e Torkzadeh (1989), dizem que a tecnologia da informação pode ser uma 

ferramenta no auxílio ao aumento da satisfação do indivíduo no trabalho. Isto pode ser visto 

ao constatar que os funcionários ficaram bastante satisfeitos com o uso do sistema de 

informação na realização da tarefa analisando-se a dimensão satisfação (gráfico 14).  

Diante de tantas novidades, da percepção clara de potencial de melhoria na sua 

produtividade, do reconhecimento através da possibilidade de um investimento real na área, 
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em termos de inovação tecnológica e desenvolvimento individual, os funcionários sentiram-se 

recompensados e conseqüentemente mais satisfeitos. 

Interessante notar, porém, que no item “vai ao encontro das minhas necessidades” os 

funcionários indicam que a tarefa utilizando o sistema de informação vai apenas 

moderadamente ao encontro das suas necessidades (3,25), embora tenham dito que a tarefa 

realizada na forma digital aumente em muito sua satisfação (4,25). Quiçá o sistema GED 

utilizado para o quase-experimento esteja um pouco aquém do que estes acreditam ser 

necessário para uma efetiva melhoria de seu desempenho, podendo se chegar a uma melhora 

com o uso continuado e com o refinamento do próprio ProVirt. 

 

 

5.4.2   Mensuração da performance na tarefa 

5.4.2.1  Performance individual 

A análise da performance na tarefa quase-experimental, com o uso do software, foi 

coletada também conforme explicitado em 4.6.3 e assim como na análise do pré-teste, a 

primeira medida foi a performance típica dos funcionários, sendo esta a média dos tempos que 

cada funcionário levou para realizar a análise dos processos com o auxílio do sistema de 

informação. Seu resultado está demonstrado no Quadro 11. 

Funcionário Pt digital 
Funcionário 1 5 minutos 
Funcionário 2 11 minutos 
Funcionário 3 8 minutos 
Funcionário 4 11 minutos 

Quadro 11 (5):  Performance típica na tarefa quase-experimental 

Diante dos dados expostos pode-se constatar que, assim como ocorreu na fase de pré-

teste, o funcionário 1 foi aquele que obteve a melhor performance típica entre todos os 
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participantes da pesquisa. Novamente, é válido salientar a característica de diferenciação deste 

funcionário como o que tem mais tempo de empresa e conseqüentemente de tarefa.  

O PIP individual foi calculado utilizando a performance exemplar do funcionário 1 no 

pré-teste como explanado em 4.6.3. e demonstrado no Quadro 12. 

Funcionário PIPd  PIPd (%) 

Funcionário 1 0,2 20% 
Funcionário 2 0,63 63% 
Funcionário 3 0,50 50% 
Funcionário 4 0,63 63% 

Quadro 12 (5): PIP digital 

Como já constatado, o funcionário 1 obteve a melhor performance típica, chegando 

então a um menor potencial de incremento de performance de apenas 20%. Os funcionários 2 

e 4 obtiveram mesma performance típica, e conseqüentemente mesmo PIP. A diferença de 

63% que é bastante grande. O funcionário 3, como no caso do pré-teste foi o que mais se 

aproximou do melhor desempenho na tarefa. Observar, porém, que diferentemente do pré-

teste, houve certa diminuição do PIP entre ele e o funcionário 1. A chave para explicar este 

incremento poderia estar associada àquela maior disposição destacada para esta criatura no 

exame prévio. 

Segundo Gilbert (1990), embora o PIP seja inversamente proporcional à performance 

típica, quanto menor o PIP mais difícil é de conseguir diminuí-lo, pois cada vez mais, as 

pessoas chegam perto do seu limite de capacidade, e transcender este limite exige um maior 

esforço. Há que se analisar que além das características da tarefa (distinção da complexidade 

da análise, experiência, motivação, etc), o fator de conhecimento do sistema de informação 

certamente colaborou para este inicial incremento de tempo verificado na execução da tarefa, 
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5.4.2.2  Performance do departamento 

Considerando-se a performance típica do departamento, 8,75 minutos, para a tarefa 

digital, e não tendo alterado a performance exemplar do quase-experimento, o PIP do 

departamento é de 54,2%. 

Pt digital PIPd (%) 

8,75 minutos 54,2% 
Quadro 13 (5): PIP digital do departamento 
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Gráfico 15 (5): PIP dos funcionários x PIP departamento modo digital 

A performance do grupo pode ser bastante incrementada, em média 54,2%. Isto 

significa que em geral, há bastante a ser melhorado. A falta de costume no manuseio do 

computador como ferramenta de trabalho, o fato de ainda se estar em fase de adaptação ao 

sistema de informação ou mesmo de resistência à mudança, pode ter contribuído para tal 

acontecimento. 

Cri-se que um treinamento mais prolongado para a melhor adequação do grupo às 

novas competências requeridas pela tecnologia da informação e uma sensibilização maior do 

grupo, quanto à importância de se adotar tal tecnologia, pode acelerar o atingimento do PIP 

revelado por este resultado. 
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5.5  Análise comparativa entre pré e pós-teste 

Aqui se busca realizar uma análise comparativa quanto aos resultados encontrados no 

pré-teste e no pós-teste. Tal análise é de grande importância para o atingimento dos objetivos 

da pesquisa e será feita na mesma ordem realizada nas análises antecedentes.  

 

 

5.5.1  Mensuração sobre a tarefa 

5.5.1.1  Análise das questões 

Comparando-se os resultados obtidos no pré-teste e pós-tese pode-se perceber que 

existiu uma clara mudança na satisfação dos funcionários quanto à tarefa realizada 

manualmente e digitalmente (com o uso do sistema de informação). Tal resultado está mais 

bem demonstrado no gráfico 13 que compara as médias das questões e no gráfico 14 que 

compara as médias das dimensões. 
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Gráfico 16 (5): Comparativo das médias dos questionários pré-teste e pós-teste 
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Gráfico 17 (5): Comparativo dimensões pré-teste e pós-teste 

Para os funcionários o uso do software torna a atividade mais produtiva. É o que se 

percebe ao analisar as questões referente à dimensão produtividade nas duas fases da 

pesquisa. Destaque para o item “melhora a minha produtividade” que salta de pouco a 

moderado (2,75) no pré-teste para muito (4) na segunda fase. Demonstrando que as 

características da tarefa digital, com as ferramentas contidas no sistema de informação, são 

vistas como benefícios que trarão uma maior agilidade à tarefa e, conseqüentemente, aumento 

da produção. 

Na dimensão inovação o item “permite-me propor novas idéias” apresentou a segunda 

maior diferença de todo o estudo. O aumento das médias desta dimensão no pós-teste (4) foi 

significativo em relação às respostas obtidas no pré-teste (2,25). Isto pode ser justificado, pelo 

fato da própria informatização da tarefa ser, para eles, uma inovação, um progresso. A 

utilização de sistemas de informação, incluindo o GED, incentiva os usuários a adotar um 

comportamento pró-ativo, estabelecendo relações multidimensionais antes não percebidas.  

Dois itens devem ser destacados na dimensão satisfação. O primeiro, para o item 

“melhora a minha satisfação” que obteve a maior diferença de todo o estudo passando de 

pouco (2,25) para muito (4,25), demonstrando que o investimento na mudança dos processos, 

a informatização e a possibilidade de desenvolvimento pessoal, faz com que os usuários 

sintam-se mais satisfeitos. 
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O segundo item a ser comentado é “vai ao encontro das minhas necessidades”, que ao 

contrário do item anterior, foi aquele que obteve uma das menores diferenças entre as duas 

fases da pesquisa (0,5 ponto). Isto permite inferir que algumas necessidades dos funcionários 

não estão sendo preenchidas por nenhum dos dois tipos de tarefa e talvez fosse necessário 

uma melhor análise destas, antes da realização de qualquer mudança no processo. 

Isto também pode revelar que o sistema de informação embora melhore a satisfação 

para realização da tarefa, pode frustrar os usuários, por alguma ação de restritividade 

(SILVER, 1991), ou por exibir algumas deficiências individuais que estejam acobertadas na 

rotina manual. 

O controle gerencial é bem melhor realizado com auxílio do sistema de informação. 

Esta dimensão foi a que obteve maior diferença entre as médias gerais, indicando que há um 

grande benefício a partir da implantação do sistema. Este fator é explicado pela melhor 

estruturação da tarefa, além do uso de tecnologias como o banco de dados, que permite aos 

usuários ter uma maior segurança, minimizando possíveis danos que poderiam ser causados 

aos processos físicos (perda de páginas, rasgões e até o extravio do mesmo) e auxiliando o 

gestor da tarefa na realização de estatísticas que ajudem na contabilização de indicadores de 

desempenho. Vale destacar, ainda, nesta dimensão, o item “ajuda no controle do 

gerenciamento de performance do processo de trabalho”, que obteve maior diferença entre as 

médias do grupo.  

Por fim, a dimensão responsabilidade que não obteve nenhuma diferença entre as 

etapas da pesquisa. Tal fato só vem confirmar o que já havia sido indicado na análise anterior, 

que a relação entre responsabilidade quanto à tarefa pode não estar diretamente ligada à forma 

como a mesma é realizada. Isto teria que ser mais bem analisado, somando-se a outros estudos 

que propusessem estudar esta relação das variáveis mais especificamente. 

  

  



102 

5.5.2  Mensuração da performance na tarefa 

5.5.2.1 Performance individual 

Os desempenhos individuais foram analisados a partir da diferença entre o PIP das 

duas fases do quase-experimento, o quadro 14 mostra os resultados encontrados: 

Funcionário PIPm(%) PIPd(%) Diferença de PIP 
Funcionário 1 0% 20% 20% 
Funcionário 2 56% 63% 7% 
Funcionário 3 33% 50% 17% 
Funcionário 4 60% 63% 3% 

Quadro 14 (5): Diferença dos desempenhos individuais 
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Gráfico 18 (5): PIP manual verus PIP digital por funcionário 

O que se percebe, segundo os dados exibidos, é que o potencial de incremento de 

performance de todos os funcionários foi menor na tarefa realizada no modo manual se 

comparado com o PIP do modo digital, utilizando o sistema de informação. Rigorosamente, 

se todos têm chance de terem um incremento de desempenho em ambas as formas de 

realização da tarefa, este incremento seria muito mais visível na tarefa suportada pelo GED.  

Destaque para o funcionário 1 que embora tenha conseguido o menor PIP no modo 

digital, foi o que demonstra a maior diferença entre os dois resultados, o que poderia ser o 

indício de uma eventual menor adaptação à tarefa realizada no novo molde. Talvez por este 

estar há mais tempo realizando a tarefa da forma manual e ter bom desempenho, pois é dele a 

performance exemplar, torne-se mais difícil a aceitação da mudança, por hábito. Conforme 

Robbins (2002), o hábito seria uma origem de resistência individual à mudança. Em 
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complemento Doll e Torkzadeh (1989) afirmam que para a tecnologia da informação trazer o 

benefício esperado, o indivíduo deve aceitar realmente utilizar a ferramenta, o que 

aparentemente não se evidencia neste caso. 

O funcionário 4 por sua vez, foi o que obteve menor diferença no PIP entre as duas 

fases da pesquisa, demonstrando que indiferentemente da forma, é o sujeito o que tem mais a 

ganhar em incremento de performance. Todavia, aparenta uma melhor adaptação à tarefa 

digital. Uma observação a ser feita, é que este funcionário era responsável por outras 

atividades do setor que utilizavam o computador como ferramenta. A experiência no 

manuseio do computador pode tê-lo ajudado a não só aceitar a mudança, como a facilitar a 

sua adaptação ao sistema de informação. Contudo, há indícios de inadequação do funcionário 

à tarefa. 

Embora o desempenho global persista melhor no processo manual, posto que a 

inserção do sistema GED, na média, não implicou em queda do tempo de execução da tarefa, 

deve-se considerar que os funcionários estavam ainda em fase de adaptação ao sistema de 

informação e como já mencionado, será natural que no momento introdutório de uma TI haja 

uma queda no desempenho, até que estes se sintam à vontade com a nova forma de realização 

da tarefa. Assim, há perspectivas de que este resultado seja alterado, caso o sistema GED seja 

adotado realmente pelo órgão e os mesmos tenham mais tempo para uso do sistema. O 

percentual de incremento revelado, autoriza a dizer que a uniformização das performances 

poderá ser uma meta plausível para o órgão. 
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5.5.2.2  Performance do departamento 

O desempenho do departamento foi analisado a partir da diferença da média do PIP do 

departamento encontrado nas duas fases do quase-experimento, com e sem o uso do sistema 

de informação demonstrados no quadro 15. 

PIPm PIPd 

44,82 % 54,2% 

Quadro 15 (5): análise do PIP do departamento pré versus pós-teste 
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Gráfico 19 (5): Comparativo entre PIP departamentos e individuais no Pré e Pós-teste 

O potencial de incremento de performance do departamento foi maior quando a tarefa 

foi realizada no modo digital. Tal fato vem demonstrar que embora inicialmente os resultados 

exibam um aumento no tempo de realização da tarefa digital, asseveram que os benefícios 

esperados quando da implantação do sistema GED corroborarão com as teorias que indicam 

uma melhora no desempenho organizacional a partir da utilização da tecnologia da 

informação, como defendido por Haddad (2000), quando este afirma que o GED se 

caracteriza como instrumento para o desenvolvimento da melhoria da qualidade e 

desempenho das organizações. O potencial de incremento revela isto e mais tende a eqüalizar 

os desempenhos. 

Tal resultado também está em consonância com aquele encontrado durante análise do 

questionário, conforme 5.3.1.1. Em tal análise foi indicado que os funcionários acreditam ter 

uma maior produtividade a partir do uso do sistema de informação.  
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Analisando o gráfico 19 percebe-se que mais uma vez o funcionário 1, que sempre se 

destacou ao longo da análise, sendo o detentor de performance exemplar na tarefa, é aquele 

que deverá ter o maior esforço de adaptação, posto que é o que apresenta medida de maior 

incremento de performance no novo modelo, embora permaneça, como no pré-teste, com o 

desempenho paradigmático. 

 

 

5.6  Análise de conteúdo 

Quanto à análise das questões abertas do questionário pós-teste, como mencionado na 

sessão 3.6.2 foi realizada uma análise de conteúdo, onde se buscou, através da categorização 

das respostas, resgatar a percepção dos executores quanto à associação das mudanças à 

tecnologia GED. A idéia foi buscar a partir das respostas fornecidas menções que permitissem 

obter correlação simples entre as variáveis satisfação e desempenho em relação ao uso / não 

uso do GED. 

Devido ao baixo volume de texto resgatado das respostas, os atores foram muito 

econômicos em suas informações, resolveu-se adaptar o termo elemento de análise em 

substituição à categorização aventado na seção 4.6.2, sem prejuízo de significação. 
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Elemento de análise Citações Freqüência 
Ferramentas 9 43% 
Melhora 9 43% 
Agilidade 8 38% 
Computador 6 29% 
Tempo 5 24% 
Acreditar 3 14% 
Facilidade 3 14% 
Produção 2 10% 
Progresso 2 10% 
Renovação 2 10% 
Resultados 2 10% 
Desempenho 1 5% 
Motivação 1 5% 
Pioneirismo 1 5% 
Praticidade 1 5% 
Qualidade 1 5% 
Relevância 1 5% 
Solução 1 5% 
Sonho 1 5% 

Quadro 16 (5): Análise dos conjuntos de respostas 

Ao analisar o quadro 16 percebe-se que em geral, as respostas encontradas quanto à 

utilização do sistema de informação são bastante positivas, ligando a sua utilização a uma 

melhora de desempenho e de satisfação. 

O elemento de análise ferramentas diz respeito às vezes em que foi mencionado a 

utilização das ferramentas auxiliares disponibilizadas pelo ProVirt. Tais ferramentas dão aos 

funcionários um maior apoio na realização da tarefa, fazendo com que este obtenha um 

resultado melhor, com mais agilidade e mais qualidade. 

Corroborando com esta idéia estão os elementos de análises agilidade e tempo que 

demonstram que o uso do sistema GED está ligado à percepção de maior velocidade na 

realização da tarefa, tendo assim, uma melhor produtividade. Isto também é visto no elemento 

de análise melhora apontando que o uso do ProVirt beneficia a realização da tarefa. 
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O uso do computador como ferramenta para a realização da tarefa, em detrimento da 

forma manual, foi mencionado diversas vezes. Na atualidade, o computador é visto como 

ferramenta essencial na maioria das atividades intelectuais. Numa época em que a 

informatização já não é mais novidade, querer ter um computador à disposição é esperado e 

fator animador para a mudança. 

Os elementos de análises progresso, renovação e pioneirismo explicitam que o uso da 

tecnologia GED traz uma sensação de inovação na tarefa realizada. Alguns dos funcionários 

explicitaram que a renovação nos processos e na forma de realizar as tarefas anima os 

funcionários, uma vez que faz com que estes se desenvolvam e busquem sempre novos 

desafios, por isso, criou-se uma expectativa positiva sobre a utilização do sistema de 

informação como apoio para a melhora no desempenho. 

O elemento de análise acreditar indica que os funcionários realmente sentem que a 

implantação do sistema de informação é válida e positiva. Em complemento, os elementos de 

análises solução e sonho confirmam este anseio pungente.  

Algumas características positivas da tarefa digital foram ainda mencionadas pelos 

funcionários como qualidade e praticidade. Também é válido citar o elemento de análise 

motivação, mostrando que a renovação da tarefa a partir da implantação da tecnologia GED 

pode ser um fator motivador para os funcionários. 

Finalmente, a conexão entre as respostas das questões abertas e as dimensões das 

questões fechadas são bem claras. O primeiro ponto a ser conectado é quanto à dimensão 

produtividade. Os resultados obtidos demonstram que os funcionários afirmam ter uma maior 

produção com o uso do sistema GED. Nas respostas às questões abertas os funcionários 

deixam claro a sua percepção quanto a um incremento na produtividade através da 

implantação do sistema de informação. Ponto que pode ser facilmente confirmado através dos 

elementos de análises agilidade, tempo e melhora. 
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O resultado da dimensão satisfação também é confirmado através das respostas 

abertas. Na análise comparativa das duas fases, indicou-se que a satisfação dos funcionários 

parece ser maior com a utilização do ProVirt. Nas respostas às questões abertas encontram-se 

diversas menções de motivos que levariam o funcionário a sentir-se mais satisfeito ao 

implantar o sistema GED. Algumas delas foram facilidade na realização da tarefa, motivação, 

relevância. 

 

 

5.7  Considerações Adicionais 

Alguns fatos devem ser levados em consideração ao compreender o resultado das 

análises. O primeiro destes é a diferença encontrada entre a performance do funcionário 1 que 

obteve a performance exemplar e o resto do grupo. Tal diferença foi muito grande, 

principalmente levando-se em consideração que este obteve a melhor performance nas duas 

fases da pesquisa.  Uma melhor análise da situação e dos dados foi necessária para clarear o 

porquê de tal fato ter ocorrido. A moção foi investigar o que distinguiria tal funcionário do 

resto do grupo, para que este obtivesse tão boa performance. 

Ao analisar a característica do funcionário 1 em relação aos outros, percebeu-se a 

importância da variável tempo, como já explicado. No momento da pesquisa contabilizava 67 

meses, ou seja, mais de cinco anos realizando a mesma tarefa. Este aspecto é relevante uma 

vez que o grupo tem média de apenas 8 meses na realização da tarefa. 

Ademais, a natureza da tarefa realizada exige conhecimento quanto a normativos e 

regras, aspectos em que a experiência acumulada pelo funcionário 1 pode fazer diferença. Ter 

mais experiência na tarefa, reduz o tempo gasto com pesquisas e análise de contextos fora do 

comum, fazendo com que o funcionário de maior experiência obtenha uma melhor 
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performance por conseguir responder mais rapidamente às questões adversas, quando em 

execução manual. 

Outra consideração relevante na pesquisa é o fato do tempo de experimento ter sido 

muito curto para uma adaptação dos funcionários à tecnologia da informação.  Por se tratar de 

um quase-experimento e não de uma implementação real do sistema de informação, o tempo 

de uso deste pelos funcionários foi restrito. É notório que normalmente no início da 

implantação de sistemas de informação é comum que o desempenho dos usuários não seja o 

melhor, uma vez que estes precisam adaptar-se à nova realidade do contexto da tarefa. Em se 

tratando especificamente da tecnologia GED, pode-se adicionar ainda que os funcionários não 

tinham costume de realizar tarefas utilizando o computador, principalmente no que consta 

análise de imagens em tela, e como afirmado por Gonçalves (1998), a cultura de se utilizar 

papel ainda é muito grande em detrimento à leitura em tela (de documentos  digitais) o que 

faz com que alguns usuários não se sintam muito à vontade no início da implantação de um 

sistema GED. Seria necessário um processo contínuo e sucessivo de introdução e 

aprimoramento dessa cultura dentro da organização, levando em conta que o ser humano é 

resistente a mudanças. O papel é um hábito milenar que só se consegue minimizar dando 

treinamento e suporte para que o usuário confie naquelas tecnologias. 

Também é válido apontar a falta de controle do pesquisador quanto à variável “tipo de 

processo”. No departamento em que se realizou o quase-experimento são analisados diversos 

tipos de recursos de infração. Cada processo que chega tem características próprias, a começar 

pela complexidade e quantidade de documentos anexos que precisam ser analisados. Tal fato 

influencia diretamente o indicador de desempenho utilizado nesta pesquisa (tempo médio de 

análise por processo), uma vez que, quanto mais complexo o processo, mais tempo o analista 

deverá dedicar na análise deste. Da mesma forma, a quantidade de documentos anexos, pode 

influenciar no tempo total de análise, já que o funcionário demorará mais tempo para analisar 
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todos os documentos do processo antes de definir seu parecer. A forma de minimizar a 

influência de tal variável foi o fator aleatório. Ou seja, os processos foram distribuídos de 

forma aleatória para cada uma dos participantes de forma que a probabilidade seria a mesma  

quanto ao tipo de processo para todos os participantes. 

 

 

5.8  A visão do observador 

Alguns pontos foram observados durante a realização do quase-experimento e que 

merecem ser destacados. 

O entusiasmo não só dos atores participantes, mas de todos os funcionários do setor, e 

por vezes até de outros, com a possibilidade de implantação de uma ferramenta que possa 

auxiliá-los na realização de sua tarefa. Foi notória a expectativa criada sobre o uso do 

software. Pessoas de toda a organização vinham conhecer o sistema GED e por diversas vezes 

o pesquisador foi questionado quanto à previsão de implantação deste. 

Também foi constatado pelo pesquisador que o sistema de informação precisará de 

alguns ajustes para melhor adequar-se à tarefa, em especial quanto ao recurso qualidade de 

imagens obtidas. Também, seus usuários deverão receber melhor qualificação para um maior 

aproveitamento do sistema GED, principalmente, também no que se refere à análise de 

imagens, pois, embora o ProVirt contenha recursos de auxílio em tal atividade, os 

funcionários sentiram-se pouco confortáveis com a sua realização em tela. 

É importante frisar que, independente do resultado da pesquisa, o compromisso dos 

participantes e de outros funcionários que auxiliaram na realização do quase-experimento, 

bem como do gerente e do diretor da área, que permitiu a sua realização, foram claros e totais. 

Por fim, espera-se que a empolgação sentida pelos participantes seja repassada para a 

direção da empresa, que sensibilizada invista na área, seja com este sistema de informação 
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específico ou com outro que se acreditar melhor, mas tendo o objetivo de incrementar a forma 

de realizar a tarefa, buscando um maior desempenho e satisfação dos funcionários. 
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6  Conclusão 

A avaliação dos impactos da TI é um dos mais importantes tópicos de pesquisa na área 

de sistemas de informações, uma vez que os altos investimentos realizados pelas organizações 

precisam ser justificados, se não forem em termos financeiros, em termos de ganhos de 

produtividade, qualidade e competitividade (MAÇADA ET AL, 2000).  Esta pesquisa 

preocupou-se em buscar não apenas no desempenho, mas também na satisfação dos 

funcionários uma possível justificativa para o investimento em novas tecnologias, como o 

GED, no caso deste estudo. 

A maior preocupação estava em tentar buscar qual o verdadeiro sentimento dos 

usuários de novos sistemas quando são submetidos a inovações na realização das tarefas. A 

busca era determinar se haveria um incremento na satisfação dos funcionários e se a mudança 

que causou esta maior satisfação estaria ligada a uma melhora no desempenho proporcionada 

pela TI. 

O que se encontrou neste quase-experimento é que embora não se possa afirmar 

concretamente a partir do experimento que o desempenho dos funcionários melhore com o 

uso do software, o fato de os mesmos possuírem uma nova ferramenta de trabalho que lhes 

desse um maior controle gerencial, maior apoio informacional e lhes permitisse inovar, fez 

com que a satisfação dos funcionários fosse melhorada sensivelmente.  

A seguir são resgatados para confronto os objetivos propostos no início da pesquisa. 

 

 

6.1  Revisão dos objetivos propostos 

O objetivo desta pesquisa era identificar mudanças no desempenho e satisfação 

dos executores de um processo de tratamento informacional, a partir da implantação do 
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gerenciamento eletrônico de documentos (GED) em uma organização pública. Para tal feito, 

quatro objetivos específicos foram criados os quais serão relembrados e analisados a seguir. 

Identificar mudanças processuais provenientes do uso do GED. As mudanças no 

processo foram principalmente no modo de realizar a tarefa de análise de recurso de infração 

a partir da inserção de novas ferramentas, o hardware e o software GED. Tais ferramentas 

modificaram algumas das atividades realizadas durante a tarefa. Segundo as oportunidades 

proporcionadas pela TI no desenvolvimento de processos (GURGEL, 2001), citado em 3.5, as 

modificações realizadas na tarefa estudada a partir da implantação do GED foram de 

refinamento informacional, a partir da disponibilização, via sistema de informação, de mais 

informações sobre o processo de recurso analisado do que é obtido pelo meio manual e das 

ferramentas: documento de ajuda e modelo de parecer. O sistema de informação também 

proporcionou a chamada, base intelectual (captação e distribuição de bens intelectuais) 

através das ferramentas acima citadas e do uso do gerenciador de banco de dados, como a 

possibilidade de visualização de qualquer outro processo já julgado contido na base de dados. 

O segundo objetivo específico foi verificar alteração no desempenho dos executores 

em função da adoção do GED. Isto foi alcançado a partir da análise do PIP no pré e pós-teste. 

O desempenho dos funcionários na tarefa no modo manual foi melhor do que na realizada 

com o sistema de informação, porém não foi possível encontrar uma variação grande o 

suficiente para ser significativa. Tal resultado pode ser minimizado pelo fato de que o 

experimento realizado teve uma duração limitada e curta, podendo ter prejudicado o 

desempenho dos funcionários, uma vez que estes não tiveram tempo suficiente para se adaptar 

à nova ferramenta. Acrescenta-se a este ainda, o fato de alguns funcionários não terem prática 

no uso do computador e não ter sido possível um treinamento mais longo e completo, visto 

que o quase-experimento foi realizado no horário de trabalho, não tendo os funcionários outro 

horário livre para treinamento.  
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A resistência à mudança também é fator que deve ser levado em consideração, uma 

vez que os participantes estão habituados com a realização da tarefa manual, o que pode ser 

gerador de resistência (ROBBINS, 2000). Também a aceitação pelos usuários da mudança e  

da tecnologia é essencial para que a implantação seja um sucesso (DOLL e TORKZADEH, 

1989), pelo pouco tempo de experimento, não é possível perceber se o baixo desempenho 

encontrado foi conseqüência de tais fatores. 

Todavia, registrou-se como perseguido, significativo PIP indicando, como projetado, 

uma potencial melhora associada ao uso do GED. 

Os dois objetivos específicos seguintes diziam respeito à satisfação dos funcionários 

quanto à tarefa. Tal apuração foi realizada a partir do uso de dois questionários aplicados 

antes e após o quase-experimento. Com a análise destes pode-se concluir que a satisfação dos 

executores quanto à tarefa no modo manual não é muito satisfatória. As principais críticas ou 

desaprovações foram quanto ao tempo que se gasta para realizar a tarefa e o controle gerencial 

desta, que se complica quando se tem que controlar dúzias de processos físicos espalhados 

pelo ambiente de trabalho. 

Já o uso do sistema de informação para a realização da tarefa parece ter satisfeito mais 

os funcionários, uma vez que as respostas ao questionário foram bastante positivas. Ao 

comparar o resultado dos dois questionários percebe-se que os funcionários do DETRAN 

sentiram-se mais satisfeitos com o uso do sistema de informação do que durante a realização 

da tarefa manual, uma vez que todas as percepções resgatadas indicam melhoras na etapa pós-

teste. O controle gerencial foi a dimensão que obteve maior aprovação nesta etapa, 

demonstrando que a estruturação da tarefa permitida pelo uso do sistema GED foi percebida 

pelos funcionários. Outro fator importante foi a conexão entre o uso do sistema de informação 

a uma maior produtividade. Tal fator é ratificado nas respostas das questões abertas, 

principalmente se tratando do pioneirismo na atividade por meio digital, inovação, na 
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possibilidade de ter um produto com melhor qualidade e com maior agilidade a partir do uso 

das ferramentas e do melhor apoio informacional. É importante, porém, destacar que tais 

funcionários se encontravam em momento de evidência e destaque no órgão, ou seja, se 

sentindo reconhecidos e importantes por estarem participando do estudo. Tal fator, pode ter 

motivado-os, e auxiliado na melhora da sua satisfação do momento pós-teste. 

Foi possível resgatar a percepção dos executores quanto à associação das mudanças à 

tecnologia GED a partir das questões abertas do questionário pós-teste. Neste, constatou-se 

que embora a medição de desempenho tenha demonstrado pequena queda na performance 

real, os funcionários se sentiram mais satisfeitos. O que se consegue perceber é que tal fato, 

embora pareça paradoxal, demonstra que os funcionários acreditam que com um maior tempo 

de uso do sistema de informação, e assim uma maior adaptação ao mesmo, a tendência seria o 

desempenho aumentar, trazendo como conseqüência mais tempo para se dedicar a outras 

atividades, mais produção, melhor qualidade e uma maior satisfação de seus clientes 

avalizando a conclusão sobre o PIP. Isto está claramente demonstrado na resposta de um dos 

funcionários quando perguntado no que mudaria na rotina de trabalho com a implantação do 

software: “Na minha opinião, agilizaria as análises dos recursos dos usuários (...) dando a 

resposta mais rápida para o requerente do processo !”  

A possibilidade de tal fato ocorrer mostra-se verdadeira. Se levado em conta o que a 

teoria expressa quanto à melhora de desempenho a partir do uso do sistema de informação 

GED e de todos os fatos já mencionados que poderiam ter prejudicado o desempenho na 

tarefa digital, é passível de se aceitar que existe boa possibilidade de que a esperança de tal 

funcionário transforme-se em realidade. Seria necessário, no entanto, uma pesquisa mais 

prolongada para confirmação do fato. 
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Ademais, o ambiente de órgãos públicos demonstrou ser bastante propício para o uso de 

sistemas GED com propósitos de desburocratização e minimização de fluxo de papéis, 

trazendo como principal conseqüência a maior satisfação de seus funcionários. 

 

 

6.2  Limitações da pesquisa 

Qualquer método ou técnica de pesquisa possui restrições inerentes. O trabalho 

realizado optou pelo uso de uma metodologia de pesquisa que carrega limitações intrínsecas 

às suas técnicas. Rigor e controle se bateram ao longo de todo o processo e exigiram opções 

para condução do estudo. 

No início da implantação de um sistema de informação é comum acontecer uma certa 

perda de desempenho, devido à adaptação dos usuários ao novo processo. Por se tratar de um 

quase-experimento, onde o tempo foi limitado e curto, é possível que os usuários não tenham 

tido tempo suficiente para se adaptarem completamente com o sistema, podendo ter havido 

alguma influência deste fato nos resultados.  

O número reduzido de participantes não permitiu o uso de técnicas estatísticas 

avançadas. Neste sentido, as questões de validade estatística da amostra e dos resultados 

ficam prejudicadas ou mesmo não se aplicam. Outro fator limitador foi o número reduzido de 

processos analisados e também a falta de controle sobre a complexidade inerente dos 

processos. 

Por fim, por ter sido realizada em ambiente natural e único e pela subjetividade das 

análises (vieses), tanto das respostas dos participantes, quanto da percepção do pesquisador 

pode ser argüido algum comprometimento na generalização dos resultados. 
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6.3 Sugestões para estudos futuros 

Mesmo com todas as limitações citadas, os resultados deste quase-experimento devem 

contribuir para o melhor entendimento do tema aqui discutido, assim como, podem ampliar 

estudos futuros na mesma área. 

Assim, a análise das informações obtida neste estudo poderá servir como contribuição 

para estudos futuros, em comparações com outras organizações e diferentes tipos de 

tecnologia da informação.  Com o objetivo de aumentar o conhecimento sobre o assunto, são 

sugeridos abaixo alguns tópicos para investigações: 

a) Realização de estudo a partir de uma implementação real de TI; 

b) Utilizar outra tecnologia da informação ou outro software GED; 

c) Replicar o estudo em outra organização pública; 

d) Replicar o estudo em uma organização privada e analisar se há diferença nos 

resultados (privada versus pública). 

O papel fundamental do pesquisador é a busca incessante por respostas e mais ainda, 

por questionamentos. Espera-se com esta pesquisa ter-se agregado valor às questões 

analisadas e criados novos questionamentos para um futuro de evolução e crescimento do 

conhecimento. 
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APÊNDICE A - Questionário pré-teste 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DCA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – PROPAD 

 
 
Caro funcionário, 
 
Venho através desta, pedir sua colaboração para a realização da pesquisa “Análise do uso do 
gerenciamento eletrônico de documentos sobre o desempenho e satisfação: o caso do Detran - 
PE.” A ser utilizada como subsídio para a dissertação de mestrado em administração que tem 
por objetivo identificar mudança no desempenho e satisfação dos indivíduos quanto ao 
processo realizado, a partir da implantação do GED em uma organização pública.  
 
Por esta feita, pedimos aos senhores que responda o questionário abaixo. 
 
O questionário está dividido em duas partes. A primeira corresponde às informações sobre o 
respondente e sua relação com a organização e com o processo estudado. E a segunda, 
questões em relação ao processo de análise de recursos de infração como é realizado hoje. 
 
Desde já fica estabelecido que todos os dados serão mantidos em sigilo, pois não existe 
interesse comercial nesta pesquisa. 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 
 
 
 
 

Para utilização dos Pesquisadores: 
 
Data de aplicação: ____/___/____.          Dept.: _________ 

 
PARTE I: 
 
Sexo:   Feminino  Masculino 
 
A quanto tempo trabalha na empresa? ________ 
 
E no processo de análise de recurso de infração? ________. 
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PARTE II: 
 
Favor responder as perguntas abaixo inserindo um “X” na escolha que corresponde a sua 
percepção sobre a forma como o processo é realizado hoje, sendo: 
 
nada =1   um pouco =2   moderadamente = 3    muito = 4    muitíssimo = 5  
 
Quanto à produtividade 
 
1: Ele poupa-me tempo?   

 1   2    3     4   5  
2: Faz-me ter uma boa produtividade? 

 1   2    3     4   5 
3: Possibilita-me a executar mais trabalho do que seria possível se fosse diferente?  

 1   2    3        4   5 
 
Quanto à inovação no trabalho 
 
4:  Ajuda-me a criar novas idéias? 
  1   2    3     4   5 
5: Permite-me propor novas idéias? 
  1   2    3     4   5 
6: Coloca-me diante de idéias inovadoras? 
  1   2    3     4   5 
 
Quanto à satisfação  
 
7: Melhora o meu serviço? 
  1   2    3     4   5 
8: Melhora a minha satisfação? 
  1   2    3     4   5 
9: Vai ao encontro das minhas necessidades? 
  1   2    3     4   5 
 
Quanto ao controle gerencial 
 
10: Ajuda no controle gerencial do processo trabalhado? 
  1   2    3     4   5 
11: Melhora o controle do gerenciamento? 
  1   2    3     4   5 
12: Ajuda no controle do gerenciamento de performance do processo de trabalho? 
  1   2    3     4   5 
 
Quanto às responsabilidades no processo 
 
13. Qual o grau de responsabilidade que você tem neste processo? 

 1   2    3     4    5 
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APÊNDICE B - Questionário pós-teste 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DCA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – PROPAD 

 
 
Caro funcionário, 
 
Venho através desta, pedir sua colaboração para a realização da pesquisa “Análise do uso do 
gerenciamento eletrônico de documentos sobre o desempenho e satisfação: o caso do Detran - 
PE.” A ser utilizada como subsídio para a dissertação de mestrado em administração que tem 
por objetivo identificar mudança no desempenho e satisfação dos indivíduos quanto ao 
processo realizado, a partir da implantação do GED em uma organização pública.  
 
Por esta feita, pedimos aos senhores que responda o questionário abaixo. 
 
O questionário está dividido em duas partes. A primeira corresponde às informações sobre o 
respondente e sua relação com a organização e com o processo estudado. E a segunda, 
questões em relação ao experimento realizado utilizando o sistema de gerenciamento 
eletrônico de documentos. 
 
Desde já fica estabelecido que todos os dados serão mantidos em sigilo, pois não existe 
interesse comercial nesta pesquisa. 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 
 
 
 
 

Para utilização dos Pesquisadores: 
 
Data de aplicação: ____/___/____.   Lote: _____       Dept.: _________ 

 
PARTE I: 
 
Sexo:   Feminino  Masculino 
 
A quanto tempo trabalha na empresa? ________ 
 
E na tarefa pesquisada? ________ [a tarefa deve ser explicitado pelo pesquisador.] 
 
De maneira geral, você está satisfeito com as alterações realizadas no processo?  

 Sim    Não 
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PARTE II: 
 
Favor responder as perguntas abaixo inserindo um “X” na escolha que corresponde a sua 
percepção sobre o processo modificado a partir do uso da tecnologia GED, sendo: 
 
nada =1   um pouco =2   moderadamente = 3    muito = 4    muitíssimo = 5  
 
Quanto à produtividade 
1: Ele poupa-me tempo?   

 1   2    3     4   5  
2: Melhora minha produtividade? 

 1   2    3     4    5 
3: possibilita-me a executar mais trabalho do que seria possível sem ele?  

 1   2    3     4    5 
 
Quanto à inovação no trabalho 
4:  Ajuda-me a criar novas idéias? 
  1   2    3     4    5 
5: Permite-me propor novas idéias? 
  1   2    3     4    5 
6: Coloca-me diante de idéias inovadoras? 
  1   2    3     4    5 
 
Quanto à satisfação  
7: Melhora o meu serviço? 
  1   2    3     4   5 
8: Melhora a minha satisfação? 
  1   2    3     4   5 
9: Vai ao encontro das minhas necessidades? 
  1   2    3     4   5 
 
Quanto ao controle gerencial 
10: Ajuda no controle gerencial do processo trabalhado? 
  1   2    3     4    5 
11: Melhora o controle do gerenciamento? 
  1   2    3     4    5 
12: Ajuda no controle do gerenciamento de performance do processo de trabalho? 
  1   2    3     4    5 
 
Quanto às responsabilidades no processo 
13. Qual o grau de responsabilidade que você tem neste processo? 

 1   2    3     4    5 
 
Questões abertas  
 
14. Você acha que a sua responsabilidade aumentaria com a implementação do sistema? Por 
que? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
15. Você acha que o uso do software GED melhorou a sua performance? Por que? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
16. Você acredita que a qualidade da sua produção seria diferente com a implantação do 
software? Como e Por que? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
17. Você se sentiria mais motivado a trabalhar nesta tarefa com a implantação do software? 
Por que? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
18. Você acredita que seu trabalho teria mais destaque na organização com a implantação do 
software? Por que? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
19. Você se sente satisfeito com a tarefa com a utilização da tecnologia GED?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
20. Para você o que mudaria na rotina de trabalho com a implantação do software? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - Tabela de desempenho 

 “Análise do uso do gerenciamento eletrônico de documentos sobre o desempenho e 
satisfação: uma intervenção experimental no Detran - PE.” 

 
 

Tabela de coleta de dados 
 
 

Data:_____/_______/______                                  Participante:___________________ 
 
 
  
 
Processo Manual 
 
Processo Tempo de início Intervalo Tempo Final 
    
    
    
    
 

 
Processo Digital 

 
Processo Tempo de início Intervalo Tempo Final 
    
    
    
    

 
 
    
 
 
 
 
 

Para uso do pesquisador: 
 
Data de coleta:___/___/___ 
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APÊNDICE D – Identificação dos participantes 
segundo codinome utilizado na pesquisa. 

 
 
 

Codinome Participantes 
Funcionário 1 Liane Irineu Galvão 
Funcionário 2 Andréa Ruse 
Funcionário 3 Davidson Henrique T. de Souza 
Funcionário 4 Eduardo Soares de Siqueira Neto 
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APÊNDICE E – Resultado questionário Pré-teste 
 
 
 

                                   Questionário 
Questões 1 2 3 4 Média Moda Freqüência 
1) Ele poupa-me tempo?   1 2 3 4 2,75 3 3 
2) Melhora minha produtividade? 3 2 3 3 2,75 3 3 
3) Possibilita-me a executar mais trabalho do 
que seria possível sem ele? 3 2 3 3 2,5 2 3 
4) Ajuda-me a criar novas idéias? 2 4 2 2 2,75 2 2 
5) Permite-me propor novas idéias? 2 3 2 4 2,25 2 2 
6) Coloca-me diante de idéias inovadoras? 2 1 2 4 3 3 2 
7) Melhora o meu serviço? 2 4 3 3 2,5 - - 
8) Melhora a minha satisfação? 2 1 4 3 2,25 1 2 
9) Vai ao encontro das minhas necessidades? 1 1 4 3 2,75 3 2 
10) Ajuda no controle gerencial do processo 
trabalhado? 1 4 3 3 2,75 3 2 
11) Melhora o controle do gerenciamento? 3 1 4 3 2,75 3 2 
12) Ajuda no controle do gerenciamento de 
performance do processo de trabalho? 3 1 4 3 2,5 - - 
13) Qual o grau de responsabilidade que você 
tem neste processo? 2 1 4 3 4,25 4 3 
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APÊNDICE F - Resultado questionário Pós-teste 
 
 
 

                 Questionário 
Questões 1 2 3 4 Média Moda Freqüência 

1) Ele poupa-me tempo?   4 4 4 3 3,75 4 3 
2) Melhora minha produtividade? 4 4 4 4 4,00 4 4 
3) Possibilita-me a executar mais 
trabalho do que seria possível sem 
ele? 5 4 3 3 3,75 3 2 
4) Ajuda-me a criar novas idéias? 4 4 2 4 3,5 4 3 
5) Permite-me propor novas idéias? 4 4 4 4 4,00 4 4 
6) Coloca-me diante de idéias 
inovadoras? 4 4 4 4 4,00 4 4 
7) Melhora o meu serviço? 4 4 4 4 4,00 4 4 
8) Melhora a minha satisfação? 4 4 5 4 4,25 4 3 
9) Vai ao encontro das minhas 
necessidades? 2 4 3 4 3,25 4 2 
10) Ajuda no controle gerencial do 
processo trabalhado? 4 4 4 4 4,00 4 4 
11) Melhora o controle do 
gerenciamento? 4 4 4 4 4,00 4 4 
12) Ajuda no controle do 
gerenciamento de performance do 
processo de trabalho? 4 4 4 4 4,00 4 4 
13) Qual o grau de responsabilidade 
que você tem neste processo? 4 5 4 4 4,25 4 3 
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APÊNDICE G - Resultado dimensões pré-teste e 
pós-teste 

 
 
 

Pré-teste Pós-teste Dimensão Média Moda Freq. Média Moda Freq. 
Produtividade 2,67 3 6 3,83 4 8 
Inovação 2,67 2 5 3,83 4 11 
Satisfação  2,5     3;1 4 3,83 4 9 
Controle gerencial 2,67 3 5 4 4 12 
Responsabilidade 4,25 4 3 4,25 4 3 

 
 


