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Resumo 
 

 

Os gerentes, como líderes formais, precisam desenvolver suas competências pessoais para 

serem efetivos na realização dos objetivos pessoais, da equipe e organizacionais. Nesta 

direção, esta dissertação propõe, implementa e avalia um sistema de informações baseado na 

web para avaliação de competências gerenciais e identificação de lacunas de competência, o 

AVALANCHE, que atende aos requisitos de confiança, agilidade, confidencialidade das 

informações e facilidade para se adaptar a qualquer modelo de competência de estrutura 

hierárquica adotado pelas organizações. O desenvolvimento do AVALANCHE foi realizado 

usando o método da prototipação evolucionária que permite sucessivas melhorias no sistema e 

uma rápida e efetiva aplicação. A pesquisa buscou descobrir quais as implicações da 

utilização de tal sistema de informações em um processo de desenvolvimento gerencial em 

uma organização. O cenário para aplicação desta pesquisa foi o Instituto Materno Infantil 

Professor Fernando Figueira (IMIP), uma organização não governamental composta de 

diversas unidades ligadas à saúde integral da família. O IMIP vem atualmente utilizando o 

arcabouço de valores concorrentes, AVC, como modelo de competências em seu programa de 

desenvolvimento gerencial, devido à sua simplicidade, solidez, visão sistêmica e reconhecida 

utilização nos ambientes organizacionais. A pesquisa se deu por meio de um estudo de caso 

com utilização do sistema desenvolvido. Os resultados alcançados ilustram a facilidade de 

uso, rapidez na realização das avaliações e na obtenção dos resultados, bem como a 

confidencialidade e a aplicabilidade do sistema em programas de desenvolvimento gerencial. 

 

Palavras-chave: Avaliação de Competências Gerenciais, Arcabouço de Valores 

Concorrentes, Prototipação Evolucionária, Método RUP, Aplicação para a Web. 

 



  

Abstract 
 

Managers, as formal leaders, need to develop personal competencies to achieve individual, 

team and organizational goals in an effective way. This dissertation proposes to implement 

and test a web information system called AVALANCHE to assess precisely these managerial 

competencies and to highlight competence gaps. The system requirements are: trust, agility, 

information confidentiality and flexibility to run any kind of hierarchical competence model. 

The development process uses evolutionary prototyping that allows a series of improvements 

and a quick release implementation. The research aims to ascertain what the implications of 

such a system in a managerial development process are. The research scenario is an NGO, 

called Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira (IMIP), a health-care institute 

with many business units devoted to integrated family health. This organization is applying 

the competing value framework (CVF) as its competence model in a managerial development 

program, basically because of its simplicity, robustness, systemic view and well-known 

applicability to competence development in organizational settings. The research method has 

used IMIP as its case study. The findings have shown the usability and speed of carrying out 

such evaluations and of obtaining results, as well as the confidentiality and applicability of the 

system in management development programs.  

 

Key words: Managerial Competence Assessment, Competing Value Framework, 

Evolutionary Prototyping, RUP Process, Web Applications. 
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1 Introdução 
 

 

Em geral as organizações buscam obter vantagem competitiva em seus mercados de 

atuação. Isto é um grande desafio. A dificuldade para concretizar tal intento está em como 

obter a vantagem uma vez que todos produzem as mesmas coisas com praticamente a mesma 

tecnologia e com o mesmo mercado comum. A distinção é remetida então para o nível das 

pessoas (HAVIGHURST, 2005). Sendo assim, a administração dos recursos humanos (RH) e 

o desenvolvimento gerencial assumem uma posição estratégica nas organizações e requerem 

um olhar mais amplo dos pesquisadores.  

A razão para esta visão decorre do fato que a prática gerencial não é uma ciência nem 

uma disciplina ou uma combinação de disciplinas isoladas, como normalmente se ensina nos 

cursos de especialização gerencial. Os gerentes se deparam com situações reais complexas, 

nas quais o conhecimento é importante, mas a capacidade de combinar diferentes 

conhecimentos de forma judiciosa é a chave (GOSLING; MINTZBERG, 2004). Tal tarefa, no 

entanto, não é trivial nem equânime entre os membros das organizações.  

O papel da liderança nas organizações é um tema antigo, porém de renovado 

interesse. É antigo porque remonta aos tempos em que os ambientes de negócios começaram a 

mudar (WEISS; MOLINARO, 2005). Mas a velocidade e a complexidade da mudança 

cresceram, e ainda crescem, numa escala dramática, o que torna então o tema um objeto 

renovado, pois continua a ser de interesse para a pesquisa e para o mercado por uma 

justificativa simples: as organizações precisam dos líderes e dos gerentes para atingir seus 

objetivos e precisam de gerentes competentes para serem eficientes e eficazes na realização 

destes objetivos (BOYATZIS, 1982).  

McGregor (1999) apresenta a liderança, incluindo-se aqui a liderança formal ou 

gerência, como sendo uma relação entre o líder, seus seguidores, a organização e o meio 

social, o que revela uma dependência de fatores situacionais sujeitos a mudanças 

significativas com o passar do tempo, tornando impossível predizer quais as competências 

gerenciais que serão exigidas no futuro. 

A seu turno, somam-se às mudanças situacionais, típicas do ambiente dinâmico do 

mundo dos negócios, as mudanças decorrentes dos estágios evolutivos pelos quais as 

organizações passam durante o seu ciclo de vida (LIAO, 2006). Greiner (1986) apresenta uma 
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visão, figura 1, do processo evolutivo apontando momentos de relativa tranqüilidade 

denominados de períodos de evolução e momentos de crise e turbulência quando a 

organização precisa passar por uma revolução para continuar seu processo evolutivo.  
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Figura 1 - Estágios de evolução e revolução 
Fonte: adaptado de Greiner (1986, p. 107). 

 

Esses estágios de evolução e revolução requerem diferentes ênfases em 

comportamentos, práticas da gestão e critérios de eficácia (QUINN; CAMERON, 1983), 

fazendo que haja requerimentos holísticos para a atividade gerencial. Por esta razão, 

Sendelbach (1993) ressalta a importância em utilizar uma abordagem holística capaz de lidar 

com a complexidade do mundo dos negócios como um meio para o treinamento e o 

desenvolvimento gerencial.  

Do exposto, extrai-se, claramente, a importância de avaliar o potencial das lideranças 

no papel gerencial e identificar as lacunas de competências na perspectiva holística aventada, 

de acordo com o atual estágio do ciclo de vida das organizações, sua maturidade e estágio de 

crescimento (GREINER, 1986), como forma de administrar estrategicamente a área de RH 

nas organizações. 
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Na conotação desenvolvida até o presente instante, um corpo gerencial competente 

deve conhecer quais são os papéis e as competências básicas para conduzir a organização na 

direção da consecução dos seus objetivos (QUINN et al., 2003), sendo possível identificar 

lacunas de competências, entendidas como um desempenho abaixo do esperado e ter métricas 

adequadas para obter entendimento e desempenho dos papéis e competências. 

Para isso, um sistema de mensuração que permita um levantamento das competências 

existentes e uma indicação das principais lacunas, torna-se bastante útil para um programa de 

desenvolvimento de competências gerenciais e, mais ainda, se estiver alinhado com requisitos 

estratégicos da organização (KAPLAN; NORTON, 1997), de acordo com as necessidades do 

estágio de maturidade em que elas se encontram, ou da fase na qual se encontram dentro do 

ciclo de vida (GREINER, 1986). 

Todavia, torna-se difícil encontrar um modelo de competências gerenciais que seja 

amplo o bastante para atender a maioria das organizações ou sintético o bastante para atender 

a essência das necessidades gerenciais de todas elas. De fato, modelos de gestão, liderança e 

competências gerenciais continuam a ser temas muito abordados na literatura sobre 

administração (BOYETT; BOYETT, 1999), embora sejam abordados de formas muito 

divergentes quanto ao conceito, modelos e forma de aplicação. A obra de Have et al. (2003) 

na qual se encontram mais de 50 modelos de gestão é um bom exemplo de como este tema é 

abordado por muitas perspectivas diferentes. 

Uma possibilidade viável de superar estas dificuldades é a criação de uma sistemática 

que gere condições para a realização de avaliações de competências gerenciais de gestores, 

introduzindo o mínimo de desconfiança e de respostas tendenciosas. Tal ação deverá ser feita 

com o mínimo de desperdício de tempo dos envolvidos, com a máxima segurança quanto à 

confidencialidade das informações e com capacidade de adaptação aos requisitos e 

especificidades dos modelos de gestão e de competência em uso pelas organizações. Realizar 

tal sistemática com a utilização da tecnologia da informação e comunicação (TI)1, é o desafio. 

A adoção da tecnologia da informação e comunicação pelas organizações é um fato 

concreto e amplamente disseminado. A TI é a base para a utilização dos sistemas de 

informações baseados em computadores (SIBC) que se tornaram essenciais para ajudar as 

organizações a lidarem com as mudanças no meio social e no ambiente de negócios 

(LAUDON; LAUDON, 2002).  

                                                 
1 Embora alguns autores utilizem a sigla TIC, grande parte da literatura utiliza apenas TI, o que justifica a opção 
adotada nesta dissertação. 
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Os sistemas de informações (SI) aliados à Internet vêm se tornando cada vez mais 

importantes para o desempenho geral das organizações, tanto nas suas operações diárias 

quanto nas questões estratégicas (LAUDON; LAUDON, 2002). Na administração e 

desenvolvimento dos recursos humanos os SI expandiram seu escopo dos tradicionais 

sistemas de folha de pagamento para atividades como planejamento, avaliação, treinamento e 

desenvolvimento (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000). 

Na direção dessas diferentes perspectivas, esta dissertação propõe um sistema de 

informações baseado na web, para avaliação de competências gerenciais que seja capaz de 

atender aos requisitos de mínima desconfiança, menor desperdício de tempo por parte dos 

respondentes, confidencialidade das informações e flexibilidade para se adaptar aos diferentes 

modelos de competência adotados pelas organizações.  

Para consumar tal intento, implementa este sistema em um ambiente web e testa suas 

funcionalidades em um projeto de desenvolvimento gerencial em andamento no Instituto 

Materno Infantil Professor Fernando Figueira – IMIP2. 

O desenvolvimento da dissertação será relatado conforme a estrutura a seguir: 

• O capítulo 2 apresenta o contexto de definição e o problema de pesquisa, os 

objetivos de pesquisa e a justificativa; 

• No capítulo 3 serão apresentadas as referências conceituais usadas como base 

para a especificação do sistema de informações de avaliação de competências 

gerenciais; 

• O procedimento metodológico encontra-se no capítulo 4 contendo a estratégia, o 

desenho e o caso selecionado para a pesquisa, os testes e validações dos 

instrumentos, as tarefas para a coleta e análise dos dados; 

• O capítulo 5 detalha como se deu o processo de desenvolvimento do sistema; 

• A discussão sobre os resultados obtidos é apresentada no capítulo 6; 

• Por fim, as conclusões, limitações e sugestões estão contidas no capítulo 7. 

Muitos artefatos foram desenvolvidos e utilizados durante a pesquisa e estão 

agrupados nos apêndices, no final deste documento. 

                                                 
2 IMIP na web www.imip.org.br. 
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2 Contexto de Definição da Pesquisa 
 

Dizer que cada organização é única, parece óbvio, mas mesmo as grandes 

corporações com alto grau de padronização e com diversas filiais semelhantes, não 

apresentam unidades organizacionais iguais. Um dos motivos para tal diversidade é que as 

pessoas que as compõem são diferentes, comportam-se de maneira diferente, e os gerentes, 

líderes formais, são decisivos nesta diferenciação: eles influenciam o comportamento de 

todos que compõem a unidade organizacional sob sua liderança (ARGYRIS; PUTNAM; 

SMITH, 1985). Talvez por esta diversidade, sejam as competências gerenciais tão necessárias 

ao bom desempenho das organizações quanto os próprios recursos básicos.  

Competências gerenciais é um tema que vem sendo bastante abordado por diversos 

autores na literatura sobre recursos humanos e liderança (RUAS, 2003). Além de ser um tema 

muito associado à liderança, também é muito freqüente na literatura, encontrá-lo associado à 

gestão da mudança (BOYETT; BOYETT, 1999). 

A razão para este crescente interesse está associada à vertiginosa escalada de 

mudanças e complexidade que o ambiente de negócios vem impondo às organizações. Estas 

mudanças provocam uma reação em cascata: mudanças no ambiente requerem mudanças nas 

organizações e estas por sua vez requerem mudanças nas pessoas que a compõem, 

especialmente nas gerências e lideranças informais. Quando o ambiente atual (A1) passa por 

um processo de transição para um novo estágio (A2), a organização (O1) e a liderança (L1) 

também precisam se ajustar à nova realidade transformando-se em O2 e L2. A mesma 

dinâmica ocorre se a mudança se originar na organização (O1) ou na liderança (L1). Tal 

configuração, originalmente creditada a Weiss e Molinaro (2005) é exibida na figura 2. 

 

A1
Ambiente 1

O1
Organização 1 L1

Liderança 1

A2
Ambiente 2

O2
Organização 2 L2

Liderança 2
 

 
Figura 2 – Mudanças no ambiente e suas relações com a organização e a liderança 

Fonte: adaptado de Weiss e Molinaro (2005, p. 7). 
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O principal determinante desta mudança está no conhecimento, pois “a nova 

economia se alicerça principalmente no trabalho do conhecimento. Isso significa que a 

riqueza migrou do dinheiro e das coisas para as pessoas” (COVEY, 2005, p. 318), fato 

reconhecido por luminares como Castells (1999, p. 69), que afirma que “pela primeira vez na 

história, a mente humana é uma força direta de produção, não apenas um elemento decisivo 

no sistema produtivo”. Tal constatação tem impacto direto sobre a necessidade do 

desenvolvimento de competências organizacionais.  

Franken (2004) comenta que embora o fator humano seja reconhecido como sendo o 

principal responsável pelo desempenho extraordinário das empresas vencedoras, a sua gestão 

e a tarefa de avaliação, em especial a determinação dos aspectos carentes de melhoria ou de 

desenvolvimento, ainda são consideradas como pouco palpáveis, de difícil definição, na 

maioria das vezes, e, quase sempre, impossíveis de quantificar e medir.  

Nesta direção, muitos esforços de pesquisa vêm sendo realizados abordando o tema 

de competências e liderança resultando em muitos modelos de competências, alguns 

elaborados a partir da avaliação de gerentes (BOYATZIS, 1982), outros a partir de 

intervenções em trabalhos de consultoria (SPENCER; SPENCER, 1993). Alguns modelos 

foram concebidos a partir da compilação de diversos outros modelos organizacionais postos em 

prática (DUBOIS, 1998) ou criados a partir de técnicas de classificação dos critérios 

utilizados por pesquisadores e teóricos para avaliar o desempenho organizacional (QUINN; 

ROHRBAUGH, 1983). 

De uma forma geral e acentuada, emerge destes modelos que a dificuldade de 

medição está diretamente ligada à dificuldade em definir o que seja competência ou liderança. 

Sem um método para medir a liderança eficaz, não é possível reconhecer melhorias e verificar 

as mudanças resultantes de um treinamento (VALENÇA; KÖENIGS; HARE, 2004). A seu 

turno, para a realização de medições de competências diversos autores (BOYATZIS, 1982; 

SPENCER; SPENCER, 1993; BALES, 1999; QUINN et al., 2003) têm lançado mão de 

instrumentos de percepção nos quais os avaliadores utilizam-se de uma escala para julgar o 

grau de proximidade ou afastamento de determinadas descrições de valores e 

comportamentos.  

Normalmente estes instrumentos são aplicados através de questionários preenchidos 

manualmente e enviados para uma central de processamento. Este tipo de procedimento deve 

ser muito cuidadoso para promover uma resposta honesta e evitar um comportamento 

amigável na avaliação de terceiros (BORMAN; BRACEN, 1998) ou defensivo no caso de 

uma auto-avaliação. É neste ponto que a tecnologia da informação traz sua contribuição.  
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Com a tecnologia da informação é possível oferecer aos respondentes o anonimato 

do procedimento de avaliação, tanto na auto-avaliação quanto na avaliação de terceiros, não 

havendo necessidade do manuseio adicional para digitar ou processar um formulário e suas 

respostas, garantindo que as informações ali compiladas permanecerão sigilosas.  

Alem deste caráter de confiabilidade e de fidedignidade, um ambiente informatizado 

como reforço ao procedimento e um sistema de informações bem ajustado podem trazer 

celeridade ao processo e mesmo independência de execução e de escalonamento. Ademais, 

tudo isto pode ser obtido através de um ambiente web protegido por senhas e 

preferencialmente hospedado fora das instalações do cliente usuário e administrado por uma 

empresa independente. 

 

2.1 Problema 

É no contexto exposto anteriormente, no qual há necessidade de conhecimento e 

acúmulo de competências pelas pessoas por um lado e premência de agilizar avaliação e 

descoberta de lacunas nestas mesmas competências por outro, que se insere esta dissertação. 

Ela pretende atender às necessidades de mensuração de competências gerenciais em 

ambientes organizacionais, dado que sem a possibilidade de mensuração, as pessoas atuam 

baseadas em intuições e muitas vezes permanecem cegas quanto aos seus comportamentos 

tanto individuais como coletivos, conforme defendem Argyris, Putnam e Smith (1985). Tal 

citação reforça a importância de métodos de avaliação especialmente porque frente aos 

resultados expressos em números e representados graficamente, as pessoas identificam com 

facilidade seus pontos fracos e fortes, muitas vezes desconhecidos ou conhecidos apenas 

parcialmente.  

Aqui começam as indefinições de processo que descortinam a problemática em 

análise e dentro dela o problema de efetiva mensuração. A primeira indefinição remete ao 

nível conceitual em busca de uma classificação sobre competências gerenciais.  

Normalmente as competências gerenciais são categorizadas como técnicas ou 

comportamentais. Algumas competências técnicas são específicas de uma determinada 

organização, negócio ou setor; outras são comuns a todos os gerentes, independentemente da 

área de atuação ou organização em que trabalha (STAIR; REYNOLDS, 2002). Do mesmo 

modo as competências comportamentais podem ser específicas ou comuns para a atividade 

gerencial (MAY, 1999). Necessário se fará uma escolha entre os tipos de competências a 

avaliar, a fim de definir a efetiva métrica passível de implementação via TI. 
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Uma vez tipificada a competência, a segunda rota dentro do processo é escolher a 

abordagem para auscultar o arsenal de competências gerenciais dentre os seus tipos, uma vez 

que o tema é abordado na literatura sob diversas perspectivas, sendo a mais comum distinção 

entre competências essenciais, associadas ao negócio e à estratégia organizacional (HAMEL; 

PRAHALAD, 1990) e as competências de nível individual, conhecidas como competências 

pessoais, mais específicas de práticas associadas à gestão de pessoas (FERNANDES; 

FLEURY, 2005). 

Vencida a etapa de definição de conceito, apresenta-se o esforço de 

operacionalização do processo. Aqui surge um problema de indefinição de procedimentos. 

Buscam-se lacunas de competências gerenciais. Para se identificar uma lacuna, necessário se 

faz uma definição do que seja este conceito. O termo lacuna vem da expressão gap em inglês, 

significando uma falta, um espaço vazio a ser preenchido. No contexto de competências, 

assume um conceito similar a: um desempenho abaixo do esperado ou desejado. A diferença 

entre o desempenho real e o desejado caracteriza a lacuna. A figura 3 ilustra bem este 

conceito.  

 

Nível de 
Competência

Tempo

Nível de 
requerido

Lacuna de 
Competência

Evolução na
tentativa e erro

Evolução 
direcionada

Nível inicial

 

Figura 3 – Lacuna de competência 
Fonte: adaptado de Ericsson (2004, p. 4). 

 

Um terceiro ponto merecedor de destaque é a pasteurização dos artefatos eletrônicos 

de suporte a avaliação e a banalização dos processos de avaliação de desempenho. De fato, as 

facilidades promovidas pelos artefatos eletrônicos somadas à proliferação de sistemas de 

informação e gestão de RH, tornaram a utilização de diversos sistemas de avaliação uma 

prática corriqueira nas organizações. Pesquisas de clima, satisfação, motivação e avaliações 
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de desempenho são comuns hoje e realizados com certa regularidade. Muitos destes artefatos 

estão instalados na infra-estrutura de TI das organizações, como sendo mais um sistema para a 

administração, planejamento e controle.  

Uma saída para recuperar a credibilidade e distinção dos processos de avaliação, 

sugerida nesta pesquisa, é atrelar a avaliação de competências a um programa de 

desenvolvimento de competências gerenciais e utilizar um artefato diferenciado e 

administrado por uma entidade externa às organizações usuárias, instalado na web e com 

todos os cuidados de sigilo e confidencialidade necessários para uma avaliação efetiva.  

Assim, considerando as crises decorrentes do processo de evolução das organizações 

(GREINER, 1986) e as lacunas de competências gerenciais que se tornam mais críticas em 

estágios de revolução (QUINN; CAMERON, 1983), e constatando a dificuldade em medir 

essas competências de forma isenta e livre de ameaças utilizando os tradicionais sistemas 

informatizados de avaliação de desempenho, vislumbra-se a possibilidade de operacionalizar 

uma investigação em um contexto organizacional, que auxilie na busca de resposta à seguinte 

questão de pesquisa: quais implicações da utilização de um sistema de informações, baseado 

na web e enraizado em um modelo de avaliação de competências gerenciais e identificação de 

suas lacunas de competências, em um processo de gestão de recursos humanos em uma 

organização?  

Como cenário para aplicação desta pesquisa, destaca-se o Instituto Materno Infantil 

Professor Fernando Figueira (IMIP), uma organização não governamental composta de 

diversas unidades ligadas à saúde integral da família, que desenvolve atualmente um 

programa de desenvolvimento de competências gerenciais tendo como base o arcabouço de 

valores concorrentes de Quinn et al. (2003), justamente o quadro de referência conceitual 

adotado por esta pesquisa. Tal programa teve início em agosto de 2005 e tem término previsto 

para outubro de 2007 e a falta de um sistema informatizado para realizá-lo, permitiu 

estabelecer o esforço de desenvolvimento dos primeiros protótipos do sistema para avaliação 

de competências gerenciais chamado AVALANCHE.  

 

2.2 Objetivo 

A presente seção destina-se à apresentação dos objetivos da pesquisa com intuito de 

esclarecer sua intenção. 

 



 

 

25

 

2.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral desta dissertação é implementar um sistema de informações baseado 

na tecnologia web para avaliações de competências gerenciais e identificação de suas lacunas 

tendo como base modelos de competências estruturados de forma hierárquica, a exemplo do 

modelo de Quinn et al. (2003).  

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

Como decorrência do objetivo geral e da abrangência do trabalho envolvendo 

pesquisa e desenvolvimento, espera-se alcançar os seguintes objetivos específicos: 

• Especificar um sistema de informações capaz de atender às necessidades de um 

processo de avaliação de competências gerenciais; 

• Desenvolver o sistema especificado para o ambiente web, com especial atenção 

para a interface de interação em um processo de avaliação de competências 

gerenciais; 

• Testar o sistema desenvolvido e sua usabilidade em um ambiente de 

desenvolvimento de competências gerenciais à luz do modelo hierárquico de 

competências gerenciais de Quinn et al. (2003); 

• Apurar os efeitos da utilização do sistema AVALANCHE em relação às 

funcionalidades do processo de avaliação de competências estipulado; 

• Avaliar a percepção geral dos grupos envolvidos no processo quanto ao uso do 

sistema no processo. 

Para efeitos deste trabalho serão abordadas apenas as competências comuns à função 

gerencial, que são de natureza individual, comportamental e estão associados aos atributos 

subjacentes de uma pessoa (BOYATIZS, 1983). Ainda assim, as idéias e o sistema 

informatizado de apoio poderão ser facilmente adaptados para modelos específicos incluindo 

competências de natureza técnica e organizacional. 
 

2.3 Justificativa 

Embora o tema de competências de liderança seja vasto na literatura, são escassos os 

sistemas de informação destinados a lidar especificamente com este assunto. Muitos sistemas 

destinados à avaliação de desempenho são encontrados, muito deles embutidos nos sistemas 

destinados à gestão de recursos humanos, porém um sistema de levantamento de 
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competências tem características próprias que o diferencia dos sistemas tradicionais de 

avaliação de desempenho (TERRY, 2000; LAHTHAN et al., 2005). Esta especificidade torna 

a pesquisa de especial interesse para pesquisadores e consultores na área de gestão e 

desenvolvimento de pessoas. 

O modelo escolhido foi o arcabouço de valores concorrentes, AVC3, proposto 

inicialmente por Quinn e Rohrbaugh (1983) e consolidado por Quinn et al. (2003), devido a 

sua simplicidade, solidez e reconhecida utilização em ambientes organizacionais.  

A opção por este modelo hierárquico, no qual as noções de competências são 

formadas essencialmente por diversos níveis de agrupamentos, deveu-se às suas 

características de flexibilidade, abrangência, simplicidade e facilidade de compreensão, além 

de sua validade, confiabilidade, complementaridade e visão sistêmica (JOHNSON, 2002). 

Ademais, tais estruturas facilitam a transposição dos instrumentos de coleta para 

interfaces computacionais simples de usar e facilmente parametrizáveis, conferindo 

perenidade aos sistemas de informações que delas se utilizem, além do que este modelo 

também vem se revelando de rápida e fácil compreensão por parte dos integrantes do estudo 

de caso desta pesquisa.  

Outros fatores não menos importantes para conduzir com sucesso a escolha e o 

estudo foram o relacionamento prévio com a instituição (IMIP), o que garantiu facilidade de 

acesso, e a dupla intenção, da instituição e do pesquisador, diretamente associada à produção 

de software, como produto tecnológico. O sistema informatizado será útil para a atividade 

tanto de pesquisa como de consultoria, pois viabilizará o levantamento e diagnóstico de 

competências a um baixo custo mesmo em organizações dispersas geograficamente. 

Como forma de se obter um desenvolvimento ágil, foi escolhida a utilização de 

ferramentas de desenvolvimento rápido e métodos de prototipação que permitiram sucessivas 

melhorias no sistema e uma rápida e efetiva aplicação inicial para fins desta pesquisa. Tais 

ferramentas, para o desenvolvimento rápido de aplicação (Rapid Application Development – 

RAD) são especialmente úteis para projetos de desenvolvimento de sistemas que se destinam a 

gerar uma versão plenamente funcional em um espaço de tempo muito curto (60 a 90 dias) 

(PRESMANN, 2002) e caracterizam também a constatação de que é possível ensaios de 

desenvolvimento na vertente acadêmica da ciência administrativa. 

Por fim, justifica-se também a importância de uso e pertinência de um sistema com 

as características do AVALANCHE em um processo de avaliação de competências, pelo 

                                                 
3 Em inglês a sigla utilizada é CVF, correspondente a competing vaules framework, porém optou-se por usar a 
sigla AVC para a expressão traduzida para o português. 
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aspecto de que os avaliados se beneficiem com sínteses pessoais e confidenciais de suas 

avaliações individuais e que as organizações se beneficiem deste processo de avaliação 

obtendo os resultados agregados, podendo visualizar as lacunas coletivas para direcionar seus 

esforços de desenvolvimento de pessoal. 
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3 Referências Conceituais 
 

Nas seções a seguir serão apresentadas as bases conceituais que darão suporte à 

consecução deste projeto de pesquisa. Em um primeiro momento é apresentada a abordagem 

do arcabouço de valores concorrentes (QUINN et al., 2003) e seus conceitos básicos; em 

seguida a abordagem do ciclo de vida das organizações focalizando o modelo de Greiner 

(1986) e adaptado por Daft (1999) com quatro estágios de evolução e por fim as bases da 

engenharia de software com ênfase nos aspectos adotados para esta pesquisa: processo de 

desenvolvimento de software, desenvolvimento rápido para ambiente web, prototipação e 

usabilidade. O roteiro para realizar a abordagem conceitual está sintetizado na figura 4. 
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Desenvolvimento
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Administração
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Figura 4 – Diagrama da trama conceitual da pesquisa 

 

3.1 Escolas da Administração 

A literatura que aborda as escolas da administração costuma classificá-las de acordo 

com o enfoque teórico de cada uma e embora exista certa evolução histórica, a divisão tem 

um caráter mais didático e menos temporal, uma vez que os autores e as idéias não estão 

necessariamente em ordem cronológica. A figura 5, a seguir, é um agrupamento das principais 

escolas segundo Mota e Vasconcelos (2002). Tal agrupamento é adaptado sobre eixos usados 

por Quinn et al. (2003), com o intuito, desde já, de facilitar a compreensão do AVC.  
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Figura 5 – Escolas de administração e os diversos focos de análise 

Fonte: adaptado de Mota e Vasconcelos (2002) e Quinn et al. (2003). 
 

3.1.1 A Visão Inicial 

A administração científica caracterizou-se por considerar o homem um ser 

eminentemente racional e que ao tomar uma decisão sabe de todos os possíveis cursos de ação 

e escolhe a melhor opção: aquela que maximiza os resultados. Este modelo simplificado do 

homem permitiu a construção de uma teoria na qual o comportamento humano era previsível 

e a ênfase centrada no estudo das tarefas e no nível operacional, como forma de atingir 

maiores padrões de produtividade. Para garantir a produtividade eram necessários incentivos 

financeiros, vigilância constante e treinamento. Comportamentos inadequados eram atribuídos 

a defeitos na estrutura ou em sua implementação (CHIAVENATO; 1997; MOTA; 

VASCONCELOS, 2002). 

Já na proposta da administração clássica, a ênfase predominante estava associada à 

estrutura de uma organização e nas suas inter-relações. A escola propugna quatro funções 

designadas como essenciais (DESSLER, 1998): 

• Planejar é estabelecer metas e objetivos, escolher cursos de ação, desenvolver 

regras e procedimentos, desenvolver planos para a organização e para os que nela 

trabalham, e elaborar previsões prevendo ou projetando um futuro desejado para 

a organização; 

• Organizar requer identificar o trabalho que deve ser feito, contratar pessoas para 

realizá-lo, definir a estrutura departamental, delegar e transferir a autoridade aos 
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empregados estabelecendo uma cadeia de comando, e coordenar o trabalho dos 

gerentes; 

• Comandar significa influenciar outras pessoas para que realizem o trabalho, 

manter o moral, moldar a cultura organizacional e administrar conflitos e 

comunicação. A função comandar, é abordada por outros autores como liderar 

(LITTERER, 1977) ou motivar (ROBBINS, 2002); 

• Controlar é estabelecer padrões, comparar o desempenho atual com os padrões 

estabelecidos e adotar medidas corretivas se requerido. 

Muitos outros autores criticam estas funções da administração clássica e sugerem 

outras formas de organização como a auto-organização, equipes auto-gerenciadas e modelos 

democráticos de gestão (MORGAN, 1996; BELASEN, 1997; McGREGOR, 1999; 

ARGYRIS; 2004). Mesmo assim tais funções configuram a base de expressiva parcela das 

empresas ainda hoje.  

Motta e Vasconcelos (2002) abordam estas duas escolas conjuntamente e 

acrescentam um terceiro nome consolidando o trio inicial da ciência administrativa: Taylor 

(Taylorismo), Ford (Fordismo) e Fayol (Fayolismo), apensando que em todas predomina a 

idéia do homo economicus herdada dos economistas clássicos. 

  

3.1.2 A Emergência do Aspecto Humano 

As escolas das relações humanas e comportamental (behaviorista) surgiram como 

uma reação às escolas científica e clássica. Em contraposição ao homo economicus surgiu a 

idéia do homo social, que transparece o ser humano, condicionado pelo sistema social e pela 

biologia, com necessidade de afiliações a grupos informais, possuidor de necessidade afetivas 

e de sociabilidade e, portanto, apresentando um comportamento complexo (MOTA; 

VASCONCELOS, 2002).  

No escopo da escola de relações humanas, assume papel de destaque o conceito de 

grupo. Produtividade, normas e expectativas de trabalho passam a focalizar o indivíduo 

apoiado em seu grupo. A motivação se dá mais pelas necessidades de reconhecimento, 

aprovação e participação social do que por recompensas ou punições econômicas. Existem 

grupos informais, independentes da estrutura formal caracterizados por crenças, atitudes, 

sentimentos e expectativas em relação a si próprios e a própria empresa (CHIAVENATO, 

1997). 
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No fim da década de 50 aparece a escola comportamental, que surge como uma 

forma de crítica à teoria clássica e à das relações humanas. Para explicar o comportamento 

organizacional, a escola comportamental se fundamenta no comportamento das pessoas que 

compõem a organização, buscando explicar áreas tais como a motivação e os estilos 

administrativos (CHIAVENATO, 1997). 

Um dos destaques desta escola é teoria X e Y (McGREGOR, 1999). A teoria X 

engloba idéias de direção e controle, baseada na crença de que o ser humano, segundo as 

abordagens mais clássicas e tradicionais da administração, necessita estar submetido a 

métodos de planejamento, trabalho e controle mais rígidos e centralizados. 

A seu turno, a teoria Y afirma que o homem praticará a auto-orientação e o 

autocontrole, a serviço dos objetivos que se empenhou em alcançar e estes, por sua vez, estão 

em função das recompensas atribuídas ao êxito da tarefa. O ser humano aprende a aceitar e a 

procurar responsabilidades. Nas condições da vida industrial moderna, as potencialidades 

intelectuais do ser humano médio são utilizadas apenas parcialmente. A teoria Y se coaduna 

com as teorias de motivação. 

A abordagem comportamental, crítica as organizações baseadas em comando e 

controle, “normalmente vemos o papel dos executivos em uma companhia tradicional como 

um comandante e um controlador, distribuindo tarefas e checando se elas estão sendo 

cumpridas de forma eficaz.” (BOECHAT, 2006, p. 1) e embora um maior foco sobre os 

aspectos de iniciativa, criatividade e autonomia venham sendo abordados (DUBOIS, 1993, 

1998; SENGE, 1998; QUINN et al., 2003; ARGYRIS, 2004), os fins continuam os mesmos. 

 

3.1.3 A Escola Sistêmica  

A principal contribuição da escola sistêmica foi a produção de modelos conceituais 

que podem explicar a realidade prática das organizações, incluindo o ambiente no qual a 

mesma está inserida e seu escopo interno em termos de subsistemas inter-relacionados 

(MORGAN, 1996). 

Pensando assim, as organizações podem ser analisadas como um sistema, pois 

apresentam explicitamente os parâmetros básicos de qualquer sistema (HARRISON, 1987), 

como mostra a figura 6, e tendem inexoravelmente a entropia (BERTALANFFY, 1973).  

A organização passou a ser vista como um sistema aberto, similar a organismos 

vivos, em um contínuo processo de troca e dependência mútua com o ambiente, em busca de 

um equilíbrio – homeostase – (SENGE, 1999) no qual existem sistemas reguladores que ao 
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detectarem desvios da norma dão início a ações destinadas a corrigi-los (BERTALANFFY, 

1973). 
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Figura 6 - Visão sistêmica da organização 
Fonte: adaptado de Bertalanffy (1973), Harrison (1987) e Bauer (1999). 

 

 

O enfoque sistêmico busca novas formas de se pensar a organização e de angariar 

uma compreensão mais ampla da complexidade organizacional, incluindo estrutura, função, 

integração e diferenciação. Pode-se evitar o reducionismo que busca entender a organização 

como uma estrutura formada por partes separadas e que tem seu comportamento explicado 

pelas relações entre as partes, causas e efeitos. Possibilita ainda observar uma variedade de 

controles internos, para permitir que a regulação do sistema seja tão diversificada quanto ao 

ambiente no qual ele está inserido e introduz a idéia de eqüifinalidade, ou seja, a noção que 

em um sistema aberto podem existir numerosos e diferentes meios para de atingir um estado 

final desejado (MORGAN,1996). 

Ao se apropriar de um conceito de um sistema em permanente evolução, segundo 

Weick (1979), a organização é capaz de detectar variações nos seus processos, de selecionar 

variações para uma análise mais detalhada e de reter ou armazenar o que foi selecionado e 

utilizar em processo futuros. 

Uma das críticas atuais a escola sistêmica está em sua noção de equilíbrio. “Na 

natureza, as noções de equilíbrio são antes exceção do que regra. Nos tempos atuais, atributos 

como permanência, estabilidade e equilíbrio são os que menos existem nas esferas sociais, 

econômicas, culturais, políticas etc.” (BAUER, 1999, p. 48).  

Esta perspectiva é que propicia enfoques como o da escola contingencial, para qual 

não existe nada de absoluto ou universal nos princípios de administração das organizações. Os 

aspectos normativos, se existem, estão na relação entre a organização, seu ambiente de 

atuação e a tecnologia utilizada no seu processo (CHIAVENATO, 1997). Os demais fatores, 
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tais como tarefas, estrutura e pessoas, têm um grau de importância menor comparado ao 

impacto causado pela tecnologia e pelo ambiente. 

Por fim constata-se que as abordagens ou escolas mais significativas vêem 

influenciando a evolução da teoria das organizações ao longo do tempo (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2002). As diferentes abordagens, com suas crenças e valores a respeito das 

organizações e de como as pessoas devem se comportar nelas, elaboram modelos que servem 

como síntese destes valores e conceitos. 

 

3.2 Modelos de Gestão 

As teorias organizacionais estão posicionadas em campos de conflito históricos nos 

quais diferentes línguas, abordagens e filosofias lutam por reconhecimento e aceitação 

(REED, 1999). Em grande escala cada uma dessas abordagens teóricas assenta-se sobre grupo 

ou grupos de modelos.  

Os modelos são simplificações de uma realidade complexa e ajudam os observadores 

a representar, comunicar idéias e compreender melhor os fenômenos (SENGE, 1998; QUINN 

et al., 2003). Há na literatura uma quantidade significativa de modelos aplicados à gestão.  

De acordo com Houasis (2003), gestão é o “ato ou efeito de gerir; administração, 

gerência”. O termo se confunde com o próprio ato de administrar. Pereira (2006) define 

modelos de gestão como sendo um conjunto delimitado de conceitos e práticas 

administrativas que permitem a uma organização operacionalizar suas atividades no âmbito 

interno e externo, orientadas por uma filosofia central. Tal definição presta-se bem aos 

propósitos deste trabalho, cabendo apenas complementar que o modelo também deve 

contemplar os aspectos referentes ao cumprimento da missão para qual a organização foi 

constituída (BEUREN 1998). 

Os modelos de gestão de cada empresa possuem características particulares inerentes 

a sua maneira de operar, que se tornam visíveis na cultura organizacional (CROZATTI, 

1998), porém, não existem modelos certos ou errados, cabe apenas analisar se o modelo 

adotado dá ou não condições para que cada empresa possa cumprir o que definiu como sendo 

sua missão. 

À luz da escolha feita e visando atingir o modelo de gestão base definido como 

âncora nos objetivos deste estudo, far-se-á uma investigação que amalgame os modelos, certa 

cronologia e suas escolas de referência (QUINN et al., 2003).  
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Tal incursão será guiada pela idéia que os modelos adotados pelos indivíduos e pelas 

organizações habitualmente refletem modelos alimentados pela sociedade como um todo e 

podem proporcionar aos gerentes um entendimento mais profundo e um leque mais amplo de 

escolhas (MOTTA; VASCONCELOS, 2002). 

 

3.2.1 Modelos de Metas Racionais e dos Processos Internos 

Os dois primeiros modelos de gestão começaram a emergir em uma época de 

invenção e inovação, tanto na agricultura quanto na indústria, e onde havia abundância de 

mão-de-obra. Acompanharam o fortalecimento das escolas científica e clássica, sendo a elas 

visceralmente ligados. Assim, introduziram uma variedade de técnicas visando racionalizar o 

trabalho e torná-lo tão eficiente quanto possível. 

Segundo Quinn et al. (2003), o modelo das metas racionais tem como critérios 

últimos de eficácia organizacional a produtividade e o lucro. A premissa básica concernente 

aos meios e fins dessa abordagem é a crença de que uma direção clara acarreta resultados 

produtivos. Assim sendo, há uma ênfase contínua em processos como a elucidação de 

objetivos e análise racional motivadas para maximização do lucro líquido. A função do 

gerente é ser um diretor decisivo e um produtor pragmático. 

Da mesma obra, depreende-se que o modelo chamado dos processos internos, o qual 

por suas disposições hierárquicas ficaria conhecido como burocracia profissional, baseia-se na 

convicção de que a rotinização promove estabilidade. Tal modelo é complementar ao modelo 

das metas racionais e seus critérios de eficácia são a estabilidade e a continuidade. A ênfase é 

em processos como a definição de responsabilidades, mensuração, documentação e 

manutenção de registros. O valor último é a eficiência do fluxo de trabalho, e a função do 

gerente consiste em ser um monitor tecnicamente competente e um coordenador confiável. 

 

3.2.2 Modelo das Relações Humanas 

Consagra-se, na visão de Quinn et al. (2003), como uma extensão natural da escola 

de relações humanas e materializa-se no aporte constante de avanços tecnológicos e na 

transformação efetiva da relação de produção, pela valoração do aspecto humano.  

No mundo acadêmico, as idéias oriundas da prática (BARNARD, 1971) assinalavam 

a importância da organização informal e da possibilidade de os relacionamentos informais, se 

bem administrados, constituírem ferramentas poderosas para o gerente. Com os célebres 

estudos de Hawthorne, “uma nova teoria da organização começou a emergir apoiada na idéia 
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de que indivíduos e grupos, da mesma forma como os organismos biológicos, atuam mais 

eficazmente somente quando suas necessidades são satisfeitas” (MORGAN, 1996, p.45). 

Estas idéias se tornaram a conotação central desse modelo, ao lado de noções fundamentais de 

compromisso, coesão e moral, alicerçados em valores centrais como participação, resolução 

de conflitos e construção de consenso (QUINN et al., 2003).  

A organização adquire uma atmosfera de clã, centrada em equipes, em que o 

processo decisório se caracteriza por um profundo envolvimento. A função do gerente é 

assumir o papel de mentor empático e do facilitador centrado em equipes (CAMERON; 

QUINN, 2006). 

 

 

3.2.3 Modelo de Sistemas Abertos 

Acompanham a projeção desse modelo, de acordo com a visão estrutural de Quinn et 

al. (2003), a eclosão do colosso estado-unidense e um exacerbado afastamento de uma 

economia de produto para os primórdios de uma economia de serviços. A seu turno, a 

velocidade do progresso tecnológico começou a acentuar-se e os valores sociais também 

sofreram transformações drásticas. Os dois primeiros modelos estavam plenamente 

consolidados e o modelo de relações humanas já se tornara familiar chamando a atenção de 

todos para as complexidades da motivação e da liderança. Experimentos sobre dinâmica de 

grupos, desenvolvimento organizacional, sistemas sociotécnicos e gestão participativa 

floresciam. 

Incitados pela crescente velocidade da mudança e pela necessidade de compreender 

como administrar num mundo em rápida transformação e de intenso uso do conhecimento, 

acadêmicos de Harvard (LAWRENCE; LORSCH, 1967), Michigan (KATZ; KAHN, 1978) e 

McGill (MINTZBERG; 1975) dentre outros, escreveram a respeito de um novo modelo que 

reconhece a simplicidade das abordagens anteriores, nas quais o gerente era visto como um 

decisor racional, e aponta para uma tendência a desenvolver teorias de contingência. 

Quinn et al. (2003) aduzem que, no modelo dos sistemas abertos, a organização 

depara-se com a necessidade de competir num ambiente ambíguo e competitivo. Os critérios 

básicos de eficácia organizacional são a adaptabilidade e o apoio externo. Em virtude da 

ênfase na flexibilidade e da capacidade de respostas organizacionais, a adaptação e inovação 

contínuas promovem a aquisição e manutenção de recursos externos.  
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Os processos fundamentais, neste modelo, são: a adaptação política, a resolução 

criativa de problemas, a inovação e o gerenciamento da mudança. A organização tem uma 

atmosfera inovadora e envolve mais uma adhocracia que uma burocracia. Espera-se que o 

gerente seja um inovador criativo e um negociador dotado de substancial astúcia política, 

alguém que faz uso de poder e influência na organização. 

 

 

3.2.3 A Emergência de Premissas Inclusivas 

O trabalho baseado em conhecimento tornou-se comum e as organizações 

defrontaram-se com novas questões, tais como aquisições, fusões e downsizing. Continuando 

a detecção da nova modelagem, Quinn et al. (2003) afirmam que à medida que o século XX 

aproximava-se de seu desfecho, a taxa de mudança alcançou números impensáveis. Na nova 

economia global, nada parecia previsível - fenômeno exacerbado pela emergência da Internet 

e do comércio eletrônico.  

Os problemas aparentemente muito diferentes (atrair, manter e desenvolver bons 

funcionários; perseverar uma atmosfera de alto desempenho; aumentar a satisfação dos 

clientes; aprimorar os processos internos) surgem, de modo avassalador, pela necessidade de 

atingir a eficácia organizacional num ambiente profundamente dinâmico, complexo e volátil. 

As soluções simples tornaram-se suspeitas e nenhum dos quatro modelos oferecia uma 

resposta satisfatória. Nem a mais complexa abordagem dos sistemas abertos bastava. Às vezes 

precisava-se de estabilidade, às vezes de mudança, ou mesmo das duas simultaneamente 

(QUINN et al., 2003). Tornou-se importante incorporar premissas inclusivas, para os casos 

em que comportamentos contraditórios e concomitantes fossem necessários.  

Um resumo da investigação guiada que visou conduzir a uma síntese das quatro 

proposições estudadas é apresentado no quadro 1 a seguir. Examinando-o, fica clara a 

impossibilidade de haver um modelo único, suficiente para orientar os gerentes, sendo preciso 

enxergar todos os quatro modelos como elementos de um arcabouço mais vasto. 

Constata-se que os diferentes modelos não são estáticos, permanecem em constante 

evolução e também não se anulam: o surgimento de cada novo modelo não significou a 

extinção dos anteriores (QUINN et al., 2003). Devido à complexidade, necessita-se não 

raramente recorrer a mais de um modelo para entender a complexidade nas quais as 

organizações estão inseridas, proporcionando uma perspectiva mais ampla, maior número de 

alternativas e eficácia (SENGE, 1998). 
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Época Modelos  Perspectiva teórica Critérios de eficácia 

Metas 
racionais 

Administração científica e os princípios de 
Taylor. 

Produtividade e lucro 1900- 
1925 

Processos 
internos 

Administração científica e os princípios da 
burocracia profissional 

Estabilidade e 
continuidade 

1926-
1950 

Relações 
humanas 

Surgem os conceitos de organização 
informal e os estudos de Hawthorne. 

Compromisso, coesão, 
moral dos empregados 

1951-
1975 

Sistemas 
abertos 

A complexidade e velocidade das mudanças 
sugerem a necessidade de modelos mais 
dinâmicos e uma tendência a desenvolver 
teorias de contingência.  

Adaptabilidade, apoio 
externo 

1976- Premissas 
inclusivas 

Surge a necessidade de contemplar 
simultaneamente modelos paradoxais, 
capazes de atender a flexibilidade e 
estabilidade ao mesmo tempo, ao ambiente 
interno e às demandas do ambiente externo. 

Eficácia organizacional, 
competência em lidar 
com valores opostos e 
simultâneos 

 
Quadro 1 – Evolução histórica dos modelos de gestão 

Fonte: adaptado de Quinn et al. (2003). 
 

Atesta-se também que os modelos apresentados entrelaçam-se, apesar de 

aparentarem perspectivas bastante diversas. São quatro importantes subdomínios de um 

construto maior: a eficácia organizacional (QUINN et al., 2003). Vistos isoladamente, 

nenhum desses modelos proporciona a gama de perspectivas, a amplitude de escolhas e a 

eficácia equivalentes à feição obtida quando se considera todos como parte de um arcabouço 

maior, um construto mais amplo denominado de arcabouço de valores concorrentes (AVC).  

É justo em torno dessa concepção, de uma visão mais ampla e integrada que Quinn e 

Rohrbaugh (1983) propõem um novo modelo, a ser tratado na seção 3.4.2. Nesta concepção, 

há a tentativa de equacionar os quatro modelos num único arcabouço. 

 

3.3 Talentos Humanos 

Houve uma época em que os bens de uma organização (aspectos hard) eram os que 

mereciam a maior parte da atenção dos administradores, as pessoas (aspectos soft), não eram 

tão importantes. Porém, o avanço da tecnologia e da automação nivelou as empresas, pouco as 

distinguindo em termos de produtividade, produtos e serviços, dificultando a diferenciação em 

seus mercados de atuação. As empresas entraram em um ciclo vertiginoso e uma busca 

insaciável por produtividade, inovação e rapidez na implementação das mudanças.  
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Uma das estratégias adotadas para estabelecer vantagem competitiva no cenário 

apontado acima, foi investir mais no capital humano. Havighurst (2005) informa que a chave 

para a competitividade está no talento humano e na capacidade das organizações de 

selecionar, manter e desenvolver as competências das pessoas. A retenção de talento é de 

todos os processos de gestão de capital humano, aquele que tem um melhor retorno sobre o 

investimento. A preparação e a motivação dos atuais colaboradores são muito mais baratas e 

recompensadoras do que a contratação externa (BANCALEIRO, 2006). 

 

3.3.1 Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento 
Gerencial 

Capacitação e treinamento são expressões muito usadas na literatura de RH, muitas 

vezes como sinônimos. Em geral, o treinamento é uma atividade que está associada a uma 

oferta do empregador para um conjunto selecionado do seu pessoal com o intuito de melhorar 

a performance em um determinado tipo de trabalho. Geralmente ocorre através de um 

procedimento formal, em sessões estruturadas, com um conteúdo pré-definido e com o 

prestador do serviço, interno ou externo, escolhido pela organização (LOO; ROCCO, 2006). 

O termo capacitação vem sendo empregado na busca de introduzir a noção da razão 

do como fazer uma atividade. Nesta nova ordem, além de depender dos significados que 

atribui ao seu trabalho, resultado do treinamento e de sua assimilação, o indivíduo tem 

autonomia de escolha frente às opções com que se depara, podendo eleger caminhos 

alternativos ao como fazer. Por esta razão, o processo de capacitação de um indivíduo tem a 

“missão ensiná-lo a pensar, a reelaborar constantemente seus significados e a aprender a fazer 

autocrítica. Ele não só precisar saber o como fazer, mas também o porquê do como fazer em 

função desse ecossistema de significados e valores que sua racionalidade revela.” 

(MALVEZZI, 1999, p. 29). 

O desenvolvimento gerencial difere da capacitação e treinamento formais em 

diversos aspectos. “Desenvolvimento é o processo de longo prazo para aperfeiçoar as 

capacidades e motivações dos empregados a fim de torná-los futuros membros valiosos da 

organização." (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000, p.338). 

 

3.3.2 A Dificuldade das Regras e Regulamentos 

As organizações mecanicistas enfrentam dificuldades de adaptação a situações de 

mudança, porque são planejadas para atingir objetivos predeterminados, não estando prontas 
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para a inovação, e em decorrência tornam-se segmentadas entre diversos níveis hierárquicos, 

funções, regras, papéis e pessoas (MORGAN, 1996).  

As regras escritas são políticas e procedimentos corporativos, materializados em 

gráficos organizacionais, regras de conduta, descrições de cargos, procedimentos 

operacionais, procedimentos contingenciais etc., que constituem o que se pode chamar um 

modelo legalista e incompleto de organização (GRAEN; SCANDURA, 1990). Como não é 

possível especificar todas as regras nem prever situações excepcionais, a organização no papel 

fica incompleta. 

Desenvolver programas de treinamento baseados em regras e regulamentos vem 

sendo uma das críticas mais severas aos programas tradicionais de desenvolvimento de 

recursos humanos, justamente por limitação às regras e estruturas organizacionais formais 

(DUBOIS, 1993). Mesmo nas organizações mecanicistas ou pós-mecanicistas, se uma 

organização funcionar estritamente seguindo as regras e regulamentos, irá se deparar com 

situações que vão contra seus objetivos (MEYER, 1998), representando um atentado contra 

sua existência. 

De fato, por mais que sejam orientadas às regras as organizações enfrentam situações 

de ambigüidade, desordem, desequilíbrio e incerteza. Nestas situações, as regras são de pouca 

valia e as organizações excessivamente burocratizadas entravam e são alvos de críticas pela 

falta de flexibilidade e capacidade de lidar com as situações excepcionais (GRAEN; 

SCANDURA, 1990). Quando existem lacunas no sistema de regras, as relações de trabalho 

ou redes de trabalho as suprem com a adaptabilidade necessária para lidar com questões 

excepcionais. Nestas situações as competências são mais importantes que as regras, pois elas 

têm uma amplitude maior de ação, não obstante, a utilidade das regras, especialmente em 

situações rotineiras. 

As organizações precisam desenvolver a capacidade de criar e seguir suas regras 

como forma de manterem alguma estabilidade e ao mesmo tempo serem capazes de mudar e 

se adaptarem ao meio social no qual estão inseridas. Nesta linha, Robbins (1999) explica uma 

organização como sendo uma construção social coordenada de forma consciente e composta 

por um grupo de pessoas cujas funções são basicamente alcançar objetivos comuns 

estabelecidos. Sendo um artefato, uma organização pode ser mudada, “se organizações são 

criações em vez de entidades naturais, elas podem ser mudadas mediante a intervenção 

social” (MARSDEN, 1999, p. 44).  

Como o termo intervenção social é muito amplo, com o intuito de não desviar o foco 

deste trabalho, a ciência da ação (ARGYRIS; PUTNAM; SMITH, 1985) servirá como base 
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para delimitá-lo, ao âmbito do interesse do comportamento humano deliberado ou da ação 

humana intencional. 

A ciência da ação é uma investigação sobre como os seres humanos concebem e 

implementam a ação na relação uns com os outros. Portanto, é uma ciência da prática, quer 

seja da prática profissional, quer seja da prática de pessoas como membros de família e de 

organizações. Uma das características da ciência da ação é buscar alternativas ao status quo e 

motivar a mudança fundamental, à luz dos valores escolhidos autonomamente pelos atores 

sociais (ARGYRIS; SMITH; PUTNAM, 1985). 

 

3.4 A Abordagem das Competências Gerenciais 

A abordagem de competências gerenciais no campo dos recursos humanos vem 

sendo estudada desde o inicio dos anos 70 (McCLLELAND, 1973), quando foi demonstrado 

que “traços e características comportamentais eram mais eficazes do que testes de inteligência 

na determinação de quem era bem sucedido no desempenho profissional” (ÖZÇELİK, 2006, 

p. 73).  

Boyatzis (1982), um dos primeiros autores a pesquisar este assunto de forma 

sistemática, apresenta um arcabouço baseado em cinco agrupamentos com dezenove 

competências, como exibido na figura 7. 

Uma síntese das características subjacentes dos gerentes em cada um dos cinco 

agrupamentos deste modelo é apresentada a seguir (BOYATZIS, 1982): 

• Metas e ações gerenciais: gerentes com as características deste agrupamento se 

vêm como peças de um jogo e as organizações em que atuam como peças de um 

jogo mais amplo. O presente e o futuro são encarados como uma série de desafios 

e problemas a serem resolvidos. Os eventos são vistos como oportunidades de 

testarem a si próprios, de concretizarem algo ou de assumirem riscos. Eles sabem 

a direção pessoal e organizacional que devem seguir e estão preocupados em 

alcançar resultados; 

• Liderança: a visão dos gerentes situados neste agrupamento é bem ampla, eles 

estão atentos a temas e padrões comuns, objetivos compartilhados, valores, 

problemas, produtos, desempenho das pessoas e dos grupos na organização. São 

capazes de comunicar a visão que têm destes e de outros elementos 

organizacionais de forma vigorosa e convincente;  
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• Administração dos recursos humanos: aqui as características dos gerentes estão 

associadas às expectativas positivas sobre os outros integrantes da organização. 

Eles têm uma visão realista de si próprios, constroem redes e coalizões com os 

outros para conseguirem realizar suas tarefas, resolverem problemas e 

estimularem cooperação e satisfação nos grupos;  

• Condução dos subordinados: os gerentes são capazes de se expressar de forma a 

causar impacto nos outros e melhorar o desempenho dos seus subordinados, 

através de orientações, pedidos, comandos e feedback sobre os seus 

desempenhos;  

• Foco nos outros: gerentes com competências neste agrupamento têm uma visão 

equilibrada entre pessoas e eventos. Contém suas visões pessoais, necessidades 

ou desejos em função das necessidades organizacionais e atenção para com os 

outros. Os inclusos neste grupo estão preocupados em entender as opiniões e 

sentimentos de todos os envolvidos em um assunto ou conflito, além de tentarem 

estabelecer uma relação de proximidade com seus subordinados. Não são auto-

centrados nem narcisistas. 

 

Arcabouço de
competências
gerenciais

Metas e ações
gerenciais
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Administração dos
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Figura 7 – Arcabouço de competências gerenciais 
Fonte: adaptado de Boyatzis (1982). 
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3.4.1 A Abordagem dos Valores Concorrentes 

A abordagem dos valores concorrentes contempla a organização como um conjunto 

de sistemas contraditórios nos quais os gerentes estão engajados de forma simultânea e 

dialética, na administração de situações paradoxais. Essas situações se tornam paradoxais pela 

natureza oposta de seus valores e podem ser explicados pela orientação predominantemente 

usada pelos gerentes em resposta às duas dimensões que correspondem a dois grandes 

desafios organizacionais. 

A primeira dimensão é estrutural: os gerentes precisam estar atentos tanto aos 

requisitos de flexibilidade, inovação, mudança e adaptabilidade, quanto aos requisitos de 

controle, estabilidade, ordem e previsibilidade. A segunda dimensão é estratégica: os focos de 

atenção são externos, referentes à produtividade e cumprimento das tarefas, e também 

internos, referentes ao fluxo de trabalho e ao sistema sócio-técnico. A justaposição destas 

duas dimensões com seus respectivos valores em quadrantes opostos produz a estrutura do 

arcabouço de valores concorrentes (BELASEN, 1997). 

 

3.4.2 O Arcabouço de Valores Concorrentes 

Como mencionado antes, Quinn e Rohrbaugh (1983) combinaram os princípios dos 

quatro modelos básicos de gestão: o modelo das metas racionais, dos processos internos, das 

relações humanas e dos sistemas abertos. Tal combinação está contemplada em um arcabouço 

teórico denominado arcabouço de valores concorrentes (AVC), figura 8, (QUINN et al., 

2003).  

Tendo-se como eixos ortogonais as dimensões estruturais (flexibilidade e controle) e 

estratégicas (foco interno e foco externo), ilustra-se a formação do arcabouço, com quatro 

quadrantes correspondentes aos quatro modelos de gestão citados anteriormente. O quadrante 

resultante da combinação de controle e foco externo corresponde ao modelo das metas 

racionais (MR) e seus respectivos papéis de diretor e produtor; associando-se controle e foco 

interno obtém-se o modelo dos processos internos (PI) e em seu bojo os papéis de monitor e 

coordenador; conectando-se flexibilidade e foco interno chegar-se-ia ao modelo das relações 

humanas (RH), destacando-se os papéis de mentor e facilitador; por fim, da junção de 

flexibilidade e foco externo denota-se o modelo dos sistemas abertos (SA) e os papéis de 

inovador e negociador (QUINN et al., 2003).  
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Figura 8 – Arcabouço de valores concorrentes 
Fonte: adaptado de Quinn et al. (2003). 

 

Outra contribuição de destaque do AVC, enfatizada por Daft (1999), é a inclusão de 

valores de prática profissional e critérios para a eficácia gerencial para cada um dos quatro 

quadrantes:  

• No quadrante das relações humanas os gerentes preocupam-se com o 

desenvolvimento das pessoas, além de buscarem estabelecer a coesão e elevar 

o moral das pessoas; 

• O quadrante dos processos internos ajuda a direcionar a atenção dos gerentes 

para manutenção do equilíbrio e estabilidade organizacional através do 

gerenciamento de informações e da comunicação; 

• Os objetivos principais dos gerentes com relação ao quadrante das metas 

racionais são a produtividade e a eficiência através do planejamento e 

estabelecimento de metas; 

• As particularidades do quadrante dos sistemas abertos orientam os gerentes 

para o crescimento e a aquisição de recursos através da flexibilidade, presteza 

e bom relacionamento externo. 

Sem a visão das premissas inclusivas, estes modelos carregam mensagens 

conflitantes. Belasen (1997) afirma que a organização se vê diante de situações dialéticas: 
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necessidade de se tornar produtiva e eficiente, através da fixação de objetivos e planejamento, 

contrasta com a necessidade oposta de desenvolvimento e administração do intelecto 

profissional. Outros conflitos seriam: compromisso com o desenvolvimento das pessoas 

versus maximização dos resultados; expansão e adaptação versus consolidação e 

continuidade; descentralização e diferenciação versus centralização e integração. 

O AVC traduz todas essas exigências numa visão holística dos papéis universais de 

liderança (BELASEN, 1997) e tem sido utilizado e validado em pesquisas acadêmicas e 

aplicações profissionais em uma grande variedade de organizações indústrias e setores, 

conforme exibido no quadro 2. 

 

Aplicações Referências 

Diagnóstico, estudo e desenvolvimento de 
competências 

Belasen (1998) 
Cowling, Newman e Leigh (1999) 
Hoffman (1999) 
Quinn et al. (2003) 
Chen e Naquin (2006) 
Özçelik e Ferman (2006) 

Administração de recursos humanos Panayotopoulou e Papalexandris (2004) 
Apoio ao processo de decisão em equipe Reagan e Rohrbaugh (1990) 
Intervenções organizacionais Brown e Dodd (1998) 
Gerenciamento de sistemas de informações Quinn e Cooper (1993) 
Cultura organizacional Howard (1998) 

Goodman, Zammuto e Gifford (2001) 
Kwan e Walker (2004) 
Cameron e Quinn (2006) 
Igo e Skitmore (2006) 

Ciclo de vida das organizações Quinn e Cameron (1983) 
Daft (1999) 

Estratégia Hooijberg e Petrock (1993) 
Treinamento e sala de aula Sendelbach (1993) 

Thompson (1993) 
Teses de doutorado Johnson (2002)  

Boggs (2002) 
Estudos organizacionais diversos DiPadova e Faerman (1993) 

Belasen (1997) 
Vilkinas e Cartan (2001) 

 
Quadro 2 - Diversidade de aplicações do arcabouço de valores concorrentes 

Fonte: compilação das diversas obras citadas no quadro. 
 

Trabalhando no nível de implementação do AVC, chega-se ao seu detalhamento. Os 

quadrantes do AVC congregam papéis e cada um dos papéis, a seu turno, apresenta três 

competências em seu interior, conforme o quadro 3, a seguir. 
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As três competências selecionadas para cada papel na obra de Quinn et al. (2003) 

foram escolhidas por serem consideradas as mais representativas dentre um conjunto mais 

amplo, porém DiPadova (2006) apresenta uma série de outras competências para cada um dos 

oito papeis, indicando que o arcabouço de valores concorrentes pode ser adaptado de acordo 

com as necessidades identificadas em diversos contextos organizacionais. 

Tanto o arcabouço quanto o sistema de avaliação proposto nesta dissertação 

permitem que os papéis possam conter um número variável de competências e não apenas as 

três recomendadas por Quinn et al. (2003).  

 

Quadrante Papel Competências 

Mentor Compreensão de si próprio e dos outros 
Comunicação e diálogo eficaz  
Desenvolvimento dos empregados 

Relações 
Humanas 

Facilitador Construção de equipes  
Uso de processo decisório participativo 
Administração de conflitos 

Monitor Análise de informações com pensamento crítico 
Administração da sobrecarga de informações 
Administração dos processos essenciais 

Processos 
Internos 

Coordenador Planejamento do trabalho  
Gerenciamento de projetos 
Gerenciamento multidisciplinar 

Diretor Desenvolvimento e comunicação de uma visão  
Estabelecimento de metas e objetivos  
Planejamento e organização 

Metas 
Racionais 

Produtor Gerenciamento do estresse 
Trabalho produtivo  
Fomento de um ambiente de trabalho produtivo 

Negociador Construção e manutenção de uma base de influência 
Negociação de acordos e compromissos 
Apresentação de idéias 

Sistemas 
Abertos 

Inovador Convívio com a mudança  
Pensamento criativo 
Gerenciamento da mudança 

 
Quadro 3 – Detalhamento do arcabouço de valores concorrentes 

Fonte: adaptado de Quinn et al. (2003). 
 

3.5 A Abordagem do Ciclo de Vida das Organizações 

Estudar o ciclo de vidas das organizações não é tarefa fácil, pois requer um estudo 

longitudinal sobre as mesmas, que acompanhe desde o nascimento até o declínio e 

fechamento das organizações.  
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A literatura está mais voltada para organizações maduras e é mais rica em estudos 

transversais do que longitudinais (KIMBERLY; MILES, 1980), porém, um número crescente 

de autores tem sugerido que o planejamento, desenvolvimento e comportamento das 

organizações são previsíveis através de modelos de ciclo de vida das organizações e sugerem 

que as organizações seguem padrões previsíveis em cada estágio de seu desenvolvimento 

(QUINN; CAMERON, 1983).  

Diversos autores segmentam cada um dos estágios de acordo com as características 

comportamentais (GREINER, 1986), fazendo uma analogia aos estágios de vida dos seres 

humanos (ADIZES, 1990) ou simplesmente enumerando-os (KIMBERLY; MILES, 1980).  

 

Estágio  Características 

Namoro  Os fundadores sonham com o que a organização pode vir a ser; atividade 
empreendedora 

Infância Ênfase na produção; pressões de tempo; poucas reuniões; pouco planejamento 

Toca-toca Expansão rápida; liderança personalizada; algum planejamento; tomada de 
decisão rápida, freqüente e intuitiva 

Adolescência Importância dada ao planejamento e controle; crescente atividade 
administrativa em detrimento da empreendedora e produtiva; estabilidade e 
conservadorismo; regras e políticas formais 

Plenitude Ênfase na eficiência; Crescente perda de contato com o ambiente; limites 
organizacionais bem definidos; estabilidade das aspirações, sem desejo de 
crescimento ou mudança; valorização da estabilidade e previsibilidade 

Estabilidade Clima organizacional confortável e paternalista; baixa ênfase na produção; 
relacionamento formal; pouca inovação 

Aristocracia Formalidade e tradição no falar e vestir; baixo nível de inovação interna; 
abundantes reservas monetárias 

Burocracia  
incipiente 

Procura de culpados (quem) e não de soluções (o que fazer); excesso de 
conflitos, traições e brigas internas; paranóia e paralisia organizacional 
(ninguém quer ficar a descoberto); maior importância a guerras internas do 
que ao cliente externo 

Burocratismo4  
e morte 

Dissociação do ambiente; ausência do senso de controle; exige esforços dos 
clientes para contornarem as dificuldades 

Quadro 4 – Ciclo de vida das organizações 
Fonte: adaptado de Adizes (1990). 

 

A abordagem de Adizes (1990), retratada a seguir com a inclusão do estágio de morte 

organizacional, hipótese criada por Quinn e Cameron (1983), contempla nove estágios e é 

                                                 
4 No original, o autor (op. cit.) usa o termo burocracia, porém aqui foi substituído por burocratismo (HOUAISS, 
2001) no intuito de expressar uma exacerbação das funções burocráticas ao nível patológico. 
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uma das abordagens mais detalhadas sobre os ciclos de vida das organizações encontradas na 

literatura. Para cada estágio aquele autor acrescenta situações que podem levar a 

descontinuidade ou morte prematura da organização e as possíveis soluções. Os nove estágios 

com suas principais características são exibidos no quadro 4. 

Greiner (1986) apresenta um modelo de ciclo de vida no qual períodos de evolução e 

revolução são apresentados de acordo com os componentes de tamanho e idade da 

organização. Tal modelo é dividido em cinco fases, conforme exibido na figura 1 apresentada 

na introdução deste trabalho, e cada uma delas apresenta um período de crescimento estável 

(período de evolução da empresa), seguido por uma crise de gerenciamento (período de 

revolução na empresa). Daft (1999) elaborou um novo modelo adaptado do esquema de 

Greiner (1986), figura 9, utilizando uma síntese em quatro estágios desenvolvida por Quinn e 

Cameron (1983), com base em nove autores que abordam o tema do ciclo de vida das 

organizações, que se encaixa na análise das lacunas de acordo com estágio de evolução 

organizacional. 
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Figura 9 – Ciclo de vida das organizações 
Fonte: adaptado de Quinn e Cameron (1983), Greiner (1986) e Daft (1999). 

 
 
Neste modelo, cada período de evolução da empresa, marcado por um estilo 

dominante de gestão e práticas organizacionais, é seguido por um período de revolução ou 
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crise, que analogamente está relacionada com os problemas dominantes de gestão da fase 

anterior. O estilo dominante de gestão de cada fase de desenvolvimento da empresa é, ao 

mesmo tempo, oriundo da crise do período de evolução precedente e é a causa do próximo 

período de revolução (DAFT, 1999). 

 

3.6  Ciclo de Vida das Organizações e Competências 
Gerenciais 

Nas características dos estágios dos ciclos de vida das organizações em geral, como 

pode ser visto em Greiner (1986), Adizes (1990) e Daft (1999), o foco das atenções e as 

competências requeridas para cada fase são distintos em função das próprias exigências que 

cada estágio demanda (QUINN; CAMERON, 1983). Por valorizar mais algumas 

características, outras ficam relegadas ao segundo plano e são justamente as lacunas de 

competência e eficácia decorrentes desta priorização que provocarão a próxima crise. À 

medida que as organizações progridem nos seus estágios, as características e competências 

mudam. Nos estágios iniciais, empreendedorismo e coletividade, os critérios de eficácia mais 

valorizados pelas organizações são os correspondentes aos quadrantes dos sistemas abertos 

(flexibilidade e aquisição de recursos) e das relações humanas (o moral e o desenvolvimento 

das pessoas). Nestes estágios normalmente há pouca ênfase nos critérios dos quadrantes das 

metas racionais (planejamento e estabelecimento de metas e eficiência e produtividade) e dos 

processos internos (gerenciamento das informações, comunicação, estabilidade e controle). 

Estes passarão a ser mais enfatizados à medida que as organizações avançam em porte e 

maturidade (QUINN, CAMRON; 1983, p. 48).  

Cada um dos quatro estágios propostos por Quinn e Cameron (1983) e Daft (1999) 

está sintetizado, ilustrado por um perfil gráfico do arcabouço de valores concorrentes e 

acrescido de suas hipotéticas lacunas de competência. As figuras de 10 a 13 ilustram essas 

sínteses.  

O primeiro estágio, figura 10, corresponde à fase inicial da vida das organizações. As 

preocupações são a criação de um produto ou serviço e a identificação de um mercado 

consumidor (GREINER, 1986). O sucesso tende a estar associado com sua flexibilidade, 

crescimento, aquisição de recursos e desenvolvimento de apoio externo. Os sistemas de 

gestão são rudimentares e pouca coisa é documentada (QUINN; CAMERON, 1983). Em 

geral, como conseqüência desta fase advém uma turbulência administrativa que resulta na 

crise da liderança. À medida que a empresa cresce, aumenta o número de colaboradores e o 
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dirigente não pode mais gerenciar por métodos de comunicação informais, torna-se necessário 

o domínio dos conceitos de eficiência produtiva. Neste ponto, surge a necessidade do 

empreendedor se impor como líder, e da presença de um gerente administrativo (GREINER, 

1986). 

 

 
Estágio do empreendedorismo: 
criação de um produto ou serviço, 
identificação de um mercado 
consumidor, ênfase na 
flexibilidade, sistemas de gestão 
rudimentares e pouca 
documentação.  
 
Crise administrativa: estabelece-se 
a crise da liderança. À medida que 
a empresa cresce, aumenta o 
número de colaboradores e o 
dirigente não pode mais gerenciar 
por métodos de comunicação 
informais; torna-se necessário o 
domínio dos conceitos de 
eficiência. 
 
Lacunas: Múltiplas lacunas de 
competências de liderança 
interpessoal e de eficiência tanto 
de controles internos quanto de 
processos produtivos.  

 

 
Figura 10 – Estágio do empreendedorismo 

Fonte: adaptado de Quinn e Cameron (1983), Greiner (1986) e Daft (1999). 
 

O segundo estágio, figura 11, corresponde à fase na qual a organização das atividades 

da empresa não pode mais ficar subordinada a um único líder, pois complexidade e sistemas 

adotados tornaram-se inadequados e as pessoas começam a desejar que as tarefas e 

responsabilidades sejam mais bem definidas. O processo de descentralização delega 

autoridade e responsabilidade operacional para vários agentes e em decorrência, a estrutura e 

a gestão adquirem um alto grau de informalidade, já que o clima de família e cooperação entre 

os membros, leva à noção de coletividade. É quando irrompe a crise da autonomia. Ela é 

marcada pela perda de controle e falta de convergência das atividades da empresa, em 

decorrência dos gerentes terem imprimido um estilo próprio. Para lutar contra essas forças 

centrífugas a direção tentará resgatar o controle total da empresa e conflitos com relação a 
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decisões importantes surgirão. A solução geralmente é a utilização de técnicas de coordenação 

mais elaboradas. 

 

 
Estágio da coletividade: 
organização das atividades, 
separação das tarefas de 
comercialização e produção, 
definição e delegação de 
autoridade e responsabilidade 
operacional; uso de sistemas de 
contabilidade e de controle de 
produção. 
 
Crise do controle: os sistemas se 
tornam inadequados; desejo de 
tarefas e responsabilidades mais 
bem definidas, necessidade de 
técnicas de coordenação mais 
elaboradas. 
 
Lacunas: Controle e coordenação 
dos processos internos.  

 

 
Figura 11 – Estágio da coletividade 

Fonte: adaptado de Quinn e Cameron (1983), Greiner (1986) e Daft (1999). 
 
 
O terceiro estágio, dito de formalização e controle, é caracterizado pela estabilidade 

organizacional, eficiência na produção e nos procedimentos, bem como pelo surgimento de 

tendências conservadoras, figura 12. A eficácia é o elemento primário sobre o qual se baseiam 

os critérios dos quadrantes das metas racionais e dos processos internos. Estes critérios estão 

embasados no estabelecimento e perseguição de metas, produtividade, eficiência dos 

processos administrativos e comunicação, estabilidade e controle. Configura-se uma forte 

tendência para orientação a resultados, com planos e procedimento bem definidos de como as 

coisas devem ser feitas (QUINN; CAMERON, 1983). O excesso de burocracia tende a se 

instaurar mediante exacerbação de planos, controles, normas e regulamentos, o quê acaba por 

levar a organização a uma crise de burocracia. Procedimentos tomam, pouco a pouco, mais 

importância do que os objetivos finais da empresa e os gerentes ficam com suas ações 

limitadas (GREINER, 1986). 

Estágio 2 - Coletividade
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Estágio da formalização e 
controle: estabilidade 
organizacional, eficiência na 
produção e nos procedimentos; 
tendências conservadoras, 
estabelecimento e perseguição de 
metas, produtividade, eficiência 
dos processos administrativos e de 
comunicação, estabilidade e 
controle, planos e procedimento 
bem definidos. 
 
Crise da burocracia: excesso de 
planos, controles, normas e 
regulamentos, procedimentos 
tornam-se mais importantes do 
que os objetivos finais, limitação 
da ação dos gerentes.  
 
Lacunas: Flexibilidade e 
autonomia.  

 
Figura 12 – Estágio da formalização e controle 

Fonte: adaptado de Quinn e Cameron (1983), Greiner (1986) e Daft (1999). 
 
 
O quarto estágio, elaboração da estrutura, figura 13, é marcado pela monitoração do 

ambiente externo com o objetivo de auto-renovação ou expansão de domínio, ou ainda, 

ambos. Ocorre a descentralização da estrutura e há uma maior necessidade de equilíbrio entre 

integração e diferenciação. Os critérios de recursos humanos e processos internos recebem 

menos atenção do que os sistemas abertos. Há mais ênfase em flexibilidade, aquisição de 

recursos e crescimento. Organizações que se encontram neste estágio procuram expandir suas 

fronteiras, monitorando e controlando as relações com o ambiente (QUINN; CAMERON, 

1983). A crise decorrente deste estágio é a mais sutil uma vez que a maturidade elevou os 

critérios de eficácia nas diversas dimensões, porém, a crise pode ser caracterizada como uma 

necessidade de revitalização. Os aspectos internos recebem menor atenção. Há a necessidade 

de programas de formação e educação, além de estímulo para a experimentação de novas 

práticas (GREINER, 1986), que estimulem o processo renovador. 

 

Estágio 3 - Formalização e controle
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Estágio da elaboração da 
estrutura: monitoração do 
ambiente externo, equilíbrio entre 
integração e diferenciação, busca 
de auto-renovação e expansão de 
domínio, descentralização da 
estrutura, ênfase em flexibilidade, 
aquisição de recursos e 
crescimento.  
 
Crise da revitalização: 
necessidade de revitalização, de 
programas de formação e 
educação e de estímulo para a 
experimentação de novas práticas. 
 
Lacuna: ambiente interno e 
valorização do talento humano. 

 

 
Figura 13 – Estágio de elaboração da estrutura 

Fonte: adaptado de Quinn e Cameron (1983), Greiner (1986) e Daft (1999). 
 

A superação da crise da revitalização pode dar início a três fases: modernização e 

utilização de um raciocínio de pequenas companhias, manutenção do atual estágio de 

maturidade ou declínio (DAFT, 1999). 

 

3.7 Sistemas de Informações 

O campo de sistemas de informações (SI) é bastante amplo, fragmentado e 

essencialmente pluralístico. Para poder ser compreendido e analisado, é preciso representá-lo 

em um arcabouço também pluralístico (BANVILLE; LANDRY, 1989). Um arcabouço 

conceitual que agrupe as áreas e subáreas dos SI, de forma flexível e que “pode ser adaptado 

para uma visão de mundo particular do usuário e para uma utilização específica do 

enquadramento” (BACON; FITZGERALD, 2001, p. 52).  

A figura 14 a seguir, apresenta uma versão simplificada deste arcabouço, na qual não 

aparecem as subáreas, porém aparecem todas as interligações entre as áreas. Por esta visão 

pode-se perceber a amplitude do campo de SI.  
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Informação 
para trabalho do 
conhecimento, 

satisfação do cliente 
e desempenho
do negócio

Gerenciamento
de 

operações 
e rede

Desenvolvimento, 
aquisição e 
suporte de SI

Tecnologia da 
informação e 
comunicação

Pessoas 
e 

organização

 

Figura 14 - Arcabouço simplificado para o campo de sistemas de informações  
Fonte: adaptado de Bacon e Fitzgerald (2001, p. 53). 

 

O gráfico apresentado na figura 15, adaptação do arcabouço exibido para esta 

dissertação, permite muitas leituras diferentes. Uma delas, enriquecida com as sugestões de 

relações entre as áreas apresentadas por Bacon e Fitzgerald (2001) é: a tecnologia da 

informação, aplicada através do processo de desenvolvimento de software e posterior 

operação no ambiente web, fornece a infra-estrutura para o desenvolvimento de competências 

individuais, que somada ao conhecimento do atual estágio do ciclo de vida da organização 

conferem maior poder de alavancagem ao desenvolvimento organizacional. 

 

• Engenharia de sistemas 
(desenvolvimento para a 
web)

Desenvolvimento, aquisição 
e suporte de SI

• Desenvolvimento de 
competências gerenciais

• Ciclo de vida das 
organizações

Pessoas e organização

• Operação do ambiente na 
web

• Gerenciamento de serviços

Gerenciamento de 
operações e rede

• Desenvolvimento organizacional
• Modelos de gestão

Informação para trabalho do 
conhecimento, satisfação do 

cliente e desempenho do negócio

• Software

• Banco de dados
• Internet e world wide web

Tecnologia de informação e 
comunicação

 
 

Figura 15 – Elementos do domínio de sistemas de informação 
Fonte: adaptado de Bacon e Fitzgerald (2001, p. 53). 
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3.7.1 Engenharia de Sistemas 

A engenharia de sistemas baseados em computadores é a atividade que envolve todos 

os aspectos do desenvolvimento de sistemas complexos. Engloba a especificação, projeto, 

implementação, validação, implantação e manutenção dos sistemas como um todo. Os 

engenheiros de sistemas não lidam apenas com o software, mas com as interações de 

software, hardware e sistema com os usuários e seu ambiente (SOMMERVILLE, 2003). 

Nesta perspectiva, Bauer (2006, p. 1) diz que "engenharia de software é a criação e a 

utilização de sólidos princípios de engenharia a fim de obter software de maneira econômica, 

que seja confiável e que trabalhe eficientemente em máquinas reais".  

Assim, por interações constantes, os sistemas e o ambiente afetam-se mutuamente em 

termos de funcionamento e desempenho e desta forma, um ciclo de retroalimentação se 

estabelece, tornando difícil realizar previsões sobre seu comportamento, em todos os ângulos 

desse ciclo complexo de mudança (PETHERAM, 1997). A figura 16, a seguir, ilustra todo 

este processo interativo. 

 

Situação 
complexa

Seleção de 
elementos 
percebidos

Ações 
baseadas no 

novo 
sistema/modelo

Representação 
em modelos

Abstração Representação Codificação 

Torna-se parte da nova situação

Novo Sistema 

 

Figura 16 – Retroalimentação entre situação complexa e sistema de informações 
Fonte: adaptado de Petheram (1997, p. 114). 

 

3.7.2 O Processo de Engenharia de Sistemas 

O processo de engenharia de sistemas é uma atividade multidisciplinar que tem como 

principal vantagem a diminuição das chances de re-trabalho durante a fase de 

desenvolvimento de sistemas. As fases do processo de engenharia de sistemas e a seqüência 

em que ocorrem estão ilustradas na figura 17. 
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subsistema

Instalação do 
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Desativação do 
Sistema

 

 
Figura 17 – O processo de engenharia de sistemas 

Fonte: Sommerville (2003, p. 25). 
 

Reconhecendo a importância da ordenação dos processos e da estruturação das 

atividades de consecução, Sommerville (2003) descreve sobre cada um dos componentes 

apresentados na figura 17: 

• Definição de requisitos de sistema: é um processo que se destina a levantar os 

requisitos do sistema como um todo e envolve consultas aos clientes e usuários 

finais. Uma parte importante da fase de definição de requisitos é estabelecer um 

conjunto de objetivos gerais que o sistema deve cumprir; 

• Projeto de Sistemas: é a fase que se ocupa primordialmente das funcionalidades 

do sistema e se subdivide em: identificação dos subsistemas e atribuição dos seus 

requisitos, especificação das funcionalidades e definição das interfaces; 

• Desenvolvimento de subsistemas: consiste em desenvolver os subsistemas ou 

implementar o subsistema em uma linguagem de programação de forma a 

construir um artefato que possa ser utilizado; 

• Integração de sistemas: envolve selecionar cada subsistema desenvolvido 

isoladamente, agrupá-los e interligá-los para que formem um sistema completo; 

• Instalação de sistemas: corresponde a disponibilizar o sistema no ambiente para o 

qual ele foi desenvolvido e no qual deverá operar; 

• Operação de sistemas: implica em colocar o sistema em operação e poderá 

envolver sessões de treinamento para os usuários e em geral a alteração das 

rotinas normais de trabalho; 
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• Evolução de sistemas: caracteriza a necessidade de evolução dos sistemas que 

possuem um longo tempo de vida, para corrigir erros de especificação nos 

requisitos originais ou para atender aos novos requisitos que surgem em função 

do ambiente mutável das organizações; 

• Desativação de sistemas: é quando o sistema passa a não ter mais utilidade, ou 

imagina-se ter que substituí-lo ou simplesmente seu tempo de vida operacional 

está encerrado e torna-se necessário desativá-lo. 

 

3.7.3 Processo de Software 

Um processo de software, segundo Sommerville (2003), é um conjunto de atividades 

e resultados associados que levam a produção de um produto de software. As atividades 

básicas deste processo são: especificação, projeto e implementação, validação e evolução do 

software. Para a realização destas atividades, existem alguns modelos de processos de 

software. Os modelos descritos nesta seção são referidos na obra de Sommerville (2003): 

O desenvolvimento em cascata considera como atividades fundamentais as atividades 

de especificação, desenvolvimento, validação e evolução, e as representa como fases 

separadas do processo. Já o desenvolvimento formal de sistemas se baseia na produção de 

uma especificação formal do sistema e na transformação dessa especificação para a 

construção de programas. A seu turno, o desenvolvimento orientado ao reuso tem como base 

a existência de um número significativo de componentes reutilizáveis. 

O desenvolvimento evolucionário “intercala as atividades de especificação, 

desenvolvimento e validação” (op cit., p. 37). Um esboço do sistema é desenvolvido 

rapidamente de acordo com as necessidades do cliente e vai sendo testado, validado e refinado 

com o uso, como pode visto na figura 18.  

No desenvolvimento evolucionário, a ação inicial trata de expor o resultado ao 

comentário do usuário e fazer seu aprimoramento por meio de muitas versões, até que um 

sistema adequado tenha sido desenvolvido. Este procedimento pode seguir duas vertentes: um 

desenvolvimento exploratório, que vai sendo construído com o usuário e culmina no produto 

final através de melhorias e acréscimos; e uma segunda vertente que utiliza versões 

descartáveis. As versões intermediárias servem apenas como uma forma de compreender o 

sistema e servir como fonte de detalhamento para os requisitos do sistema. Uma das principais 

técnicas para os sistemas evolucionários é a prototipação. 
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Versão Final
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Validação

Desenvolvimento

 

Figura 18 – Desenvolvimento evolucionário 
Fonte: Sommerville (2003, p. 39). 

 

O desenvolvimento incremental é uma abordagem intermediária, que combina as 

vantagens do desenvolvimento formal e evolucionário. Os usuários identificam, em um 

esboço, as funções a serem fornecidas pelo sistema. Em seguida é definida uma série de 

estágios de entrega, com cada estágio fornecendo um subconjunto das funcionalidades do 

sistema. Os usuários não precisam esperar até que todo o sistema seja entregue. Tão logo os 

primeiros incrementos estejam prontos na forma de um protótipo, o usuário experimenta e 

esta experiência fornece os requisitos para estágios posteriores do sistema. Com esta 

abordagem existe um risco menor de fracasso completo do sistema. 

O desenvolvimento em espiral, em vez de representar o processo de software como 

uma seqüência de atividades com algum retorno de uma atividade para outra, como no caso 

do desenvolvimento em cascata, representa o processo como uma espiral. Cada ciclo na 

espiral representa uma fase do processo de software, e é dividido em quatro partes: 

identificação dos objetivos do produto a ser desenvolvido e as alternativas para 

implementação; avaliar as alternativas, identificar e resolver os riscos; desenvolvimento 

evolucionário do protótipo e sua validação; revisão e planejamento para seguir com a próxima 

fase a ser desenvolvida (BOEHM, 1997). 

  

3.7.4 Prototipação  

A prototipação consiste na construção experimental de um sistema de forma rápida e 

com baixos custos de forma que o usuário possa avaliá-lo. O protótipo é uma versão funcional 

do sistema ou de parte dele. Uma vez disponibilizado, o protótipo vai sendo refinado até 

chegar numa versão final que atenda completamente às necessidades do usuário (LAUDON; 

LAUDON, 2002). Ainda segundo aqueles autores, os passos da prototipação, apresentados na 

figura 19, são: 
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• Identificar os requerimentos básicos do usuário: o analista do projeto, 

normalmente um especialista em SI, trabalha com o usuário por um tempo para 

captar as necessidades básicas; 

• Desenvolvimento um protótipo inicial: usando aplicações de geração automática 

de código, o especialista desenvolve rapidamente uma versão funcional; 

• Utilização do protótipo: o usuário é encorajado a trabalhar com o protótipo para 

determinar quão bem ele atende suas necessidades e fazer sugestões de 

melhorias; 

• Sugestão e melhoria do protótipo: o desenvolvedor anota todas as mudanças e 

refina o protótipo de acordo com elas. 

Quando finalmente estiverem atendidas as especificações, o protótipo estará 

concluído e poderá ter dois destinos distintos: servirá como fonte fornecedora das 

especificações para o desenvolvimento da aplicação final ou no caso da prototipação 

evolucionária, abordada na próxima seção, o próprio protótipo servirá como versão final. 

 

Identificar os 
requerimentos 

básicos do usuário

Desenvolver um 
protótipo executável

Usar o protótipo

Revisar e melhorar
o protótipo

O usuário
está satisfeito?

Versão 
operacional

Não Sim

 

Figura 19 – O processo de prototipação 
Fonte: adaptado de Laudon e Laudon (2002, p. 323). 

 

A vantagem da abordagem da prototipação fica evidenciada quando existe alguma 

incerteza sobre os requerimentos, ou sobre o projeto da solução, e é especialmente útil para 

projetar a interface final do usuário ou a parte final do sistema com a qual o usuário interage: 

tela, relatório ou página na web, como é o caso deste estudo. 
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A prototipação tem o mérito de engajar de forma efetiva o usuário na concepção e 

implementação de um sistema, aproximando-o em muito dos requisitos funcionais requeridos. 

Não obstante, há riscos em seu uso. Inicialmente, por sua característica de rapidez, facilmente 

envereda-se pela negligência de algumas etapas. Um segundo risco é o risco do protótipo 

funcionar razoavelmente bem e o usuário acreditar que não haja mais necessidade de esforços 

de reprogramação, ou do desenvolvimento da documentação e de manuais de uso para uma 

versão final do sistema. Há ainda uma situação mais grave: algumas versões construídas 

rapidamente podem não se adaptar a uma grande quantidade de dados ou de usuários em um 

ambiente de produção, inviabilizando o protótipo como uma versão final (SOMMERVILLE, 

2003). 

 

3.7.5 Prototipação Evolucionária 

Também em Sommerville (2003), encontra-se que a prototipação evolucionária se 

baseia na idéia de desenvolver uma implementação inicial, expondo-a aos comentários dos 

usuários e ir aperfeiçoando-a ao longo de muitos estágios, até que um sistema adequado tenha 

sido desenvolvido, figura 20. Essa abordagem de desenvolvimento foi inicialmente utilizada 

para os sistemas que são difíceis ou impossíveis de especificar. Contudo, atualmente tornou-

se uma técnica importante de desenvolvimento de software. 

Existem duas vantagens principais em adotar a prototipação evolucionária para o 

desenvolvimento de software: o rápido fornecimento do sistema e o comprometimento do 

usuário com o desenvolvimento do sistema. 

 

Sistema 
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Figura 20 – Prototipação evolucionária 
Fonte: Sommerville (2003, p. 148). 
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Segundo Pressman (2002), a prototipação evolucionária faz parte das técnicas de 

desenvolvimento rápido de aplicações (rapid application development - RAD) e de 

desenvolvimento conjunto de aplicações (joint application development - JAD). Há diferenças 

de detalhes entre os métodos, mas ambos compartilham de algumas características 

fundamentais quanto à intercalação entre as atividades de especificação e desenvolvimento.  

O sistema é desenvolvido em uma série de estágios e em todos os estágios os 

usuários finais são envolvidos. Os processos de especificação, projeto e implementação de 

cada estágio são intercalados de forma que normalmente não existe uma especificação 

detalhada de sistema e a documentação do projeto depende das ferramentas utilizadas para 

implementar o sistema.  

A participação ativa dos usuários é um diferencial. Eles podem propor mudanças no 

software e novos requisitos, que devem ser implementados na versão seguinte do sistema. 

Este processo é facilitado pelo uso de interfaces que geralmente são desenvolvidas utilizando-

se um sistema de desenvolvimento interativo e rápido na elaboração do layout das telas e na 

inclusão de ícones (SOMMERVILLE, 2003). 

 

3.8 Processo Unificado  

O processo unificado desenvolvido pela empresa Rational©, mais conhecido no 

âmbito de SI, em terminologia inglesa, ou seja, Rational Unified Process, e popularmente 

RUP, é um processo de engenharia de software que oferece uma abordagem baseada em 

disciplinas, para atribuir tarefas e responsabilidades em um projeto de desenvolvimento de 

sistemas (KRUCHTEN, 2003).  

Configura-se como uma abordagem iterativa, incremental, com base em arquitetura 

de sistemas, e orientada por casos de uso para o desenvolvimento de software (JACOBSON; 

BOOCH; RUMBAUGH, 1999). Em adição, oferece um arcabouço parametrizável para a 

execução do processo de engenharia de software (KROLL; KRUCHTEN, 2003). 

 

3.8.1 Principais Características do Rational Unified Process 

Embora as definições possam variar, o RUP se caracteriza por ser um processo de 

engenharia de software bem estruturado e formal, porém sem perder a capacidade de ser 

flexível e configurável para diversos tipos e tamanhos de projetos. Figuram como principais 

características do RUP (RUP, 2006):  
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• Ser conduzido por casos de uso5, que são o principal artefato para o 

estabelecimento do comportamento desejado do sistema, para a verificação e 

para a comunicação entre os participantes do projeto; 

• Ser iterativo por envolver o gerenciamento de seqüências de versões 

executáveis. As iterações portam-se como um ciclo completo de 

desenvolvimento, cada um resultando em uma versão de um produto 

executável que constitui um subconjunto do produto final em 

desenvolvimento;  

• Ser incremental por envolver a integração contínua da arquitetura do sistema 

para a produção das versões, de maneira que cada versão incorpore os 

aprimoramentos incrementais em relação às demais; 

• Ser baseado na arquitetura do sistema (PERRELLI, 2006) por: permitir um 

enquadramento do sistema em termos dos seus subsistemas e como estes se 

inter-relacionam; servir como base para definir a organização da equipe de 

desenvolvimento; identificar oportunidades de reuso dos componentes.  

O RUP é constituído basicamente por duas dimensões. Uma que representa o aspecto 

dinâmico e mostra os ciclos de vida do processo de desenvolvimento ao longo do tempo e 

outra correspondente aos aspectos de conteúdo, as disciplinas que agrupam as atividades de 

maneira lógica, por suas naturezas (KRUCHTEN, 2003). Tais dimensões podem ser 

observadas na figura 21. 

Na figura 21, o eixo horizontal corresponde à dimensão dinâmica, ciclos de 

desenvolvimento ao longo do tempo. O eixo vertical corresponde à dimensão de conteúdo, 

disciplinas com suas respectivas atividades e artefatos. O RUP cobre todo o ciclo de vida e 

tem disciplinas para modelagem de negócios, requisitos, análise e projeto, implementação, 

teste, implantação, gerenciamento de projeto e gerenciamento de configuração e mudança 

(RUP, 2006). 

A figura 21 também ilustra como as disciplinas demandam mais ou menos esforço ao 

longo do tempo. Por exemplo, nas iterações iniciais, dedica-se mais tempo aos requisitos. Nas 

iterações posteriores, utiliza-se mais tempo na implantação. 

 

                                                 
5 Casos de uso são uma forma de captar os requerimentos funcionais através da descrição de como o usuário irá 
interagir com o sistema. São de fácil compreensão para um usuário leigo em TI/SI e por apresentarem as 
interações de forma seqüencial, tornam fácil para o analista e para o usuário a identificação de erros ou ausências 
de especificações (WARD; KROLL, 1999). 
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Figura 21 - Arquitetura geral do Rational Unified Process 

Fonte: Rational Software Corporation (2006). 
 
 

3.8.2 A Dimensão Dinâmica do Rational Unified Process 

Esta dimensão equaciona qual a dinâmica de execução das fases do RUP 

(MELOCHE, 2002):  

• A fase de iniciação ou concepção define o escopo do projeto. A idéia principal é 

desenvolver uma visão do produto. Validar a compreensão sobre os objetivos do 

negócio e o porquê do projeto. Nesta fase, também se estabelece a viabilidade do 

projeto; 

• A fase de elaboração define os requisitos e a arquitetura. A maioria dos casos de 

uso é especificada em detalhes e a arquitetura do sistema é projetada. São 

identificados os riscos significativos e elabora-se um cronograma, detalhando as 

atividades, recursos e custos para o projeto como um todo; 

• Na fase de construção, ocorre o desenvolvimento do sistema. O esforço de 

programação resulta numa versão executável, suficientemente funcional do 

sistema, a ponto de poder ser usada pelos usuários finais; 

• Por fim, na fase de transição se dá a implantação do sistema. O objetivo é atender 

as necessidades dos usuários de acordo com os requerimentos. Geralmente 

começa com a liberação de uma versão preliminar, porém funcional do sistema. 

A preparação do ambiente de produção, a finalização da documentação, a 
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identificação e a correção de erros também são realizadas nesta fase. Por fim, o 

projeto termina com um registro das lições aprendidas para serem usadas nos 

ciclos seguintes.  

 

3.8.3 A Dimensão de Conteúdo do Rational Unified Process 

Esta dimensão do RUP aborda as questões de conteúdo que se encontram distribuídas 

em disciplinas. Uma disciplina é um conjunto de atividades relacionadas a uma área de 

interesse importante do processo de desenvolvimento de software e dos aspectos 

administrativos do projeto. As disciplinas estão apresentadas em uma ordem de execução, já 

que, embora o processo seja cíclico, algumas atividades dependem da anterior e outras podem 

ocorrer simultaneamente. Cada disciplina está estruturada para produzir um determinado 

resultado (BORTOLI, 2006). A compilação dos intentos perseguidos é exibida no quadro 5. 

 

Disciplina Resultado 

Modelagem de negócio Estrutura e dinâmica da empresa, unidade ou processo 
em questão 

Requisitos Método baseado em casos de uso para identificar os 
requisitos do sistema 

Análise e projeto Visões da arquitetura 

Implementação Desenvolvimento do software, teste da unidade e 
integração 

Teste Casos de teste, procedimentos e medidas para 
acompanhamento de erros 

Entrega Configuração do sistema a ser entregue 

Gerenciamento da configuração e 
mudança 

Modificações e controle da integridade dos artefatos do 
projeto 

Gerenciamento do projeto Plano de projeto e de gestão 

Ambiente Infra-estrutura necessária para o desenvolvimento do 
sistema 

 
Quadro 5 – As disciplinas do Rational Unified Process 

Fonte: adaptado de Rational Software Corporation (2006). 
 
 

Pela própria característica cíclica do RUP, as disciplinas aparecem em quase todas as 

fases do projeto de desenvolvimento como pôde ser visto na figura 21. 
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3.8.4 Rational Unified Process Aplicado a Pequenos Projetos 

Um projeto pequeno exige um grau menor de formalidade, mas ainda assim contém 

um conjunto de atividades, papéis e artefatos que precisam ser levados em consideração, uma 

vez que mesmo em projetos pequenos pode haver um grande número de requisitos. Percebe-

se assim que as orientações sobre como gerenciar requisitos de forma eficaz são úteis 

independentemente do tamanho do projeto, o que difere são os formatos dos artefatos e o 

nível de formalidade, detalhes e esforços aplicados em cada atividade (POLLICE, 2003).  

Hirsch (2002) sugere que um pequeno projeto seja caracterizado por ter entre 3 e 8 

desenvolvedores e entre 6 e 12 meses de duração e não mais do que 15 artefatos principais. 

Persevera ainda que o planejamento se resuma a apenas um esboço do plano do projeto e um 

detalhamento do plano de iteração. Para o controle do projeto, nada mais do que uma reunião 

semanal para avaliar o estado atual e o esforço restante necessário dando prioridade para o 

cronograma em vez da completude funcional. 

 
Item Descrição 

Visão É a chave para se chegar a um produto que atenda as reais necessidades dos 
usuários 

Plano  Reúne todas as informações necessárias para o gerenciamento do projeto 
Riscos  Intenciona listar e tentar solucionar os riscos percebidos para o sucesso do 

projeto desde o seu início 
Debates  Comunicação aberta e constante sobre o andamento das atividades para 

resolver questões de gerenciamento, técnicas e de risco para o projeto 
Casos de 
negócios 

Informações do ponto de vista de negócios sobre a importância do 
investimento no projeto 

Arquitetura Estrutura e organização dos principais componentes do sistema, suas 
interações, interfaces e subdivisões em componentes menores ou 
subsistemas 

Produto Geração e testes incrementais do código dos componentes do sistema 
gerando versões executáveis a cada iteração 

Avaliação Captação dos resultados de cada iteração, comparação com os requerimentos 
e especificação das alterações a serem implementadas 

Solicitação de 
mudanças  

Controle das alterações que ocorrem durante o ciclo de vida do projeto sem 
perder o foco e buscando atender as necessidades dos usuários na medida do 
possível 

Apoio ao 
usuário 

Inclusão de mecanismos de suporte informacional sobre o produto e 
possíveis dúvidas dos usuários: um guia do usuário; uma ajuda on-line ou 
respostas às perguntas mais freqüentes (FAQ) 

 
Quadro 6 – Pontos essenciais da metodologia do Rational Unified Process aplicada a 

pequenos projetos 
Fonte: adaptado de Probasco (2000). 
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Uma outra abordagem, útil para iniciantes no RUP, elenca uma lista de dez pontos 

essenciais da metodologia do processo unificado, quadro 6, que pode ser utilizada sem a 

necessidade de uma ferramenta informatizada e que pode atender desde pequenos projetos até 

projetos maiores (PROBASCO, 2000). 

 

3.9 Aplicações para a Web 

Aplicações para a web, também conhecidas como soluções para a web, tendem a 

conjugar aspectos do desenvolvimento tradicional de sistemas com a arte e a criatividade 

requeridos do universo web e esta é uma tarefa árdua, pois estes mundos diferem em termos 

de processos, habilidades e cultura.  

A expressão aplicação para a web tem muitas interpretações distintas (VIDGEN, 

2002; BOCHICCHIO; FIORE, 2004; NGUYEN, 2006), mas há certo consenso quanto a 

algumas características básicas. Ser uma aplicação instalada em um servidor web, disponível 

para uso via Internet através do protocolo de transferência de hipertexto, http, que deverá ser 

acessado pelo usuário sem necessidade de recursos adicionais além de um software paginador, 

como, por exemplo, Internet Explorer©, Netscape© ou Mozilla© dentre outros (CONALLEN, 

1999; KAPPEL et al., 2006). 

A principal característica da arquitetura geral de uma aplicação para a web é a 

facilidade de distribuição, pois para distribuir uma aplicação web, é necessário apenas 

disponibilizar a aplicação em um servidor web. A integridade dos dados transmitidos é 

garantida pelos protocolos de comunicação da Internet e não há necessidade de software 

especial de comunicação de dados ou de configuração por parte do usuário. 

Uma aplicação web é muito similar a um web site dinâmico nos aspectos de 

apresentação e usabilidade, mas difere quanto ao objetivo. Por aplicação, entende-se um 

sistema modelado segundo uma lógica de negócios, que deva interagir com o usuário de 

forma a permitir-lhe fornecer informações alteráveis em uma ou mais bases de dados. Estas 

informações devem ser processadas segundo a lógica do negócio, gerando resultados que 

visam alterar o estado atual do objeto do sistema (CONALLEN, 1999). Enquanto que o web 

site dinâmico destina-se a informar, divertir, pesquisar e muitas outras funções, porém sem o 

compromisso com uma lógica de negócios nem com atualizar bases de dados. 
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Engels, Lohmann e Wagner (2006), resgatando Pressman (2003), enumeram seis 

importantes requerimentos para o desenvolvimento de aplicações para a web: 

• Trabalhar com ciclos rápidos de desenvolvimento: o tempo para desenvolvimento 

na web é muito curto. Uma vez que as novidades logo se tornam conhecidas e a 

lógica dos negócios na web em geral não cobre obrigações ou fidelidade, bem 

como se trabalha com o imediatismo da presença como prioritário sobre a 

perspectiva de longo prazo;  

• Constante mudança nos requerimentos: mudanças surgem durante o 

desenvolvimento e ficam agravadas pelas liberações de versões intermediárias, 

pois os usuários ampliam sua visão e enxergam novas possibilidades à medida 

que vêem o produto de suas especificações. Outras mudanças podem surgir por 

inovações nos negócios, mercados, atuação dos concorrentes ou na própria 

tecnologia para a web; 

• Versões com prazos fixos e conteúdo flexível: o uso de protótipos favorece a 

liberação de versões parciais, porém exige ritmo. O usuário especifica as 

funcionalidades básicas, o protótipo é rapidamente desenvolvido e liberado para 

demonstrar seu propósito. Este processo exige maior comunicação entre a equipe 

de desenvolvimento e o usuário; 

• Desenvolvimento paralelo de versões diferentes: pela premência de tempo, os 

ciclos de desenvolvimento devem ser curtos, o que provoca a necessidade de ir 

liberando módulos de uma nova versão com outros de versões anteriores ainda 

em funcionamento. Não se justifica aguardar o término completo de uma versão 

para liberá-la. Isto requer mais atenção no planejamento e entrega de módulos; 

• Reuso e integração: quanto mais re-utilização do código e de componentes 

desenvolvidos por terceiros, mais rapidez no desenvolvimento. Isto força o não 

isolamento do processo de desenvolvimento de aplicações para a web; 

• Adaptação do nível de complexidade para aplicações na web: é dedutível, a partir 

dos cinco pontos anteriores, que a urgência em liberar versões dentro de prazos 

exíguos compromete a qualidade de uma grande quantidade de requerimentos. 

Escalabilidade e manutenibilidade normalmente recebem menos atenção. A 

prioridade concentra-se em liberar novas funcionalidades. Porém com o passar do 

tempo, a qualidade tende a melhorar com a liberação de novas versões corrigidas 

e menos urgentes de módulos anteriores.  
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3.10 Uso do Rational Unified Process em Aplicações para a 
Web 

A abordagem incremental está fundamentada na idéia de que um sistema 

normalmente é planejado em sua completude e implementado por partes. Suas 

funcionalidades vão, contínua e gradativamente, sendo implementadas (BOCHICCHIO; 

FIORE, 2004). Esta abordagem objetiva diminuir os riscos inerentes à complexidade natural 

do processo de desenvolvimento de sistemas. 

Engels, Lohmann e Wagner (2006) também apontam algumas restrições quanto ao 

uso do RUP para aplicações web. As restrições se concentram nas duas primeiras fases, 

iniciação e elaboração. Na fase de iniciação, a restrição se concentra na questão da visão de 

todo o projeto como um requisito para passar para a próxima fase. De fato, embora uma 

aplicação para web tenha seu público alvo definido, o mesmo, em geral, é amplo e suas 

necessidades não são muito bem conhecidas à priori. Tal falta de sincronia implica na revisão 

dos pressupostos iniciais acerca da aceitação por parte dos usuários e em uma provável 

mudança ou evolução da visão inicial  

Já quanto à fase de elaboração, a restrição gira em torno da dificuldade em se 

estabelecer o custo do projeto. Em verdade, para web, a prioridade na rapidez da liberação de 

versões tem um impacto sobre a aceitação dos usuários que acaba por ter um peso maior do 

que o custo de desenvolvimento, diminuindo a importância de uma estimativa mais precisa 

dos custos nestes estágios iniciais. 

 

3.11 Diagrama Conceitual-Operacional da Pesquisa 

 
No roteiro ilustrado na figura 22, busca-se mostrar através de um diagrama de blocos, 

o que foi exposto na revisão conceitual de forma sintética, de modo a servir de guia para os 

passos seguintes da pesquisa, direcionando-a para avaliar a adoção do AVALANCHE em 

termos de aderência ao processo e de sua usabilidade.  

Mesmo que fuja um pouco aos padrões e a lógica de construção de seções de um 

capítulo de revisão de literatura, decidiu-se expor o papel do sistema AVALANCHE como 

parte integrante desta revisão, para situá-lo como um produto derivado do esforço de 

compilação conceitual, antes de entronizá-lo no escopo do método que será abordado nos 

capítulos 5 e 6. 
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• Porte e Maturidade 
• Ciclo de Vida

Estrutura Organizacional

AVC

RUP
• Modelos
• Avaliação

Competências Gerenciais

• Engenharia de sistemas
• Prototipação
• Aplicação web

Sistemas de Informações

Ambiente da Pesquisa

AVALANCHE

• Funcionalidades:
- Auto e Hetero-avaliação 

de competências on-line

- Identificação de lacunas 
de competências.

USABILIDADE

ADERÊNCIA AO PROCESSO 

 
Figura 22 – Diagrama conceitual para operacionalização da pesquisa. 

 

 
3.12 O Papel do Sistema AVALANCHE na Dissertação 

 
Esta breve seção destina-se a apresentar, em termos gerais, o AVALANCHE, um 

sistema baseado na web para a administração de processos de avaliação de competências 

gerenciais. Maiores detalhes sobre o desenvolvimento, encontram-se nos capítulos seguintes e 

documentos apensados. 

  

3.12.1 Funcionalidades do Sistema AVALANCHE 

 

O AVALANCHE é o elemento principal desta dissertação. Todo o trabalho de 

pesquisa gira em torno da materialização dos conceitos discutidos em um artefato 

computacional e a análise de sua utilização como um sistema web de avaliação de 

competências gerenciais. 

O propósito do sistema é oferecer um ambiente fácil, seguro e confidencial, para 

apoiar projetos de avaliação de competências através da web, o que possibilita o seu uso por 

até quatro tipos distintos de usuários: o participante (que irá preencher a auto-avaliação); os 

avaliadores (aqueles que irão avaliar o participante preenchendo as hetero-avaliações); o 
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administrador do sistema; os consultores (responsáveis pela aplicação do processo de 

avaliação on-line).  

Os módulos, as principais funções de cada um deles, a tela de acesso ao sistema e o a 

tela do principal componente do sistema, o instrumento de avaliação, estão apresentados na 

figura 23. Os detalhes de cada módulo encontram-se no apêndice D3. 

 

 
Figura 23 - Principais módulos do sistema AVALANCHE 

 

Os principais diferenciais do sistema AVALANCHE, encontram-se na sua 

implantação e na sua disponibilização, ambas destinadas a promover sigilo, confidencialidade 

e segurança aos respondentes. Para conseguir este intento duas condições básicas foram 

estabelecidas: instalação do sistema em um site independente da infra-estrutura de TI das 

empresas usuárias, evitando riscos de acessos indevidos, e confidencialidade das informações 

individuais (os relatórios com informações individuais são de acesso exclusivo do 

participante). 

- Cadastro de projetos
- Cadastro dos participantes
- Monitoração do projeto
- Emissão de relatórios
agregados

- Encerramento do projeto

Menu do Consultor

- Cadastros de dados
pessoais

- Auto-avaliação
- Cadastro de avaliadores
- Emissão de relatórios
individuais

- Hetero-avaliação

Menu do Participante

- Cadastro de clientes
- Cadastro de consultores
- Modelos de competência
- Tabelas auxiliares

Menu do Administrador

- Login
- Senha

Módulo do avaliador

Controle de Acesso
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O pressuposto para a adoção destas medidas diferenciadoras tem por base evitar a 

indução de respostas distorcidas por parte dos respondentes, o que geralmente ocorre nos 

sistemas tradicionais, quando se sabe que os resultados individuais serão observados por 

terceiros. Esta distorção fica agravada quando existe uma relação de hierarquia entre o 

respondente e o terceiro. Um elemento contributivo para a distorção neste processo é que em 

geral os sistemas são de propriedade ou estão instalados nos equipamentos da organização à 

qual o respondente está vinculado sendo disponibilizado na rede local ou na intranet 

institucional aumentando o risco de acesso aos dados individuais por outras pessoas. 

 

3.12.2 Visão Geral do Processo de Desenvolvimento 

 

A definição e a especificação dos requerimentos do sistema foram realizadas a partir 

de um processo manual de coleta em papel e processamento semi-automatizado. O sistema é 

baseado em uma concepção genérica sendo flexível e configurável para modelos, formas de 

coleta, tipo de pesquisa (competências, cultura, outras). 

A escolha do AVC dentre outros tantos modelos possíveis (BOYATIZIS, 1982; 

SPENCER; SPENCER, 1993; DUBOIS, 1993; MAY, 1999; HLA, 2005) se deu por ser o 

modelo atualmente em uso na empresa objeto do estudo, aliada à robustez e flexibilidade do 

mesmo. Ademais por possuir característica hierárquica e flexibilidade para realizar 

diagnósticos de cultura organizacional, expõe-se a futuras expansões, pela adição de módulos 

de diagnóstico do ciclo de vida das organizações (GREINER, 1986; ADIZES, 1990; DAFT, 

1999) e definição de indicadores estratégicos (KAPLAN; NORTON, 1997). Estas 

possibilidades estão comentadas tanto na justifcativa quanto na conclusão deste trabalho. 

Dado as condições restritivas de tempo, recursos financeiros e equipe este projeto 

demandou a utilização de uma metodologia flexível que permitisse a utilização da 

prototipação evolucionária como forma de concretizar uma versão executável e funcional do 

sistema. O roteiro do RUP para pequenos projetos (RUP, 2006) foi adotado parcialmente e a 

ferramenta escolhida para programação foi o ScriptCase© (SCRIPTCASE, 2006), compatível 

com a metodologia de desenvolvimento escolhida, e que atende às especificações de 

facilidade e de geração de aplicações para a web. 

O processo seguiu os passos metodológicos clássicos e em ordenamento com o RUP 

constou essencialmente de duas iterações de especificação dos requerimentos, elaboração dos 
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casos de uso, desenvolvimento dos programas, testes de funcionalidade e de usabilidade, 

publicação na web e liberação para uso. 

Um trabalho de pesquisa adicional foi realizado sobre as funcionalidades de sistemas 

similares utilizados em avaliação de competências e de desempenho (EFIX, 2006), sistema de 

avaliação 360 graus (REIS, 2003) e outros sistemas de avaliação de perfil psicológico 

(MYERS, 1995), de liderança (BALES, 1999) e de ambiente de aprendizagem (EUREKA, 

2006) foram pesquisados. 

Enfim, o sistema denominado AVALANCHE, sigla para avaliação (AVA) de 

lacunas (LA) de competências (C) humanas (H) nas empresas (E) em rede (N), foi 

desenvolvido quase que totalmente no ScriptCase©, exceto por alguns trechos em 

JavaScript©(GOODMAN, 2004). Apenas a emissão dos relatórios com o perfil gráfico em 

forma de radar necessitou de programação extra na linguagem de marcação de hipertexto 

(Hypertext Markup Language – HTML) e o uso da biblioteca gráfica, Jpgraph© de código 

livre. 

O AVALANCHE está instalado em um provedor web, que além de estar configurado 

para hospedar sistemas baseados na web, com bancos de dados MySQL©, também apresenta 

facilidades para hospedagem de sistemas desenvolvidos no ScriptCase©.  
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4 Procedimento Metodológico  
 

Este capítulo descreve a metodologia adotada na pesquisa. Nele são tecidos 

comentários sobre objetivos, abordagens, procedimentos e estratégia de implementação da 

pesquisa. 

 

4.1 Visões Encontradas na Literatura 

A pesquisa científica, do ponto de vista da sua natureza, pode ser classificada em 

pesquisa básica que objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência e 

envolve interesses universais e pesquisa aplicada que objetiva gerar conhecimentos para 

aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos e interesses locais (SILVA; 

MENEZES, 2005).  

A pesquisa científica, seja ela de natureza básica ou aplicada, pode ser classificada 

segundo diversos critérios. A figura 24, a seguir, ilustra as possíveis classificações para as 

pesquisas científicas na visão de Tognetti (2006). 

 

Natureza Abordagem Objetivos
Procedi-

mentos

Local

de

Realização

•Básica
•Aplicada

CRITÉRIOS

•Exploratória
•Descritiva
•Explicativa

•Bibliográfica
•Experimental
•Estudo de Caso
•Outros

•Qualitativa
•Quantitativa

•Campo
•Laboratório

1 2 3 4 5

 

Figura 24 – Critérios para classificação da pesquisa científica 
Fonte: adaptado de Tognetti (2006). 

 
Na figura 24, observa-se que as pesquisas, do ponto de vista da forma de abordagem 

do problema, podem ser classificadas em pesquisa quantitativa e qualitativa. Pesquisa 

quantitativa é aquela que traduz em números as opiniões e informações para classificá-las e 

analisá-las com o uso de técnicas estatísticas. Nas ciências sociais métodos quantitativos são 

usados em surveys, experimentos e simulações computacionais (MYERS, 1997). A pesquisa 
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qualitativa se caracteriza por uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 

básicas no processo de pesquisa qualitativa. A fonte para a coleta de dados é o ambiente e o 

pesquisador é o instrumento-chave (SILVA; MENEZES, 2005). 

Segundo Gil (1991), do ponto de vista de seus objetivos as pesquisas podem ser 

classificadas como: 

• Exploratória: que visa proporcionar maior familiaridade com o problema com 

vista a torná-lo explícito ou à construção de hipóteses. Este tipo envolve 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a 

compreensão. Assume, em geral, as formas de pesquisa documental e estudos de 

caso; 

• Descritiva: que visa descrever as características de determinada população, 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como: questionário e observação 

sistemática. Assume, em geral, a forma de surveys; 

• Explicativa: que visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade porque 

explica a razão, o porquê das coisas. Em geral, assume as formas de pesquisa 

experimental e pesquisa ex-post-facto (GIL, 1991). 

Já quanto aos procedimentos técnicos, ainda segundo Gil (1991), as pesquisas podem 

ser classificadas como: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental, 

pesquisa survey, pesquisa ex-post-facto, pesquisa-ação e pesquisa participante. Aquele autor 

também inclui o estudo de caso como um tipo de pesquisa quanto ao procedimento, afirmando 

que o mesmo se aplica quando o estudo envolve o exame profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Com este 

último perfil, este procedimento é muito conhecido como estratégia de pesquisa. 

 

4.2 Estratégia de Pesquisa 

A estratégia de estudo de caso vem sendo utilizada em diferentes estudos e pesquisas, 

com a finalidade de desenvolver novas teorias, validar teorias já existentes, através das 

aplicações no cotidiano de uma empresa ou setor e, finalmente, refiná-las através da 
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descoberta de novas relações que anteriormente não foram consideradas. A versatilidade 

dessa estratégia tem contribuído para a grande disseminação de seu uso em estudos 

organizacionais (GOULART et al., 2005). 

De acordo com Yin (2001), o estudo de caso é um estudo empírico que investiga um 

fenômeno atual dentro de seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e 

o contexto não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de evidências.  

Já para Gil (1999), um estudo de caso se caracteriza por grande flexibilidade quanto à 

sua condução. O propósito do pesquisador em um estudo de caso, não é o de pesquisar tudo 

que está acontecendo na unidade-caso da pesquisa, mas se concentrar em questões, problemas 

ou programas específicos. Neste ínterim, a questão da pesquisa é apenas um bom delimitador 

do escopo que ajuda o pesquisador a manter o foco durante toda a pesquisa (HAYS, 2004), 

não se configurando algo estritamente definido e estruturado.  

Por fim, um dos elementos cruciais na montagem de um estudo de caso é definir a 

unidade de análise, aquela que vai fornecer os dados necessários para o estudo de caso. Não 

se pode esquecer também de dimensionar a magnitude do mergulho no cenário, incluindo a 

franquia de acesso, que deverá garantir facilidade de acesso ligada à entidade ou a um 

processo (HAYS, 2004), além de estar sintonizada com os interesses convergentes do 

pesquisador e da entidade pesquisada.  

Em qualquer uma das situações procura-se um caso que seja representativo e que 

ofereça condições ideais para investigação. Por parte da entidade a ser objeto do estudo de 

caso, uma condição importante ocorre quando o estudo for beneficiá-la diretamente em 

alguma medida. Sem esta condição, torna-se difícil para um gestor justificar a dedicação de 

tempo para um estudo proposto, especialmente se o interesse for apenas do pesquisador. 

Yin (2001) refere-se a um elemento básico para, em meio a esta multiplicidade de 

alternativas, efetuar-se uma condução segura do estudo, como sendo um protocolo de caso. A 

montagem do protocolo permite uma investigação das principais características dos 

acontecimentos de um evento e também roteiriza como conduzir a pesquisa através da 

estratégia, explicitando rotinas para coleta de dados e análise das informações.  

O estudo de caso como estratégia de pesquisa tem contra si como principais pontos 

negativos, críticas que indicam sua falta de rigor, confusões metodológicas, pouca base para 

generalizações, extensa duração e produção de documentos ilegíveis. 

Yin (2001) rebate todos estes pontos alegando que o rigor depende menos da 

estratégia e mais da competência do pesquisador; a confusão metodológica e a falta de rigor 

são passíveis de ocorrer em outras estratégias, trazendo a mesma sorte de problemas. 
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Ademais, a estratégia de estudo de caso pode ainda produzir generalizações analíticas e não 

estatísticas. A longa duração depende do método de coleta e da origem das evidências, 

podendo ser de maior duração como em estudos etnográficos e observação participante ou 

mais curtos quando se usam pesquisa documental e aplicação de entrevistas. 

Esta dissertação tem características de uma pesquisa aplicada de base tecnológica, 

essencialmente exploratória, com o intuito de gerar um sistema de informações a ser 

implementado no ambiente da web. O procedimento metodológico que a governou se deu 

através de um estudo de caso com uma unidade de análise correspondente à turma de 

desenvolvimento gerencial em andamento no IMIP. 

Para sua execução foi utilizada uma abordagem descritiva e analítica, sem, contudo, 

excluir técnicas mais usuais de métodos quantitativos para a validação dos questionários e a 

para a consolidação dos resultados. Atrelado a este esforço, ainda fez uso de uma abordagem 

metodológica de construção de sistemas de informação chamada de prototipação 

evolucionária baseada na metodologia de desenvolvimento RUP, descritas no capítulo 3. 

 

4.3 O Caso Selecionado 

Organizações do terceiro setor são caracterizadas por apresentarem objetivos sociais 

em vez de econômicos e se diferenciam essencialmente das organizações privadas por não 

terem fins lucrativos e, conseqüentemente, por não distribuírem lucros aos acionistas. 

Também se diferenciam das organizações públicas por não estarem sujeitas ao controle 

político direto. Elas têm independência para determinar o seu próprio futuro (HUDSON, 

1999).  

O campo de atuação destas organizações, bem como a forma de atuar e os seus 

objetivos são muito variados. Costa (2006) faz uma distinção nítida das entidades voltadas 

para o controle democrático, em função do bem comum, das entidades prestadoras de bens ou 

serviços, que crescem ao ocupar o vazio deixado por um Estado deficiente na resposta às 

demandas da população. Este segundo tipo se aproxima do caso desta dissertação. 

Hudson (1999) destaca a importância do terceiro setor, que vem crescendo em 

atuação e influência no ambiente social. Grande parte das mudanças e inovações sociais 

importantes foi obtida com a criação deste tipo de organização, incluindo as organizações 

hospitalares, como no caso do IMIP. 

As organizações do terceiro setor, também denominadas organizações orientadas por 

valores, têm um ponto crucial que as diferencia das organizações públicas e que as vêm 
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tornando mais eficientes para abordar os problemas sociais atuais. Trata-se da união da 

consciência social com uma maior autonomia para administrar seus recursos (HUDSON, 

1999).  

O campo da gestão é considerado um dos espaços centrais para o avanço das 

organizações do terceiro setor e vem ganhando destaque e importância à medida que as 

organizações orientadas por valores crescem em tamanho e complexidade (TEODÓSIO, 

2006). Nessa visão, o IMIP vem se destacando em seu segmento pela destacada 

profissionalização de sua gestão e pelo investimento em capacitação de recursos gerenciais e 

humanos, o que torna a instituição um caso proveitoso para exame. 

Outras condições contribuíram para a escolha do IMIP como campo empírico para 

teste do sistema. Uma delas foi o fato da organização ter tido um contato anterior com a 

abordagem das competências gerenciais, determinante para disseminar o conceito de 

competência individual e para despertar a consciência para a importância de um programa de 

desenvolvimento de competências gerenciais. Outro ponto contributivo foi o apoio da alta 

direção, incluindo a área de RH, responsável por organizar os seminários gerenciais. Um 

terceiro e fundamental ponto a favor foi a disponibilidade de tempo e motivação do corpo 

gerencial. Por fim, a infra-estrutura de TI instalada, permite o acesso à Internet por parte de 

todos participantes do processo de desenvolvimento gerencial. 

Ademais, o IMIP sendo uma entidade ligada ao ensino e pesquisa, cuja missão é “ser 

uma entidade de caráter essencialmente público, não-estatal, sem fins lucrativos, que tem 

como principal missão o ensino, a assistência médico-social e a pesquisa, voltada 

prioritariamente às crianças e mulheres carentes da Região Nordeste.” (IMIP, 2005, p. 5) 

mostrou-se predisposta a colaborar com este projeto de pesquisa e com mais razão por ser de 

interesse direto no seu programa de desenvolvimento gerencial em andamento.  

A seu turno, com o intuito de atender a necessidade de desenvolvimento do programa 

de competências humanas essenciais, surgiu a motivação para o desenvolvimento de um 

sistema baseado na web para a realização das avaliações e descoberta das lacunas, 

possibilitando a utilização do sistema por diversos participantes espalhados geograficamente. 

Esta proposição passaria a ser um beneficio tangível e imediato: o sistema informatizado 

decorrente do estudo irá substituir o atual procedimento manual em curso. Daí ser totalmente 

pertinente para a organização a consecução desta dissertação e por demais aderente seus 

intentos às diretrizes de gestão do IMIP. 

Como se vê aliaram-se boa representatividade da instituição, vocação à modernidade 

organizacional e tecnológica e valoração de talento individual. Este não é um conjunto de 
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condições fácil de encontrar, pois as pessoas e as organizações sequer estão cientes das suas 

lacunas de competências: não sabem que não sabem (MAGEE, 1989, p. 68-70). Muitas vezes, 

as organizações despertam para tal necessidade, apenas quando diante de uma crise, momento 

pouco propício a um programa de desenvolvimento de competências cujo objetivo é mais 

amplo e de longo prazo (MILKOVICH, BOUDREAU, 2000).  

 

4.4 Desenho da Pesquisa 

O desenho da pesquisa em conformidade com seu roteiro hibridizou aspectos e 

métodos de desenvolvimento de sistemas de informação, em paralelo aos métodos mais 

afeitos à administração discutidos nas seções anteriores. 

O caráter empírico e a possibilidade de um desenvolvimento rápido através da 

utilização de técnicas de prototipação evolucionária e da ferramenta ScriptCase
®, permitiram 

construir quatro versões do sistema em um curto espaço de tempo. 

Uma versão preliminar, elaborada em Excel
®

 foi utilizada para o teste de validação 

das frases descritivas das competências e tipo de escala a ser utilizado. Outras três versões do 

sistema AVALANCHE foram desenvolvidas já utilizando o software e o ambiente web, 

consoante condições típicas da prototipação evolucionária.  

A segunda versão do sistema foi utilizada apenas no teste piloto, aplicado a dois 

mestrandos convidados para realizar o teste de usabilidade em ambiente especial. Este teste 

foi filmado em vídeo e uma versão preliminar do questionário de avaliação do sistema foi 

aplicada.  

A terceira versão, com as correções observadas pelo pesquisador e sugeridas pelos 

integrantes do teste piloto, foi disponibilizada para os 66 participantes do programa de 

desenvolvimento gerencial do IMIP. Destes, 30 haviam se disponibilizado a responder um 

questionário de avaliação do AVALANCHE. O sistema ficou disponível por um período de 

dez dias, dos quais, sete dias foram dias úteis. Dezoito participantes realizaram sua auto-

avaliação e doze responderam ao questionário que também foi disponibilizado na web para 

avaliação do sistema.  

A quarta e última versão visava ser usada para hetero-avaliação, tendo sido 

disponibilizada na Internet em tempo hábil para tal. Todavia, o baixo número de respostas, 

aliado às dificuldades cronológicas para término da dissertação e certo distanciamento dos 

objetivos básicos da investigação, fizeram que se optasse por não resgatar dados de seu uso 

para análise na atualidade. Será feito na continuidade do processo real. 
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A figura 25 a seguir, ilustra de forma mais detalhada, a seqüências de atividades da 

pesquisa, incluindo a etapa de desenvolvimento de sistema, que será desenvolvida em capítulo 

à parte nesta dissertação, mesmo que componha o esforço metodológico da mesma. Um 

cronograma detalhado das fases se encontra no apêndice A1. 
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Figura 25 – Desenho da pesquisa 
 
 
 

4.5 Coleta de Dados 

Gil (1996) afirma que a coleta de dados em um mesmo caso pode ser realizada de 

diversas formas. As formas mais usuais são: observação, análise de documentos e entrevista. 

Yin (2001) acrescenta o estudo de caso piloto como sendo uma fonte adicional ao estudo de 

caso, utilizada para auxiliar o pesquisador a aprimorar os planos para coleta de dados, tanto 

com relação ao conteúdo quanto aos procedimentos.  
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Yin (2001) também sugere que se tenha, para análise de dados, uma estratégia 

analítica geral, antecipada, objetivando o tratamento das evidências de forma justa e com fim 

de eliminar interpretações alternativas. Para isso ele sugere duas estratégias gerais. A primeira 

baseada nas proposições teóricas que levaram ao estudo de caso. As proposições dariam 

forma ao plano de coleta de dados e estabeleceriam a prioridade das estratégias analíticas. A 

segunda baseada no desenvolvimento de uma descrição do caso. A estrutura descritiva é 

utilizada para organizar o estudo de caso, mas Yin (2001) alerta que a primeira é melhor e que 

a segunda só deve usada como uma alternativa. 

Ressalte-se que a auto-avaliação de competências utilizando o AVC (QUINN et al., 

2003) foi aplicada ao IMIP antes mesmo da elaboração desta dissertação. Para tanto foram 

utilizadas duas versões em papel. O resultado destas aplicações serviu para determinar o 

formato com que as frases deveriam ser apresentadas para evitar respostas idealizadas, ou 

seja, pontuação máxima em todas as competências. Estes levantamentos foram realizados 

entre agosto de 2005 e abril de 2006 e embora não façam parte do plano de coleta, merecem 

destaque por sua utilidade para a pesquisa. A figura 26 a seguir exibe todas as aplicações do 

instrumento, em suas diversas formas e públicos. 

Para que o terceiro protótipo do AVALANCHE se tornasse operacional, foram 

realizados diversos testes que culminaram na sua publicação na web. No conjunto de testes, 

encontram-se as aplicações do instrumento em papel, utilizadas para testar o formato e a 

escala da avaliação de competências; o teste de validação da tradução, ver seção 4.5.2.1, que 

também serviu como teste de comparação entre escalas e o teste de usabilidade que foi 

realizado com o protótipo 2 e utilizando recursos de filmagem em vídeo. 
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44 gestores
do IMIP

Protótipo 2

Scriptcase©
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interface
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usabilidade

2 mestrandos
da UFPE

Protótipo 1

Excel

a) Validação da
tradução
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da UFPE
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ScriptCase©
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b) Avaliação do 
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gestores
do IMIP
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2 mestrandos
da UFPE

Protótipo 2

Scriptcase©

a) Validação da
interface
b) Teste de
usabilidade

2 mestrandos
da UFPE

Protótipo 1

Excel

a) Validação da
tradução

b) Teste da
escala
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b) Teste da
escala

20 mestrandos
da UFPE

Protótipo 3

ScriptCase©

a) Validação do
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Figura 26 – Aplicações do instrumento e do sistema AVALANCHE 
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O plano de testes e de coleta de dados para a posterior análise atinentes a esta 

dissertação, distribuiu-se conforme o quadro 7 a seguir. 

 
Período Atividade Público Alvo Objetivo esperado Resultado alcançado 
27/10/06 
a 
08/11/06 

Validação da 
tradução e teste de 
escala (protótipo 1 
do AVALANCHE) 

28 mestrandos em 
Administração 

Validação do instrumento 
e escolha da escala a ser 
usada 

24 respostas no total, 20 
respostas válidas. 
Validação da tradução, e 
recolhimento de sugestões 
de mudança. Definição da 
escala a ser usada. 

11/11/06 
a 
16/11/06 

Teste piloto do 
instrumento de 
avaliação do 
AVALANCHE. 

20 mestrandos em 
administração 

Teste piloto para 
validação do instrumento 
de avaliação do sistema a 
ser aplicado no estudo de 
caso  

4 respostas, que 
apontaram a confiança no 
pesquisador como fator 
principal da 
confidencialidade das 
respostas.  

23/11/06 Teste de 
usabilidade do 
protótipo 2 do 
sistema 
AVALANCHE 

2 mestrandos em 
administração 

Validação do instrumento 
no seu formato final 

Validação com correções 
Ampliação da escala de 6 
para 9 pontos, inclusão de 
indicador de progresso e 
alteração do código para 
melhorar a performance da 
crítica on-line. 

05/12/06 
a 
17/12/06 

Aplicação do 
protótipo 3 do 
sistema  

66 participantes do 
programa de 
desenvolvimento 
gerencial do IMIP 

Obter resposta de pelo 
menos 30 participantes. 
 

18 respostas válidas. 
1 resposta inválida  
1 resposta incompleta.  

05/12/06 
a 
19/12/06 

Aplicação do 
questionário on-line 
de avaliação do 
sistema. 

30 participantes que 
se prontificaram a 
colaborar com a 
dissertação e 
responder o 
questionário. 

Avaliar o AVALANCHE 
quanto às suas 
características principais: 
usabilidade, conteúdo e 
confidencialidade.  

12 respostas, confirmando 
a usabilidade e o conteúdo 
e confirmando a tendência 
da confidencialidade ser 
em parte atribuída ao 
pesquisador. 

20/12/06 
a 
08/01/07 

Aplicação do 
protótipo 4 do 
sistema  

66 participantes do 
programa de 
desenvolvimento 
gerencial do IMIP 

Obter resposta de pelo 
menos 18 participantes. 
 

Projetado mas não 
realizado 

02/12/06 
a 
08/12/07 

Aplicação do 
questionário com 
perguntas abertas 
via e-mail sobre o 
impacto da hetero-
avaliação. 

participantes que 
realizaram o processo 
da hetero-avaliação. 
 

Avaliar o impacto da 
hetero-avaliação, se há 
alteração na percepção 
quanto à 
confidencialidade e se 
isto agrega credibilidade 
ao processo. 

Projetado mas não 
realizado 

 
Quadro 7 - Plano de testagem de instrumentos e de coleta de dados da dissertação 

 

Esta pesquisa utiliza-se de duas fontes de coleta de dados. Uma proveniente das 

bases de dados do sistema AVALANCHE e correspondem a aplicação do processo de auto-

avaliação por parte dos gestores do IMIP. A segunda trata-se de um questionário de avaliação 



 

 

81

 

do uso do sistema. O questionário foi desenvolvido no Microsoft Publisher
©
 e disponibilizado 

via web. Quando o participante conclui o preenchimento do questionário, um e-mail era 

enviado para o pesquisador contendo as respostas que posteriormente foram importadas para 

uma planilha do Excel
©. Por completude informa-se que a coleta de dados das avaliações de 

competências utiliza o mesmo instrumento tanto para auto quanto para a hetero-avaliação, 

porém na análise foram considerados apenas os dados da auto-avaliação. 

 

4.5.1 Técnicas Automatizadas de Coleta 

Neste trabalho houve uso intensivo de técnicas apoiadas por TI para a coleta de 

dados. Courage e Baxter (2005) comparam três métodos de coleta de dados: página na web, 

correio eletrônico e em papel. O quadro 8 mostra um resumo comparativo dessas 

características. 

 

Características Página web Correio eletrônico Papel 

Custo aproximado Menos da metade do 
valor em papel 

Desconhecido Alto custo por 
exemplar 

Ajuda na entrada dos 
dados 

Sim Provável Não 

Recursos interativos 
 

Sim Não Não 

Facilidade para responder  Sim Sim Exige algum 
esforço 

Rapidez da obtenção dos 
dados em meio digital 

Sim Sim Mais lento. Exige 
transposição. 

Consistência Pode ser um 
problema 

Pode ser um 
problema 

Não é um problema 

Segurança 
 

Alta ameaça Ameaça mediana Baixa ameaça 

Privacidade do 
respondente 

Moderada Mais baixa Alta 

Conhecimento básico de 
Internet 

Exigido Exigido Não exigido 

 
Quadro 8 – Comparação de métodos de coleta de dados 

Fone: adaptado de Courage e Baxter (2005, p. 338) 
 

O levantamento via web, segundo Courage e Baxter (2005), torna-se mais atrativo 

quando se buscam soluções de baixo custo comparativamente ao procedimento em papel. O 

próprio usuário já alimenta diretamente a base dados que pode ser importada diretamente para 

uma planilha ou pacote estatístico, agilizando a entrada de dados. Há também a chance de 



 

 

82

 

interagir com o respondente, evitando que questões sejam deixadas em branco ou que 

respostas incompatíveis sejam dadas, além de propiciar outras facilidades interativas tais 

como o uso de botões de rádio6 e lista de opções, além da possibilidade de desvios na 

seqüência de operações em função de respostas anteriores.  

Uma outra capacidade interativa é o indicador de progresso, cuja finalidade é dar 

uma noção ao respondente de quanto já foi realizado e quanto falta para concluir. Outrossim, 

os participantes precisam apenas dar mais um clique para enviar os dados, sem se 

preocuparem com postagem. Assim, há rapidez na coleta e terminado o preenchimento, as 

respostas já estão na base de dados. 

Courage e Baxter (2005) também apontam algumas dificuldades que podem ser 

encontradas em um levantamento via web: 

• Problemas de manter a consistência: é possível que o software paginador da web 

de alguns respondentes esteja configurado de forma a não exibir as páginas como 

elas foram idealizadas ou haja o bloqueio de mensagens tipo pop-up; 

• Falta de segurança: em um ambiente web é importante que o acesso aos dados 

seja restrito e devidamente protegido (por firewall, por exemplo). Porém ainda 

assim há riscos, pois a Internet, segundo Wimmer, Kemper e Seltzsam (2006) é 

um ambiente público e sob constante ameaça de acessos não autorizados; 

• Falta de privacidade: mesmo que um levantamento através da web não peça 

nenhuma informação a respeito do respondente, ainda assim é possível capturar o 

endereço IP7 da máquina utilizada para responder ao levantamento, bem como 

senhas também podem ser quebradas ou descobertas. 

 

4.5.2 Instrumentos de Coleta 

A presente seção reveste-se de importância crucial uma vez que, como será relatado, 

para executá-la em campo, procedeu-se praticamente a uma pesquisa dentro da pesquisa. Nela 

serão mostrados os esforços feitos no sentido de estruturar dois instrumentos de coleta 

telematizados com finalidades específicas. O questionário de avaliação de competências 

baseado no AVC, que foi convertido na interface principal do sistema AVALANCHE e o 

questionário de avaliação do uso do AVALANCHE, que visou evidenciar o atingimento dos 

                                                 
6 Mecanismo de resposta utilizando o mouse que permite a seleção de apenas uma dentre várias opções. 
7 Cada computador quando se conecta à Internet é identificado por um endereço IP (Internet Protocol – IP), que 
permite a localização da rede sub-rede e estação de trabalho.  
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propósitos do sistema de informação desenvolvido, que circundavam como já discutido 

usabilidade e aderência ao processo. 

 

4.5.2.1 Instrumento para o AVALANCHE: Concepção, Validação e Teste 

O instrumento de avaliação de competências foi uma tradução e adaptação da versão 

americana encontrada na obra de DiPadova (2006). O pesquisador conseguiu autorização 

formal para traduzir e utilizar o instrumento para esta dissertação e para seus trabalhos como 

consultor, com a editora brasileira detentora dos diretos em língua portuguesa da obra de 

Quinn et al. (2003). A utilização do AVC foi autorizada diretamente pelo criador do quadro, 

vide Apêndices C6 a C9.  

A montagem do instrumento para a língua portuguesa e para o AVALANCHE teve 

como base um conjunto de frases descritivas de comportamentos (DiPADOVA, 2006). Obtida 

a autorização, o instrumento foi submetido a um processo de tradução e validação, que 

correspondeu em verdade a uma validação de face de instrumento de pesquisa, cujo formato 

final foi usado no sistema AVALANCHE e na web.  

As frases correspondem a conceitos que se encontram em posições diametralmente 

opostas segundo a estrutura cartesiana do AVC. Para cada duas frases apresentadas, quando 

uma está associada ao ambiente interno, a outra está associada ao ambiente externo. Quando 

uma for associada à flexibilidade, a outra será associada ao controle e quando uma estiver 

associada a fins, a outra estará a meios (QUINN; ROHRBAUGH, 1983). 

 

4.5.2.1.1 Validação da Tradução 

A validação da tradução seguiu os passos recomendados para a tradução de 

instrumentos de uma língua e cultura para outra (PRIETO, 1992; DELIZA, 2003; 

FERREIRA, 2005). As atividades seguidas para a validação da tradução, e seus respectivos 

resultados estão listas no quadro 9 a seguir. 

 

4.5.2.1.2 A Validação da Escala 

Dois testes de escala com preenchimento manual do instrumento traduzido foram 

realizados. O primeiro teste, na sua forma original, com uma escala variando de 1 a 7 para 

cada frase isoladamente, obteve resultados frustrantes, pois boa parte dos respondentes 
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marcou pontuações altas em todas as frases, obtendo-se um relatório ideal, de pouca valia 

para a identificação de lacunas e para o planejamento do desenvolvimento pessoal. 

O segundo utilizou uma escala contínua entre duas frases dispostas em lados opostos 

e obteve resultados mais satisfatórios. Contudo, este tipo de escala não diferencia respostas 

em que as freqüências para ambas as frases são baixas, de respostas em que ambas são altas, 

pois as duas situações recebem a mesma marcação central. 

 

Atividades Resultados 

Tradução e submissão para revisão por um 
professor de inglês com experiência em 
tradução de materiais abordando o tema de 
competências 

Pequenas sugestões de alteração na redação 
foram acatadas e resultaram na melhoria de 
qualidade do material 

Elaboração, aplicação do instrumento e 
validação. Versão e texto explicativo para os 
participantes e questionário com as frases em 
inglês e em português 

20 mestrandos responderam ao teste, 
distribuídos em dois grupos de 10, um para 
cada formato do instrumento; de cada grupo 
de 10, metade respondeu primeiro em inglês e 
depois em português e 5 na ordem inversa. As 
respostas confirmaram a validade da tradução 
e do instrumento 

Ciclos de análise e correção: análise das 
frases que obtiveram respostas divergentes, 
re-elaboração do texto em português; nova 
aplicação 

Esta atividade não foi necessária 

Escolha do formato mais adequado O formato de frases duas a duas se mostrou 
mais eficaz para uma marcação de freqüência 
de exibição dos comportamentos e mais 
simples de compreender e de preencher 

 
Quadro 9 – Teste de validação da tradução do instrumento do AVALANCHE. 
 

Recorreu-se então a um instrumento similar utilizado para diagnósticos de cultura 

(CAMERON; QUINN, 2006). Este instrumento utiliza um conjunto de 24 frases agrupadas de 

quatro em quatro e com uma escala de soma constante utilizada para distribuir 100 pontos 

entre as quatro frases. Contudo, continuava sem discriminar adequadamente resultados 

extremos.  

Outro formato de escala testado foi a combinação adaptativa da escala de soma 

constante (CAMERON; QUINN, 2006), com a escala do instrumento original (DIPADOVA , 

2006), ampliada pela noção de campo cartesiano do AVC (QUINN; ROHRBAUGH, 1983), 

para a elaboração de uma escala de soma flutuante, capaz de permitir a distribuição de até 7 

pontos entre as duas frases. Estes dois formatos do instrumento, com 4 e com 2 frases a cada 
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marcação, foram aplicados a 24 mestrandos do curso de administração da UFPE, 

conjuntamente com os testes de validação da tradução. 

A escala de soma constante foi descartada por não ser capaz de diferenciar a contento 

diversas situações de respostas, como exposto acima. A versão com duas frases mostrou-se 

mais simples, porém ainda apresentava um problema na escala. De fato, com a marcação de  

1 a 6 pontos para cada frase, a escala central correspondente à exibição das duas competências 

equilibradamente não estava disponível. Para contornar este problema, a escala foi ampliada 

para 9 (nove) pontos. 

Ter um ponto central pode levar o respondente a uma resposta mais confortável em 

caso de dúvida, ou o ponto central pode se converter em uma resposta rápida e fácil, nem 

sempre refletindo a realidade. Porém retirar essa opção significa a possibilidade da introdução 

de um erro por parte do instrumento (COURAGE; BAXTER, 2005).  

Escolhida a escala, o formato final do instrumento a ser utilizado no sistema e visto 

na figura 27, ficou com as características constantes no quadro 10. 

 

Processo seqüencial de exibição do instrumento, apresentando duas frases em cada tela 

As duas frases apresentadas em cada tela pertencem a quadrantes diametralmente opostos 
segundo a estrutura do AVC 

Escala variando de 1 a 9 pontos 

Soma das pontuações dadas às duas frases não pode ser superior a 10 pontos8 

Todas as frases devem ser pontuadas 

 
Quadro 10 – Características do instrumento de coleta de competências. 

 

4.5.2.2 Instrumento para Avaliação do Sistema 

O questionário de avaliação da usabilidade do sistema foi elaborado na tentativa de 

coletar a percepção dos respondentes quanto a três constructos principais: facilidade de uso,  

conteúdo e processo de avaliação. O primeiro passo foi a realização de pesquisa bibliográfica 

abordando o assunto (KIRAKOWSKI, 2000; FOLMER; BOSCH, 2004; COURAGE; 

BAXTER, 2005; COVELLA; OLSINA, 2006), em seguida uma pesquisa em busca de 

instrumentos (questionários) já testados, validados e disponíveis, para servirem como base 
                                                 
8 A escala flutuante com a soma das duas pontuações não podendo ultrapassar 10 pontos, possibilita a marcação 
de 1 e 1 para baixa freqüência em ambas, mas também permite 5 e 5 para freqüências mais elevadas em ambas. 
Esta escala ainda apresenta as seguintes dificuldades: há uma tendência dos respondentes a usarem o máximo de 
pontos possível, tornando-a similar à escala de soma constante e o respondente que deseja marcar mais de 10 
pontos atribui ao sistema indução a respostas erradas, que não correspondem à realidade percebida por eles.   
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para a avaliação do AVALANCHE (LEWIS, 1995; HFRG, 2002; PALMER, 2002; 

COMPASS, 2006). 

 

 

Figura 27 – Tela da auto-avaliação: a interface instrumental 
 

Courage e Baxter (2005) sugerem uma sessão de brainstorming para eliciar as 

questões que serão usadas em um questionário. Foi utilizada, no caso desta pesquisa, a técnica 

de brainstorming individual (MINDTOOLS, 2006) com os seguintes passos: escrever todas as 

idéias de interesse à medida que fossem surgindo, mesmo as que aparentemente não teriam 

alguma chance de serem utilizadas; reunir as idéias por proximidade de objetivos; realizar 

uma triagem para contemplar aproximadamente 20 questões, número recomendado para um 

questionário com essa finalidade (COURAGE; BAXTER, 2005). 

Como resultado do processo acima descrito, foram elaboradas duas versões 

preliminares do questionário de avaliação de uso do sistema AVALANCHE, estas versões 

foram aplicadas nos testes de validação da tradução e do projeto piloto. Em conseqüência, a 

estrutura do questionário evoluiu para uma versão final composta por quatro blocos, quadro 

11, e foi aplicado ao público alvo do estudo de caso.  

O questionário utilizou-se de questões fechadas e abertas. As questões fechadas 

usaram uma escala do tipo Likert de 7 pontos e ativeram-se à mensuração dos constructos. As 

questões abertas também foram utilizadas para captar como os participantes percebiam os 
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benefícios e as vantagens do sistema e como complemento para algumas questões fechadas. 

As questões abertas foram respondidas livremente. 

 

Constructo Aspecto Questões a serem respondidas 

Usabilidade Facilidade de uso Confidencialidade do sistema 

Amigabilidade e facilidade de navegação do sistema 
Reação do usuário à interface do sistema 

Usabilidade Clareza do processo Confidencialidade do processo 

Conforto com o processo de avaliação 

Facilidade de compreensão e de entendimento do 
alcance do sistema 

Usabilidade Análise das saídas 
do sistema  

Conteúdo dos 
relatórios de 
feedback 

Reação do usuário ao conteúdo do instrumento 

Reação ao questionário 

Mudança de auto-percepção 

Dados do 
respondente 

- Mínimo de informações demográficas para possíveis 
análises cruzadas 

 
Quadro 11 – Distribuição das questões por blocos no questionário de avaliação do sistema 

 

Os participantes foram instruídos a avaliar o sistema AVALANCHE tão logo 

acabassem de realizar sua auto-avaliação de competências. O endereço na web para acessar o 

questionário de avaliação foi enviado no mesmo e-mail convite para acessar o sistema. 

Os dados foram coletados via web, recebidos em um e-mail associado à pesquisa e 

inseridos em uma planilha do Excel
©. Encerrada a fase de coleta, as respostas às questões 

abertas foram codificadas usando análise de conteúdo referencial (COOPER; SCHINDLER, 

2003) como técnica para identificar os conceitos-chave e foram utilizadas na fase de análise 

descrita no capítulo 6. 

 

4.5.3 Teste de Usabilidade da Interface Instrumental  

Além dos testes de funcionalidade, comuns aos sistemas tradicionais, Steindl, Ramler 

e Altmann (2006) abordam a importância da realização de testes em uma aplicação para a 

web, como fator essencial para garantir a qualidade final do produto.  

A tríade de autores citada, enfatiza também a necessidade de cuidados especiais com 

este tipo de aplicação, por seu alcance e heterogeneidade de usuários e em especial no caso de 

aplicações totalmente abertas, nas quais a usabilidade, disponibilidade, compatibilidade, 
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segurança e eficiência são algumas das características mais críticas, pois é praticamente 

impossível prever a quantidade e a intenção dos usuários.  

No caso do AVALANCHE, cujo acesso é controlado, apenas os usuários 

participantes de projetos cadastrados e seus avaliadores têm acesso ao sistema, os cuidados 

com segurança, disponibilidade e eficiência ficaram a cargo do provedor, ao passo que a 

compatibilidade está atribuída ao ScriptCase
©, restando especial atenção nesta dissertação aos 

cuidados com a usabilidade. 

A avaliação do segundo protótipo foi realizada utilizando um teste de usabilidade 

cuidadoso (RAMLER et al., 2002; IIVARI, 2005; ANANDHAN et al. 2006; STEINDL; 

RAMLER; ALTMANN, 2006), aplicado a dois participantes do curso de mestrado em 

administração da UFPE com graus bem distintos de experiência na utilização de sistemas para 

a web. Um deles, com perfil mais administrativo e com pouca experiência na área tecnológica, 

serviu como um legítimo representante da maioria dos gerentes da empresa objeto do estudo 

de caso. O outro, com perfil mais técnico, contribuiu para detalhes operacionais, incluindo 

sugestões de como alterar as codificações em JavaScript
© e PHP

© para melhorar o 

funcionamento do sistema. Ademais, foi requisito para a escolha não ter tido contato anterior 

com o sistema nem ter participado do teste de validação da tradução e serem de gênero 

diferente.  

O teste foi filmado em vídeo e os participantes foram estimulados a pensarem em voz 

alta durante todo o teste. Inicialmente, a sessão destinava-se a captar a reação de um usuário 

que estivesse se deparando com o sistema pela primeira vez. 

A observação direta realizada pelo pesquisador, somada à filmagem em vídeo, 

demonstrou que o protótipo nesta versão já se encontrava em um estágio de simplicidade de 

uso suficiente para ser aplicado. Nenhuma dúvida com impacto capaz de interromper o 

processo surgiu durante o preenchimento e uso do instrumento. Algumas das sugestões de 

melhoria foram acatadas e implementadas na versão seguinte, ver próxima seção contendo as 

sugestões registradas na análise da filmagem. 

Outro resultado derivado do teste de usabilidade tangenciou a clareza das instruções 

a serem enviadas por e-mail aos participantes. Isso foi percebido a partir da anotação que, 

algumas vezes, os participantes do teste titubearam na leitura ou repetiram a leitura de uma 

frase. Estas observações serviram para a melhoria na redação das instruções. 

Por fim uma versão preliminar do questionário de avaliação do sistema foi aplicada 

aos dois participantes. A observação da dificuldade de preenchimento das respostas ao 

questionário na versão em editor de texto, conduziu a decisão de desenvolver uma versão do 



 

 

89

 

questionário de avaliação de usabilidade também para web, com direcionamento das respostas 

dos usuários para um e-mail da pesquisa. 

 

4.5.3.1 Ambiente para o Teste de Usabilidade da Interface Instrumental 

O ambiente para o teste de usabilidade foi preparado levando em consideração os 

aspectos de iluminação, isolamento, prevenção contra ruídos e interrupções. Os cuidados com 

a operacionalização do teste foram:  

• Disponibilizar uma sala com os equipamentos apropriados e com o sistema a ser 

testado já instalado; 

• Filmar a sessão utilizando uma filmadora instalada em um tripé para possibilitar a 

livre movimentação do pesquisador, não desviando sua atenção do processo de 

observação, mas de tal sorte que não inibisse os usuários; 

• Utilizar um notebook por possibilitar a visualização simultânea do sistema em 

dois monitores distintos: a própria tela do notebook e um monitor extra. Este 

monitor, somado a um teclado adicional e ao mouse ligado ao notebook ficam à 

disposição do usuário e o notebook fica com a tela voltada para a filmadora9 

permitindo um enquadramento das telas do sistema durante a filmagem, como 

pode ser visto na figura 28. 

 

Esta disposição foi uma adaptação das configurações de ambiente proposta na 

literatura (NIELSEN, 1993; UWL, 2006). 

Dada a escassez de recursos não foi utilizado um ambiente com janela de vidro 

espelhado nem foi possível a participação de mais de um observador e de mais de uma câmera 

filmadora como recomenda Nielsen (1993), porém a utilização do notebook permitiu um 

enquadramento capaz de registrar simultaneamente as expressões e os movimentos do usuário 

e a tela do sistema. 

Durante a sessão de teste, houve intervenção em duas situações: quando uma 

determinada tarefa havia sido concluída e havia necessidade de instruções para a tarefa 

seguinte, ou para estimular o participante a continuar usando a técnica de pensar em voz alta, 

quando o participante se mantinha em silêncio por um período prolongado. As outras 

                                                 
9 A filmagem deve ser realizada enquadrando a tela de cristal líquido. O enquadramento do monitor facilita a 
identificação do que o usuário esta usando no momento sem perder as expressões faciais. 
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ocorrências dignas de registro devem-se a iniciativa dos participantes em forma de dúvidas ou 

curiosidade sobre aspectos da interface do sistema. 

 

 
 

Figura 28 – Ambiente utilizado para o teste de usabilidade 
  

O teste foi realizado seguindo um roteiro pré-elaborado e lido para o participante 

antes do início da filmagem. O texto com as orientações encontra-se no Apêndice B1.  

 

4.5.3.2 Análise da Filmagem do Teste de Usabilidade 

Em um teste de usabilidade, a filmagem pode ser usada para diversas finalidades 

(NIELSEN, 1993). A mais sofisticada delas é o teste retrospectivo que consiste em repassar a 

filmagem com a presença do usuário e ir complementando as anotações com as justificativas e 

explicações que não foram captadas ou expressadas com a técnica de pensar em voz alta.  

Outros usos freqüentes para a filmagem, segundo Nielsen (1993), são a análise de 

impacto e o registro de evidências. A análise de impacto é usada quando um problema é 

detectado em um dos testes com vários usuários diferentes e há a necessidade de rever as 

filmagens para verificar quantos usuários enfrentaram este problema, quanto tempo cada um 

deles consumiu e qual o impacto no sistema. O registro de evidências é usado para comunicar 

e convencer a equipe de desenvolvimento ou o proprietário do sistema que determinado 
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aspecto da interface precisa de ajustes, a imagem dos usuários se debatendo com as 

dificuldades é bastante convincente. 

A filmagem realizada no teste de usabilidade foi utilizada para verificação de pontos 

de dificuldade e análise de impacto sobre os participantes na realização da sua auto-avaliação. 

A filmagem captou 3 aspectos do sistema: instruções, auto-avaliação e questionário de 

avaliação do sistema.  

O resgate das contribuições deste processo revelou-se em comentários, impressões e 

sugestões comuns aos dois participantes, tal qual falta de um comando ou indicação para 

imprimir o resultado. A seu turno, o pesquisador também observou alguns comportamentos 

dignos de nota durante o teste, a exemplo da excessiva rapidez para responder a auto-

avaliação e o questionário de avaliação do sistema, bem como a dificuldade em interpretar o 

material recebido para a sessão (gráfico e relatório pré-elaborado). Também sugestões 

isoladas dos participantes foram catalogadas nesta etapa, entre elas e principalmente “o 

sentimento de agonia por não ter um indicador de progresso”. 

Os resultados práticos do teste de usabilidade para o sistema e para o questionário 

sobre sua avaliação, resultantes das contribuições e das observações dos comportamentos, 

foram listadas em um caderno de notas e várias delas implementadas nas sucessivas versões 

evolucionárias. Algumas por questão de tempo não puderam ser implementadas ficando 

reservadas para futuras versões do produto. 

 

4.6 Análise de Dados 

Esta seção destina-se a apresentar qual foi a intenção prevista para analisar os dados 

coletados através do uso do sistema AVALANCHE e pelo questionário de avaliação do 

sistema. 

 

4.6.1 Análise dos Dados de Uso do AVALANCHE 

A análise dos dados coletados através do uso do AVALANCHE foi realizada com 

três propósitos: apurar se os dados foram preenchidos corretamente, um bom indicador da 

facilidade de uso do instrumento; extrair conclusões sobre o resultado coletivo analisando o 

gráfico de radar da média de todos os respondentes; e identificar lacunas de competências, 

associando a resultados fora da faixa de tolerância ou que apresentem um valor alto de 

dispersão nas respostas. 
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Dados preenchidos corretamente são bons indicadores de que um sistema foi 

utilizado corretamente e que as dúvidas, se existirem, não são críticas ao ponto de impedirem 

a realização do processo de avaliação. Tais dados são também uma boa fonte para 

confirmação das respostas sobre facilidade de uso aplicadas no questionário de avaliação do 

sistema. 

O gráfico de radar apresenta a mesma distribuição cartesiana do AVC e nele pode-se 

observar as médias resultantes para cada papel e a mancha gráfica resultante da interligação 

destes pontos, figura 42. A distribuição desta mancha sobre os quadrantes do gráfico ilustra o 

perfil e a tendência de estilo gerencial. A análise de cada ponto ilustra pontos fortes e fracos. 

Pontos fortes estão dentro da faixa de tolerância10 e os pontos fracos estão tanto abaixo 

(déficit) quanto acima (exacerbação) da tolerância e indicam as possíveis lacunas a serem 

observadas. Estes valores são resultantes do cálculo da média dos escores atribuídos a três 

frases contendo descrições de comportamento para cada papel. 

Além das quatro manchas apresentadas na seção 3.6 relativas aos estágios do ciclo de 

vida das organizações, outras manchas retratando perfis eficazes e ineficazes são encontradas 

na literatura (QUINN, 1988). A figura 29 exibe quatro manchas correspondentes a perfis 

eficazes. 

A identificação de lacunas de competência é um forte indício do atual estágio de 

evolução do ciclo de vida da organização e de qual seria a possível próxima crise e em 

decorrência apontar para as necessidades futuras de desenvolvimento gerencial. 

Para a análise coletiva, dados médios de um grupo ou de toda a organização, a 

mancha pode tender a uma medida central, característica do cálculo da média, dificultando a 

identificação de possíveis lacunas. Para contornar este problema uma mancha adicional foi 

inserida, contendo como medida de dispersão o cálculo do desvio padrão para cada papel, de 

sorte que seja possível identificar valores na média, porém com respostas díspares. Tal 

situação, se existir, indicaria que não há uniformidade de percepção a respeito do papel em 

questão. 

Os resultados das avaliações individuais foram avaliados pelos envolvidos como 

pertinentes, porém por compromisso de confidencialidade, requisito do próprio 

AVALANCHE, e por se distanciar dos objetivos desta dissertação, estes não serão 

apresentados e sim os resultados agregados contendo a média de todas as avaliações. 

 

                                                 
10 Área central do gráfico de coloração mais acentuada.  
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Figura 29 – Exemplos de perfis eficazes 
Fonte: adaptado de Quinn (1988). 

 
 

4.6.2 Análise dos Dados sobre o Uso do AVALANCHE 

A análise principal dar-se-á sobre o constructo usabilidade do sistema informatizado. 

Este será visto mediante combinação de três dimensões, também constructos, utilizadas na 

análise do AVALANCHE: facilidade de uso, conteúdo e processo de avaliação. Todos 

objetivados por indicadores referidos como questões (ou variáveis) referem-se qualidade 

percebida, ao conteúdo dos relatórios de feedback produzidos pelo sistema e à clareza do 

processo de avaliação de competências apoiado pelo sistema instalado na web. O questionário 

utilizado encontra-se no apêndice F3. 

As respostas às perguntas de caráter fechado foram analisadas através de estatística 

básica: média e desvio padrão. Os três primeiros blocos do questionário correspondem aos 

três constructos mencionados e há um gráfico de barras para cada um mostrando a média e 

um intervalo de dispersão representado pelo desvio padrão (VORA, 1998; COURAGE; 
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BAXTER, 2005). Em que pese a opção por medição no nível de constructo, visando-se a 

análise fatorial por componentes principais, o baixo nível de adesão dos respondentes (de 66 

convidados, apenas 12 responderam), fez que a análise fosse conduzida muito mais 

observando os fatores que os constructos. Esta foi uma limitação involuntária da pesquisa.  

Já o tratamento as questões abertas complementares às questões fechadas se deu 

mediante codificação utilizando análise de conteúdo referencial (COOPER; SCHINDLER, 

2003). As demais questões, em função da escassez de respostas, exigiram um nível mais 

abstrato e inferencial de tratamento, e para tanto foi utilizada a análise de conteúdo temática. 

O texto contendo as respostas complementares à questão da confiança no sistema e 

no processo, foi codificado buscando-se referências ao objeto gerador de confiança ou de 

desconfiança. Já nas respostas sobre as vantagens e desvantagens do processo informatizado 

versus procedimento manual, o uso da análise de conteúdo temática buscou identificar temas 

principais citados livremente, contando e agrupando em torno de significados comuns e 

respostas similares ao mesmo tema. O total de temas contados foi apresentado em gráficos de 

setor.  

O uso de questões abertas é importante para descobrir impressões percebidas pelos 

respondentes sem induzir escolhas, limitar opções pré-selecionadas, forçar ou restringir 

respostas por conta do formato. Codificar as respostas exige mais trabalho, porém permite a 

descoberta de temas e significados não previstos à priori e protege o conteúdo uma possível 

percepção seletiva por parte do pesquisador (COOPER; SCHINDLER, 2003).  

Para a tarefa de análise, nos casos em que as respostas às questões fechadas 

isoladamente não foram suficientes para se chagar a uma conclusão ou os resultados se 

mostraram ambíguos recorreu-se a uma análise bivariada, confrontando indicadores 

específicos, a cata de correlações.  

 

 

4.7 Cuidados Adicionais 

Esta seção destina-se a esclarecer os cuidados adicionais adotados neste estudo para 

superar situações que conspiraram contra o rigor e a validade do trabalho. Os riscos a superar 

foram provenientes das características típicas de um envolvimento profissional com o evento, 

das restrições de público disponibilizado e temporais e por fim aqueles ligados a envolver 

uma atividade com programação de sistemas de informações.  
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4.7.1  Cuidados em Torno dos Aspectos do Pesquisador 

Uma vez que o pesquisador é consultor de atividades ligadas ao objeto de estudo e 

atua profissionalmente na empresa estudada, inevitável e incontornável seriam as influências 

carreadas pelo seu desempenho para o teste e aceitação do sistema.  

De fato, várias das interações compiladas durante o estudo aliavam o sistema não a 

uma pesquisa, mas a uma atividade trivial do consultor, para a qual as pessoas carreavam 

confiança e credibilidade, em função do conhecimento prévio da pessoa. A impessoalidade de 

pergunta no questionário foi uma tentativa de minimizar este efeito halo. 

Também pragmatismo, agilidade, utilidade prática e benefício imediato para o 

cliente, elementos vitais na atividade de consultoria tiveram que ser condicionados aos rigores 

e cuidados metodológicos mais afinados com a atividade acadêmica.  

A utilização do instrumento em um trabalho educativo de consultoria ilustra a 

diferença nítida do consultor e do pesquisador. O trabalho de tradução, utilização de uma 

escala de soma constante e aplicação em um processo semi-automatizado, já havia sido 

realizado pelo pesquisador antes da dissertação. Todavia para atividade aplicada, o trabalho 

fora feito sem a necessidade de validação da tradução, teste de escala, teste de usabilidade ou 

aplicação de questionário de avaliação do método utilizado. A adoção de todas as renitentes 

precauções metodológicas se, por um lado, fortaleceu o trabalho feito para sua futura 

aplicação em atividades de consultoria, por permitir a utilização do sistema em projetos de 

diagnóstico e acompanhamento individual (coaching), exigiu por outro lado, renúncia a 

soluções mais azeitadas e questões de visão de mercado, o que para um profissional de 

consultoria é um desafio. 

 

4.7.2 Lidando com Problemas de Análise e Programação 

Projetos como o do AVALANCHE configuram-se inequivocamente como projetos 

de alta cooperação, de alto envolvimento de diversos profissionais. Na medida em que um 

sistema com este perfil é concebido via um projeto solitário de análise e programação, torna-

se, além de árduo, uma tarefa sujeita a erros no código gerado. A utilização da ferramenta 

CASE foi uma tentativa de reduzir em parte esse risco, porém, sabe-se, não o elimina, pois 

geralmente algum código tem que ser escrito manualmente. 

Um outro ponto nesta linha é que por mais vibrante e coeso que seja um modelo 

teórico, a prática de conversão de sua modelagem em um artefato computacional, envereda 
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por variantes do contexto aplicado, que só a vivência efetiva e particular em uma empresa 

pode carrear. A fim de buscar uma visão alternativa de construção do sistema, a análise 

contou com a participação voluntária de uma analista de sistemas que contribui para o 

desenvolvimento de boa parte do sistema gerado. Esta analista também participou dos testes 

do sistema na web. Todavia, como a participação foi voluntária e desvinculada da realidade 

do IMIP, mesmo com ampla liberdade concedida, restara ao pesquisador a palavra 

discricionária e a prevalência de sua visão sobre o modelo AVC para uso no IMIP.  

 

4.7.3 Vieses nos Testes 

Todos os testes foram realizados com os devidos cuidados recomendados pelas 

melhores práticas da pesquisa científica, porém algumas ressalvas merecem destaque: 

• O teste de validação da tradução foi realizado com alunos de mestrado que por 

exigência do processo de seleção apresentam um bom conhecimento da língua 

inglesa, porém existem graus de proficiências muitos díspares, o que pode em 

algum grau ter distorcido os resultados. Ressalve-se, contudo a preocupação de 

eliminar da validação os resultados anômalos (outliers); 

• O teste de usabilidade, embora tenha fornecido informações valiosas, foi 

realizado apenas com dois participantes, quando poderia ter sido realizado com 

um número maior de profissionais e preferencialmente sem vínculo direto com o 

meio acadêmico. Como acautelatória, buscou-se escolher dois participantes com 

o perfil observado na seção 4.5.3, a fim de buscar a ideal representatividade 

pretendida;  

• O teste de funcionalidade do sistema foi o ponto mais crítico. Recomenda-se que 

os testes sejam conduzidos por terceiros e não pelo desenvolvedor. Por este 

requisito ter sido apenas parcialmente atendido, eventuais erros de execução 

poderão ter escapado e, se ocorridos, apesar de não terem sido relatados, podem 

ter influenciado a percepção de utilidade e ou de amigabilidade do software. O 

teste com 4 usuários, a fim de atender ao requisito inicialmente enunciado, 

embora se mostrasse satisfatório, não pode ser dado como conclusivo.  

Os capítulos a seguir abordam como se deu o desenvolvimento do AVALANCHE, 

faz a análise dos resultados obtidos e ensaia a conclusão. 
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5 Desenvolvimento do Sistema AVALANCHE 
 

O AVALANCHE foi desenvolvido utilizando elementos do processo RUP, em 

especial as recomendações do RUP para pequenos projetos (HIRSCH, 2002), e sugestões de 

uso simplificado do RUP (PROBASCO, 2000; KROLL; KRUCHTEN, 2003). Utilizou-se 

também métodos de prototipação (LAUDON; LAUDON, 2002): um primeiro protótipo 

descartável e os seguintes seguindo o método evolucionário (PRESMANN, 2002; 

SOMMERVILLE, 2003), através do uso do ScriptCase


. 

 

5.1 A Identidade Visual do Sistema 

A primeira idéia para a marca do AVALANCHE, surgiu com o próprio arcabouço de 

valores concorrentes. Para se distanciar da forma cartesiana do arcabouço e inserir um 

elemento humano à marca, tornando-a mais próxima de sistema destinado a competências 

humanas essenciais, foi introduzida a conhecida figura do homem vitruviano de Leonando da 

Vinci. A superposição das imagens, simplificação dos elementos gráficos e o acréscimo do 

nome do sistema culminou na marca definitiva. A figura 30 ilustra a origem e a evolução da 

marca até a sua forma final. 

 

    

 
Figura 30 – Origem e evolução da marca do sistema 

 

 

5.2 Protótipos do AVALANCHE 

O protótipo inicial foi concebido para ser descartado, servindo apenas como uma 

versão preliminar para teste dos formatos e validação do instrumento a ser usado no sistema, 

ver seção 4.5.2.1. Esta versão preliminar do AVALANCHE foi desenvolvida em Excel
©.  

Este arquivo do Excel
© contendo as 3 planilhas foi enviado para 28 alunos do 

mestrado em administração da UFPE, 24 responderam e 20 respostas foram usadas para o 
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teste de significância da tradução do instrumento de avaliação de competências. Quatro 

respostas foram excluídas, para manter equilíbrio entre respostas nos formatos diferentes, dez 

de um tipo e dez de outro, e por apresentar suspeição de desatenção às orientações dos 

procedimentos. As respostas recebidas foram consolidadas em um procedimento semi-

automatizado para os cálculos de validação e significância da tradução.  

O segundo protótipo do AVALANCHE foi desenvolvido dentro da concepção de 

prototipação evolucionária, utilizando o ScriptCase
©. Esta versão foi utilizada apenas para 

avaliação de sua usabilidade, como projeto piloto. O sistema foi testado exaustivamente antes 

de ser submetido ao teste de usabilidade com dois alunos do curso de mestrado em 

administração da UFPE, conforme seção 4.5.3.  

Este segundo protótipo do sistema foi utilizado em uma máquina local, sem conexão 

com a web, embora houvesse ciência de que esta condição apresentava riscos quanto à 

performance do sistema no ambiente definitivo. Sua aplicação revelou diversos pontos 

carentes de melhoria para utilização real do AVALANCHE. 

Os dois protótipos seguintes foram resultantes das melhorias implementadas sobre a 

versão anterior. Tais versões foram publicadas no Webprocess
©11, um provedor de acesso à 

Internet com ambiente configurado para sistemas desenvolvidos em ScriptCase
©, o que 

facilitou o processo de publicação inicial do terceiro protótipo. 

O terceiro protótipo incorporou três melhorias advindas de sugestões no teste de 

usabilidade: inclusão do indicador de evolução, estabelecimento de crítica à entrada dados 

com mensagens de alerta realizada na estação para maior agilidade e alteração da escala de 6 

para 9 pontos. 

A seguir, através da reflexão sobre os aspectos verificados com a aplicação do 3º 

protótipo, o código da crítica on-line foi melhorado para impedir a passagem para a próxima 

tela, enquanto a soma das pontuações ultrapassasse 10 pontos. O módulo de hetero-avaliação 

foi adicionado, o menu do participante foi alterado para permitir a inclusão da lista de e-mails 

dos avaliadores e também para incluir a opção de impressão do relatório de hetero-avaliação. 

Para efeitos do estudo de caso, a versão final considerada foi o terceiro protótipo, 

embora as sugestões e melhorias decorrentes da análise desta versão tenham sido 

implementadas e disponibilizadas para o IMIP.  

 

                                                 
11 O Webprocess

© é um provedor de hospedagem na web e pode ser acessado em 
http://www.webprocess.com.br. 
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5.3 Interfaces do Sistema 

A primeira idealização do sistema, já contemplava quatro tipos de usuários distintos 

para o sistema: o administrador, responsável por gerenciar o ambiente e dar suporte técnico ao 

sistema; o consultor, responsável por gerenciar os projetos; o participante, usuário principal 

para o qual o sistema foi concebido; e o avaliador que vai interagir apenas avaliando o 

participante. Para cada tipo de usuário foi imaginada uma interface diferente, de acordo com a 

necessidade de aprendizado do sistema.  

O módulo do administrador não precisou de nenhuma sofisticação visto que o 

usuário foi também o responsável pelo desenvolvimento.  

O consultor, usuário que manuseará o sistema com certa regularidade, precisará de 

algum treinamento básico. A interface procurou, então, ser o mais simples possível, para 

minimizar o esforço de treinamento. A intenção era que um simples tutorial fosse suficiente 

para explicar as atividades destinadas a esse tipo de usuário. Como as funções de treinamento 

e tutorial estão fora do escopo desta pesquisa, não serão aqui comentadas. 

A interface para o usuário mais eventual, o avaliador, foi concebida de forma a ser 

tão simples quanto à do participante. O fato do avaliador não precisar fazer nada mais do que 

acessar o sistema, informar seu e-mail e realizar sua avaliação, torna a utilização do sistema 

simples e intuitiva.  

O participante, usuário principal do sistema, teve o foco das atenções quanto à 

interface. Simplicidade e facilidade de uso, aliadas ao máximo de informação disponível nas 

telas do sistema, foram ideadas para que este usuário não necessitasse nenhum treinamento ou 

informação adicional além das instruções e do próprio sistema.  

 

5.3.1 Acesso ao Sistema 

Inicialmente o participante (assim como qualquer outro usuário) precisa se identificar 

na tela de abertura do sistema. A figura 31 mostra um primeiro esboço da tela de abertura. 

Maurer (2004) sugere o uso de esboços em papel ou quadro magnético dos layouts das telas 

do sistema, como forma de encorajar discussões sobre os pontos fortes e fracos do layout e 

para gerar melhores projetos. No caso do AVALANCHE este recurso foi amplamente 

utilizado permitindo melhorias de concepção das telas de entrada de dados antes que qualquer 

esforço de programação fosse iniciado.  
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Figura 31 – Primeiro esboço da tela de abertura do (visando o participante) 
 

O sistema identifica o perfil do usuário e disponibiliza o módulo correspondente ao 

perfil do mesmo. Os usuários identificados como administrador e consultor são conduzidos 

diretamente aos seus módulos. O avaliador tem acesso a uma tela de confirmação de e-mail e 

em seguida a uma tela de escolha do participante a ser avaliado, caso ele tenha sido convidado 

para avaliar mais de um participante. Ao participante, como dito reserva-se a maior parte dos 

acessos. A figura 32 mostra a concepção final da tela de acesso. 

 

 

Figura 32 – Tela de acesso ao sistema. 
 

As figuras 31 e 32 mostram como evoluiu a concepção de identificação do sistema. 

No primeiro esboço mostrado na figura 31, havia uma dúvida quanto ao tratamento a ser dado 

caso fosse o primeiro acesso do participante. Também havia dúvida quanto a dar uma sigla 

que identificasse o usuário para o sistema. A vantagem do uso de esboços de tela está em ter 

algo concreto com que se discutir e buscar entender como o layout poderia ficar melhor 
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(MAURER, 2004). Diversos esboços semelhantes foram utilizados durante o projeto do 

AVALANCHE, a fim de evitar ambigüidades durante a fase de desenvolvimento, melhorando 

o entendimento das eventuais abstrações.  

Para tornar o acesso ao sistema fácil e intuitivo, definiu-se que apenas um login e 

senha seriam pedidos. No caso do primeiro acesso, antes de prosseguir o participante 

precisará informar seu e-mail e criar um login e senha individuais.  

 

5.3.2 As Interfaces do Sistema para o Participante 

Para o participante, o primeiro acesso conduzirá à interface do cadastro individual do 

participante, login, senha, com o qual o usuário poderá ter no futuro acesso integral ao sistema 

(módulo do participante) via web. Este procedimento é exclusivo do participante, uma vez que 

o consultor é cadastrado pelo administrador e os avaliadores não precisam se cadastrar.  

 

 

Figura 33 – Cadastro inicial de login e senha individuais 
 

Uma vez realizado o cadastrado individual, o participante tem acesso ao menu do 

participante, figura 34. Esta interface foi resultante das melhorias e incrementos aplicados ao 

terceiro protótipo. Nela se podem ver as opções para a realização do procedimento de hetero-

avaliação.  
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Figura 34 – Menu e submenu de relatórios do módulo do participante 
 

Para a realização do processo de hetero-avaliação, o participante acessa a opção 

inclusão de avaliadores no menu e cadastra os e-mails de pessoas por ele escolhidas para o 

avaliarem. A tela de cadastro dos avaliadores, figura 28, contém uma mensagem indicando 

um número mínimo, ótimo e máximo de avaliadores. 

 

 

Figura 35 – Inclusão dos e-mails dos avaliadores. 
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A principal interface do sistema e do módulo do participante é a tela da realização da 

avaliação de competências, já exibida antes, figura 26. A construção dessa interface 

correspondeu, na prática, a implementar todos os esforços de validação e usabilidade descritos 

nas seções especificas do capítulo de metodologia e é o cerne do sistema; por questões de 

sinonímia de sistemas de informações, foi aqui convertida em interface utilizada pelo 

AVALANCHE e é exibida como figura 36, agora no contexto de interface de sistema. 

 

 

Figura 36 – Tela da auto-avaliação: a interface instrumental 
 

 

5.4 Saídas Produzidas pelo Sistema 

 

O sistema AVALANCHE permite a emissão de diversos relatórios, quadro 12, de 

acordo com o tipo de usuário. 

Caso o projeto contemple a avaliação de terceiros, além do relatório individual de 

feedback contendo a auto-avaliação, o participante também recebe um relatório contendo a 

hetero-avaliação comparado-a com a auto-avaliação. 
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 Usuário Relatórios 

Administrador Modelos de competência 

Informações sobre andamento dos projetos (cronograma, 
quantidades de respondentes, pendências) 

Tabelas diversas (clientes, consultores, projetos) 

Resumos administrativo/financeiros para fins de cobrança do 
serviço prestado 

Média dos perfis por projeto (auto-avaliação, hetero-avaliação) 

Consultor Os mesmos do administrador, limitados aos projetos sob sua 
coordenação 

Participante Perfil individual  

Resumo dos papéis e competências 

Interpretação do perfil 

Plano de desenvolvimento 

Avaliador Não recebe relatórios do sistema 

 
Quadro 12 – Resumo dos relatórios por tipo de usuário 

 

A avaliação de terceiros confrontada com a auto-avaliação possibilita ao participante 

verificar a sua capacidade de auto-percepção. Estes são os dois principais relatórios do 

sistema. Eles são obtidos através dos dados preenchidos nas avaliações. A figura 37 ilustra o 

relatório da auto-avaliação. Sem lugar a dúvidas, o gráfico de radar12 é o principal elemento 

dos relatórios de perfil de competências.  

Demais relatórios e seus significados específicos podem ser consultados nos 

apêndices E2 a E4 deste documento. Versões futuras deverão incorporar relatórios 

personalizados, dando ênfase nos pontos em que o participante obteve nota mais baixa e 

apontando como sugestão os papéis que necessitam de maior atenção. Esta melhoria avança 

em qualidade e sofisticação do sistema, porém aumenta a complexidade para tornar o sistema 

aberto a diversos modelos. A opção de relatórios fixos deverá permanecer como uma opção 

(default) para os outros modelos diferentes do AVC. 

O avaliador é o único tipo de usuário a não receber relatório. Há a possibilidade de 

disponibilizar a impressão de um documento padrão contendo um resumo sobre o processo, o 

modelo e os principais papéis gerenciais. Isto serviria aos mais interessados e como uma 
                                                 
12 O ScriptCase

© vem com um conjunto simplificado de gráficos incluindo apenas, os mais tradicionais, como o 
gráfico de barras, linhas e setores. Para a utilização do gráfico de radar foi necessário recorrer a uma biblioteca 
gráfica, a Jpgraph

©, de código livre.  
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forma de divulgação do arcabouço (AVC), disseminação da informação na organização e 

também como uma forma educativa. O avaliador mesmo não estando participando de um 

programa de desenvolvimento gerencial teria à mão um resumo dos papéis de um gerente que 

poderá ser útil para dar feedback aos seus gerentes e servir como fonte de inspiração para os 

que desejam se tornar gerentes no futuro. 

 

 

Figura 37 – Relatório do perfil da auto-avaliação do participante 
 



 

 

106

 

5.5 Método de Construção do Sistema 

Estabelecidas as funcionalidades básicas do sistema, figura 38, o processo de 

desenvolvimento começou com o módulo do administrador, por exigir menos recursos de 

interface e muitos módulos de cadastro. Isto facilitou o processo de aprendizagem do 

ScriptCase©. Este módulo não exigiu mais do que a criação das tabelas do banco de dados e 

do uso do ScriptCase©. Os módulos mais simples foram desenvolvidos diretamente a partir do 

diagrama de entidade e relacionamentos. Para os módulos do consultor, participante e 

avaliador foram utilizados casos de uso e diagramas de seqüência. 

Administrador

Gerenciamento do sistema

Cadastro de consultores

Cadastro de projetos

Consultor

Cadastro de clientes

Cadastro de participantes

Participante

Dados pessoais

Auto-avaliação

Cadastro de avaliadores

Avaliador
Avaliação do participante

Emissão de relatórios

1
1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

Administrador

Gerenciamento do sistema

Cadastro de consultores

Cadastro de projetos

Consultor

Cadastro de clientes

Cadastro de participantes

Participante

Dados pessoais

Auto-avaliação

Cadastro de avaliadores

Avaliador
Avaliação do participante

Emissão de relatórios

1
1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

 

 
Figura 38 – Funcionalidades básicas do sistema usando use cases. 

 

O módulo do participante, como dito, foi o que mereceu maior atenção e por isso foi 

testado com ênfase conforme seção 4.5.3. Este módulo atende ao usuário principal do sistema, 

aquele que está participando de um programa de desenvolvimento de competências e que 

realiza duas atividades importantes: sua própria auto-avaliação e a escolha e dos seus 

avaliadores para a realização de uma hetero-avaliação. Por lógica e exigência da aplicação 

este módulo deveria contar com uma interface mais amigável que ofertasse mensagens, 

instruções e ajuda on-line, como já discutido neste texto.  



 

 

107

 

 

5.6 Visão do Negócio 

A visão do negócio foi determinante na decisão de elaborar um sistema flexível 

quanto à configuração e personalização para atender o maior número possível de consultores 

com seus respectivos modelos de competências. Para efeitos da dissertação foi utilizado o 

AVC, porém o sistema se propõe a ser um sistema aberto para qualquer modelo que utilize 

uma estrutura hierárquica (BOYATIZS, 1982; SPENCER; SPENCER, 1993; MAY, 1999; 

QUINN et al. 2003, GARMAN; JOHNSON, 2006).  

Independentemente da escolha, o modelo a ser operacionalizado deve ser divido em 

categorias, subcategorias, competências e frases descritivas de comportamentos. Qualquer 

modelo desenvolvido especificamente para uma organização poderá ser utilizado, desde que 

obedeça ao padrão hierárquico. 

A figura 39 mostra a preocupação com a flexibilidade presente nos primeiros 

estágios de desenvolvimento do sistema. O fragmento do diagrama de entidade 

relacionamentos mostra as entidades: formulário; tipo de avaliação; pergunta; frases; conjunto 

de frases; composição do conjunto de frases. O diagrama completo de entidades e 

relacionamentos está descrito no apêndice D2.  

  

 

Figura 39 – Detalhe do esboço do diagrama de entidade-relacionamento 
 

Após a modelagem do negócio, a fase seguinte foi a da especificação dos módulos do 

AVALANCHE e de suas funcionalidades. Os módulos estão associados aos quatro tipos de 
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funcionalidades básicas e aos tipos de usuário do sistema. Diagrama de casos de uso e de 

seqüência foram utilizados para os pontos mais sensíveis do sistema.  

A figura 40 mostra um esboço de um caso de uso correspondente aos procedimentos 

necessários para a realização da auto-avaliação pelo participante. Os casos de uso e diagramas 

de seqüência mais significativos encontram-se no apêndice D1. 

 

 

 

Figura 40 – Primeiro esboço do caso de uso da auto-avaliação do participante. 
 

 

5.7 A Proposta de Uso do AVALANCHE  

O AVALANCHE está disponível na web, de sorte que está pronto para ser usado em 

um projeto de avaliação de competências gerenciais. Partindo do sistema instalado, o roteiro a 

seguir indica como será a operação corriqueira do sistema: 

• O primeiro passo será o cadastro do consultor responsável por conduzir o projeto, 

esta é uma tarefa a cargo do administrador;  

• Cabe ao consultor as funções de incluir os dados cadastrais do cliente, do projeto 

e os e-mails dos participantes do projeto;  

• Finalizado o cadastro, inicia-se o projeto com a notificação de disponibilidade 

aos envolvidos e o cronograma de execução. Entra-se na fase de monitoração do 

andamento do projeto de avaliação;  
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• O participante uma vez notificado realizará a sua auto-avaliação, de acordo com 

as estruturações já anunciadas antes neste texto, nos prazos fixados, ao seu 

arbítrio;  

• Caso o projeto contemple também a avaliação de terceiros, o participante, 

conforme explicitado, precisará incluir uma lista de e-mails das pessoas 

(avaliadores) que escolheu para realizar sua hetero-avaliação. O sistema enviara 

um e-mail convite para cada um dos integrantes desta lista informando que ele 

foi escolhido por um participante para avaliar-lhe em suas competências 

gerenciais; 

• O avaliador procede então processo da hetero-avaliação ao seu arbítrio, 

respeitando as datas balizadas; 

• Um projeto se encerra na data limite definida como fim do projeto. Neste 

momento apenas resta disponível para os participantes, a consulta do perfil e 

emissão de relatórios.  

 

5.7.1 Usos dos Dados Coletados na Operação do AVALANCHE 

Os dados coletados no AVALANCHE, atendem a diversos propósitos e a três níveis 

distintos de usuários.  

O primeiro beneficiado é o participante. Ele recebe um perfil correspondente a sua 

auto-avaliação a partir do qual poderá identificar seus pontos fortes e fracos. Os pontos fracos 

correspondem às lacunas de competências (SPENCER; SPENCER, 1993) e são pontos 

sensíveis que devem direcionar os esforços do participante na busca do crescimento pessoal e 

profissional. 

O participante será mais beneficiado ainda se o projeto ao qual ele está vinculado 

incluir a hetero-avaliação, pois assim ele poderá obter o seu perfil a partir das avaliações de 

terceiros e com isso ter uma imagem de como ele é percebido no ambiente de trabalho. Este 

tipo de avaliação é mais significativo do que a própria auto-avaliação (BALES, 1999). De 

posse dos dados da auto e hetero-avaliação, o sistema emite um relatório comparativo com os 

dois perfis em um mesmo gráfico, o que possibilita uma avaliação pelo participante da sua 

auto-percepção: quanto mais próximas estiverem as duas avaliações, mais consciência de suas 

ações e do impacto que elas causam no ambiente (ARGYRIS, 2004). Estes resultados fazem 

parte do conjunto de saídas do AVALANCHE, como comentado na seção 5.4, e não serão 
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analisados neste estudo, por estarem mais propícios a análise por especialistas na área de 

gestão de pessoas. 

O segundo beneficiado é o consultor que está conduzindo o programa de 

desenvolvimento de competências. De posse dos resultados individuais, sem identificação 

nominal, e com as médias de todos os envolvidos no projeto, ele poderá estabelecer uma 

seleção e uma prioridade na seqüência das competências a serem abordadas no programa de 

desenvolvimento, ver seção 3.3.1. Se o consultor além de facilitar o programa de 

desenvolvimento para o grupo de participantes, também estiver envolvido em um programa 

de aconselhamento individual (coaching), será duplamente beneficiado, pois com a anuência 

do participante poderá ter acesso ao perfil individual do aconselhado e ter mais informações 

para orientar o participante (JOO, 2005; PORCHÉ, 2005).  

Os terceiros a serem beneficiados com o AVALANCHE, são o grupo envolvido no 

programa de desenvolvimento e a organização à qual o grupo pertence. Estes, de posse das 

médias das avaliações (auto e hetero), poderão identificar as lacunas de competências e 

direcionar seus esforços de desenvolvimento no intuito de suprir essa deficiência. Este 

benefício torna-se uma extensão dos anteriores. Há um benefício adicional para a organização 

que é de extrema importância: conhecendo as lacunas, é possível descobrir qual seria a 

próxima crise de acordo com o ciclo de vida das organizações e tomar medidas preventivas 

para minimizar os impactos desta crise (GREINER, 1986; DAFT, 1999). 

A organização como entidade patrocinadora do programa de desenvolvimento é 

beneficiada de muitas outras formas indiretas por estar desenvolvendo o seu capital humano.  

O AVALANCHE, em sua proposta inicial, acrescido de três módulos destinados ao 

levantamento de cultura (CAMERON; QUINN, 2006), ciclo de vida (GREINER, 1986; 

DAFT, 1999) e de estratégia organizacional (KAPLAN; NORTON, 1997), pode se tornar um 

instrumento de gestão extremamente valioso, realizando uma triangulação de informações e 

revelando padrões e significados (sensemaking) que dificilmente seriam possíveis, mesmo a 

um observador experiente (WEICK, 1995). 

 

5.7.2 Medição de Competências  

O conceito de competência que esta pesquisa adota é o de competência individual 

como sendo uma característica comportamental, associada aos atributos subjacentes de uma 

pessoa (BOYATIZS, 1983), portanto não pode ser observada diretamente e necessita de 

algum indicador (SHERMAN et al., 2002) manifesto no comportamento do indivíduo ao qual 
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se possa atribuir alguma medida. Este indicador normalmente é expresso em uma frase 

descritiva de um comportamento (SPENCER; SPENCER, 1993) que pode ser observado por 

um terceiro e está sujeito à capacidade de percepção (BALES, 1999) de cada um. 

Nos modelos de competência hierárquicos, cada frase descritiva de comportamento 

está associada a uma competência e é distribuída aleatoriamente no instrumento de avaliação 

de competências. O resultado pode ser apresentado por competência ou por um nível de 

agrupamento de competências, no caso do AVC os resultados são apresentados por papel 

gerencial. O cálculo corresponde à média dos escores das frases de mesma competência ou 

papel. O AVC além de hierárquico, também tem uma distribuição espacial cartesiana que 

exigiu a elaboração de um instrumento de avaliação mais sofisticado para permitir a marcação 

de frases posicionadas em quadrantes diametralmente opostos.  

Quando um avaliador ou um participante responde ao conjunto de frases descritivas 

de comportamentos, utiliza a noção de freqüência (BALES, 1999; DiPADOVA, 2006), O 

AVALANCHE seguiu a mesma orientação do SYMLOG (BALES, 1999), que utiliza 3 faixas 

de freqüência: raramente, às vezes e freqüentemente. Cada faixa possibilita uma variação de 3 

pontos, totalizando um escala de 9 pontos, conforme está descrito no capítulo de metodologia 

para consecução do instrumento de coleta incluso na interface do sistema. 

  

5.7.3 Análise do Relatório de Individual de Feedback para o 
Participante 

O relatório de feedback com os resultados individuais da avaliação do participante é 

composto por duas partes. Na parte superior encontra-se o perfil representado por um gráfico 

de radar. Este tipo de gráfico utiliza uma escala iniciando em zero. Por este motivo a escala do 

gráfico (0 a 8) aparece com um deslocamento de um ponto em relação à escala da coleta (1 a 

9). Na parte inferior os mesmos dados são apresentados na forma numérica acrescidos da 

média por quadrante. 

O gráfico de radar apresenta à mesma distribuição de quadrantes do AVC (QUINN et 

al., 2003) e permite uma rápida visualização da mancha gráfica, indicando a distribuição das 

24 competências entre os papéis e os quadrantes. Uma faixa de tolerância aparece em um tom 

mais escuro na parte central do radar. Este recurso permite a visualização rápida dos papéis 

que estão abaixo ou acima da faixa de tolerância. Os valores limites desta faixa foram 

arbitrados segundo uma lógica de tendência central. Como a escala é composta de 9 pontos 
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dos quais 3 são para a faixa central, a medida ideal tornou-se o centro, ou o equilíbrio13 entre 

papéis opostos, podendo variar um ponto acima ou um ponto abaixo. Esta noção de equilíbrio 

está presente no AVC (zona positiva e zonas negativas), figura 41, e os valores referenciais 

arbitrados neste estudo utilizaram como base pesquisa de Bales (1999) e poderão ser 

validados e ajustados em pesquisas futuras. 

 

Zona Negativa

Foco Externo
(Diferenciação)

Flexibilidade e Autonomia

Foco Interno
(Integração)

Estabilidade e Controle

Zona Positiva

Zona Negativa

Zona Negativa

Foco Externo
(Diferenciação)

Flexibilidade e Autonomia

Foco Interno
(Integração)

Estabilidade e Controle

Zona Positiva

Zona Negativa

 

Figura 41 – Zonas positiva e negativa na eficácia organizacional 
Fonte: adaptado de Quinn et al. (2003, p. 23). 

 

5.7.4 Identificação de Lacunas 

As lacunas individuais e coletivas podem ser observadas diretamente no gráfico de 

radar individual ou da média do projeto. Pontos no gráfico que estejam abaixo da faixa de 

tolerância são os pontos críticos. Em médias normalmente há uma tendência a resultados 

centrais (STEVENSON, 1981) dificultando a identificação das lacunas coletivas. Para 

contornar este fato, o relatório do projeto, contendo as médias das avaliações dos participantes 

contém também uma medida de dispersão (desvio padrão) para cada papel, ver figura 40 na 

seção 5.1. Quanto maior o desvio padrão maior a dispersão das pontuações individuais, o que 

indica uma lacuna de uniformidade de competências. 

No capítulo a seguir serão apresentadas as análises referentes à aplicação do 

questionário de avaliação do sistema AVALANCHE e os seus significados para este projeto 

de pesquisa. 

                                                 
13 A noção de equilíbrio reflete o distanciamento de posições extremas e não deve ser confundida com posições 
ambivalentes, em cima do muro (extremo da indecisão), e sim com saber aplicar competências aparentemente 
paradoxais de acordo com as exigências e o contexto de cada situação.  



 

 

113

 

6 Discussão dos Resultados da Pesquisa 
 

Este capítulo destina-se a analisar os resultados da aplicação do sistema 

AVALANCHE no IMIP, comentando aspectos de uso do sistema e principalmente da 

avaliação sobre a percepção de aderência do sistema ao processo de avaliação. 

 

6.1 Análise da Aderência do AVALANCHE ao Processo 

A análise dos dados coletados através da aplicação do módulo de auto-avaliação de 

competências do AVALANCHE revelou que os participantes não tiveram dificuldade em 

acessar o sistema nem em realizar o que foi pedido no e-mail convite. 

O terceiro protótipo foi utilizado na primeira aplicação junto ao IMIP14. Dezenove 

gestores preencheram a avaliação. Dos questionários respondidos, dois extrapolaram a soma 

de 10 pontos atribuída pela escala adotada e dois não concluíram todas as respostas. Estes 

quatro resultados foram excluídos desta primeira análise para não distorcer os resultados. 

Os quinze resultados válidos passaram por uma verificação preliminar buscando-se 

detectar algum desvio ou erro inesperado, como respostas em branco e valores fora da escala 

ou fracionados. Apenas um respondente marcou a pontuação média (5) para todas as frases. 

Uma resposta improvável, porém não impossível, portanto considerada na análise. 

O gráfico de radar com as médias das respostas das auto-avaliações e com o desvio 

padrão15, encontra-se na figura 42. No uso corriqueiro do sistema AVALANCHE, este 

relatório será de uso do consultor e da instituição. 

Observando-se a figura 42, podem ser comentadas as características a seguir, todas 

lastreadas no modelo conceitual de Quinn et al. (2003). 

Embora o perfil representado pela mancha gráfica do radar mostre certo equilíbrio de 

valores, há uma tendência de deslocamento para o lado esquerdo, ambiente interno, com 

pontuações altas nos quadrantes das relações humanas (RH) e dos processos internos (PI).  

Em função da mancha do gráfico de radar indicar uma tendência a estes quadrantes, 

pode-se afirmar que a diretriz básica é a manutenção da organização seguida do 

desenvolvimento dos recursos humanos e da sua consolidação e continuidade. A ação de 

gestores situados nestes quadrantes indicam uma acentuada preocupação com a manutenção e 

                                                 
14 A apresentação e os comentários sobre o resultado referente à média das auto-avaliações de 15 gestores do 
IMIP foram expressamente autorizados pela direção da Instituição. 
15 O cálculo do desvio padrão foi utilizado apenas como uma medida de dispersão das respostas. 
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coesão da organização, do status quo, e cuidados tanto com as pessoas quanto com os 

processos. O quadrante das relações humanas tem como critério de eficácia o compromisso 

com as pessoas, a coesão entre as equipes e moral dos colaboradores, indicando uma forte 

atuação para promover o desenvolvimento das pessoas. 

 

 

Figura 42 – Gráfico de radar com as médias das auto-avaliações e do desvio padrão 
 

Já o quadrante dos processos internos tem como critérios de eficácia a documentação, 

o gerenciamentos de informações, a estabilidade e o controle (QUINN et al. 2003), mostrando 

que o IMIP também procura manter organizado os registros e a documentação de suas 

operações. Tal condição vem se revelando na sólida administração dos recursos da área de 

saúde e na expansão de sua atuação no controle administrativo e operacional de recursos de 

outras entidades da área de saúde. Destaque-se que neste quadrante, o papel de monitor que 

apresenta o maior desvio padrão com relação aos demais papéis, indicando que nem todos os 

gerentes reconhecem em si mesmos esta competência. 

A mancha do radar apresenta também um relativo destaque ao papel de inovador no 

quadrante dos sistemas abertos, o que coincide com a constante preocupação do IMIP em 
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pesquisar e administrar os freqüentes avanços na área médica e na incorporação de novos 

serviços incluindo a saúde integral da família.  

Ainda escrutinando a figura 42, percebe-se que o papel de negociador foi o único a 

apresentar a média abaixo da faixa de tolerância e com um valor alto de desvio padrão. Esta é 

a lacuna mais evidente identificada na organização. As competências de negociação são de 

extrema importância em empresas em um ambiente competitivo e na busca de ampliação de 

suas fatias de mercado. O IMIP não se enquadra estritamente nesse padrão, não sendo assim 

esta lacuna algo preocupante. O IMIP encontra-se em uma nítida fase de expansão e 

ampliação das suas áreas de atuação o que demonstra a presença da competência de 

negociação, porém esta parece ser mais identificada nos níveis hierárquicos mais altos. 

Buscando uma explicação para este fato, detecta-se que Quinn et al. (2003) afirmam 

que os gestores devem buscar o equilíbrio como uma meta para o desempenho superior. Já 

Mintzberg (1973) apresenta a relação do gerente entre a unidade e ambiente que ilustra bem a 

importância de todas as competências do AVC, mesmo que a intensidade e particularidades 

possam variar em função do nível hierárquico: para os gerentes do alto escalão, suas unidades 

de gestão representam toda a organização e o ambiente externo corresponde ao mundo fora 

dos limites organizacionais; porém para a gerência de nível intermediário, sua unidade é 

representada por um divisão ou setor e o ambiente externo é um misto entre o mundo externo 

e as outras divisões ou setores. Este enredo é refletido na figura 43, e é uma das razões pelas 

quais a capacidade de negociação e influência deve estar presente em todos os níveis e 

independente da área de atuação. 

 

Unidade 
do gerente

Unidade do
presidente

Ambiente para
o gerente

Ambiente para
o presidente

 

Figura 43 – O gestor entre a sua unidade e o ambiente 
Fonte: adaptado de Mintzberg (1973, p. 55). 
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A identificação das lacunas pode sinalizar qual seria o estágio de evolução do ciclo 

de vida da organização e qual a possível próxima crise e em decorrência apontar para as 

necessidades futuras de desenvolvimento gerencial.  

O perfil do IMIP por suas características de equilíbrio, não se identificou com 

nenhuma das fases do ciclo de vida apresentadas na seção 3.6, porém se aproximou de um dos 

quatro perfis eficazes revelados em outra pesquisa realizada por Quinn (1988). Este perfil 

revela uma organização no estágio de maturidade.  

Hudson (1999) afirma a similaridade dos ciclos de evolução e revolução propostos 

por Greiner (1986) como sendo um fenômeno comum nas ONG, salientando que nem todas as 

organizações passarão pelo mesmo conjunto predeterminado de estágios, mas que “um 

número surpreendente delas demonstra um padrão evolucionário similar.” (HUDSON, 1999, 

p. 233). 

A figura 44 a seguir apresenta a adaptação dos ciclos de evolução e revolução 

(GREINER, 1986) para a realidade das organizações do terceiro setor (HUDSON, 1999). 

  

Tempo

Tamanho do
organização

• Dominada pelos
fundadores

• Operada pela
vontade

• Poucos sistemas
• Estrutura informal
• Consenso no
estilo gerencial

• Muitos funcionários
novos

• Nova liderança
• Tentativas de 
sistematização

• Dificuldade em dis-
tinguir entre boa 
administração e 
burocracia desene-
cessária

• Confusão entre con-
senso e consulta

• Papéis do conselho
e equipe técnica 
confusos

• Forte liderança
administrada 
estrategicamente
• O conselho
governa

• Os gerentes
administram

• Sistemas
estabelecidos

• Administração 
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profissionais

• Hierarquia e
responsabilidades
claras
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estabelecida

• Equipe mais
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• Altamente
experiente

• Risco de ser
supreendida por
outra organização 

• Precisa de mudanças
• Número de membros 
e doações declinam

• Mais difícil de atrair
pessoal de qualidade

• Membros do conselho
renunciam

• Novos propósitos
são necessários
para permitir
rejuvenescimento  

DeclínioMaturidadeFase adultaJuventudeNascimento

Períodos de relativa estabilidade Períodos de crise  

Figura 44 – Ciclo de evolução da organização 
Fonte: adaptado de Hudson (1999, p.234). 

 

Desta figura pode-se observar que características das fases adulta e madura estão 

presentes no IMIP (QUINN; CAMERON, 1983) o que revela a possibilidade das crises se 
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posicionarem em pontos distintos ao longo das evoluções das organizações. Robbins (1990) 

trata estas duas fases juntas na sua proposta de ciclo de vida, figura 45. 

 

Crescimento

Maturidade
Declínio

Formação

Empreendedor Coletividade Formalização
Elaboração 

da 
estrutura

Declínio

Estágios  

Figura 45 – Ciclo de vida das organizações 
Fonte: adaptado de Robbins (1990, p. 22). 

 

Por todas as informações apresentadas, a pesquisa aponta para uma organização que 

ultrapassou as fases iniciais do ciclo de vida e se encontra em uma fase de maturidade com 

uma nítida ampliação das áreas de atuação. Os quadrantes das relações humanas e dos 

processos internos apontam para uma organização que está se profissionalizando, investido 

nos seus gestores e se fortalecendo nos processos administrativos. 

Existe a possibilidade da organização vir a enfrentar dificuldades com procedimentos 

burocráticos, caracterizados por excesso de controles, normas e regulamentos. Esta 

dificuldade normalmente advém quando os procedimentos tornam-se mais importantes do que 

os objetivos finais e há uma nítida limitação da ação dos gerentes, conforme visto na seção 

3.6, evidências não constatadas atualmente no IMIP. 

A contribuição dos ciclos de vida não é uma lei e sim uma tendência, logo o destino 

organizacional pode ser diferente. Hudson (1999, p. 233) apregoa que “o futuro das 

organizações é determinado, em última análise, pelos conselhos governantes e pelas decisões 

da administração tomadas com base em julgamentos feitos num determinado momento”. 
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6.2 Avaliação da Usabilidade do AVALANCHE 

Nesta seção serão descritos os procedimentos e resultados obtidos na análise dos 

dados coletados no questionário de avaliação do sistema AVALANCHE aplicado aos 

participantes que realizaram suas avaliações utilizando a versão 3 do protótipo. 

O questionário é composto por quatro agrupamentos sendo os três primeiros 

associados ao constructo usabilidade que se subdivide em três aspectos indicativos principais, 

também constructos da pesquisa. Cada um destes três agrupamentos contém uma série de 

aspectos que compõem o constructo e que serão usados como guia para a análise, de forma 

similar à análise de componentes principais, assumindo o risco de deduzir o constructo a 

partir da análise dos componentes, sem, no entanto, fazer validação estatística.  

 

6.2.1 Análise da Facilidade de Uso do AVALANCHE 

O constructo facilidade de uso foi medido através de oito questões fechadas 

(indicadores) e duas abertas que visaram apurar a percepção dos usuários quanto a indicadores 

de facilidade de uso do sistema para a realização da tarefa de auto-avaliação de competências. 

Os resultados mostraram que a satisfação geral com o sistema foi o indicador melhor 

avaliado, obtendo uma média de 6,17, a melhor pontuação dentro do agrupamento de 

facilidade de uso e na pesquisa como um todo. O segundo indicador melhor avaliado foi a 

velocidade de resposta, revelando que o propósito de ser um sistema de fácil uso, intuitivo e 

ágil foi plenamente atendido. Estas condições favorecem a aceitação do sistema em um 

procedimento de avaliação e a disposição de voltar a usá-lo no futuro. Isto é muito útil para 

situações como a do IMIP em que um programa de dois anos está em andamento e que 

demanda três processos de avaliação, início, meio e fim do programa.  

A velocidade era um ponto sensível, pois como o teste de usabilidade foi realizado 

em uma máquina local, sem conexão com o provedor, o tempo de resposta não pôde ser 

efetivamente avaliado. Três dimensões são críticas para avaliar a velocidade: as estações 

terem acesso em banda larga, hospedar o sistema em um provedor robusto e maximizar as 

críticas à entrada na estação, evitando comunicação desnecessárias cliente/servidor.  

O procedimento de impressão apresentou o maior intervalo de notas e foi o terceiro 

item melhor avaliado. A boa avaliação da impressão foi surpreendente, pois este foi um ponto 

que se revelou preocupante no teste de usabilidade, já que não havia uma indicação expressa 

de impressão na versão utilizada no teste piloto, o sistema simplesmente abria uma nova 
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janela com o resultado após a conclusão da avaliação. O resultado mostra que a solução 

adotada foi bem sucedida.  

As respostas no tocante aos quesitos informacionais da interface, quantidade de 

informações e seqüência com que as informações foram apresentadas, obtiveram resultados 

expressivos (média 5,42). Estas questões, somadas a facilidade proporcionada pelo layout e a 

facilidade em realizar a tarefa pedida, com médias em torno de 5,5 conferem à interface do 

sistema um índice de satisfação elevado. Este ponto também se revelou expressivo, visto que 

ferramentas CASE, incluindo o ScriptCase
© usado no AVALANCHE, normalmente 

apresentam limitações quando ao projeto do layout e de navegação. 

A segurança quanto à confidencialidade das informações obteve uma boa média, 

5,55. Este item é um dos pontos principais da pesquisa, afinal um dos diferenciais do sistema 

AVALANCHE está na confidencialidade das respostas individuais. Busca-se obter respostas 

honestas tendo como base o pressuposto de que o usuário não irá maquiar as respostas, para 

obter um perfil idealizado, se sentir-se seguro quanto à confidencialidade do seu resultado. 

A figura 46 apresenta os resultados estatísticos básicos das questões fechadas deste 

primeiro agrupamento de questões relacionas ao constructo usabilidade.  
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Figura 46 - Dados estatísticos básicos sobre a facilidade de uso do sistema. 
 

Por ser a confidencialidade essencial para o sistema, como explicado anteriormente, 

uma questão aberta foi acrescentada, para que o respondente pudesse justificar por que sente 

ou não segurança. A análise de conteúdo das justificativas revelou que a confiança depositada 
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no consultor é prevalente. A percepção de segurança é importante para a validação e 

consolidação do sistema, porém uma investigação mais profunda que seja capaz de tornar 

explícitas as razões da segurança ou insegurança, pode trazer mais benefícios para a melhoria 

destes aspectos no sistema. A confiança no sistema pode ser aditada através da chancela (site 

seguro) de uma instituição de auditoria na web reconhecidamente idônea pode conferir maior 

credibilidade ao AVALANCHE 

Uma outra questão aberta foi utilizada para capturar justificativas e sugestões quanto 

à satisfação com o sistema. Esta obteve apenas duas respostas não sendo significativa sua 

avaliação no presente momento. 

 

6.2.2 Clareza do Processo com Uso do AVALANCHE 

O segundo conjunto de perguntas está relacionado ao constructo processo de 

avaliação e aborda a clareza do processo como um todo. Observa-se que a clareza do 

propósito foi o item melhor avaliado, média 5,92, o que se justifica por estar o IMIP no meio 

de um programa de desenvolvimento de competências e utilizando o processo pela segunda 

vez. A primeira utilização do processo fora manual.  

A reação à tarefa de responder às frases descritivas de comportamento (auto-

avaliação) revelou ser um processo agradável (média 5,83), razoavelmente estimulante (média 

5,0) e simples (média 4,92). O resultado do indicador de simplicidade, embora não sendo uma 

média ruim na escala utilizada, revela que mesmo sendo fácil manusear o instrumento (seção 

6.2.1) o processo de auto-avaliar-se usando frases e fazendo julgamentos não é um processo 

muito simples.  

Uma questão aberta sobre que outros sentimentos estiveram presentes durante o 

preenchimento, fornece alguns indícios esclarecedores para o item de simplicidade. Um 

respondente citou desconforto com a restrição da escala de soma limitada a 10 pontos. 

  

 “Isso dificultou, pois em algumas respostas a pontuação  
tinha que ser a diferença para o alcance de 10, quando na 

verdade não era o seu real sentimento”. 
 
 

Este ponto merece reflexão, pois não há intenção de que o instrumento induza 

respostas distorcidas. Um teste utilizando escala de classificação, em que o usuário prioriza 

dentre quatro frases qual a ordem de freqüência com que ele se percebe exercendo tais 

comportamentos, será utilizado em versões futuras e poderá ser uma alternativa viável. 
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Outro respondente referiu-se à extensão do instrumento composto por 24 frases. Está 

é uma limitação do instrumento, porém este ponto foi comentado por apenas um respondente, 

o que demonstra não ser um item crítico.  

O sistema está concebido de forma a permitir alterações de escala e conjunto de 

frases sem alterações nas bases de dados, bastando apenas mudanças na interface de coleta e 

ajuste de escala do relatório. O que agrega valor ao sistema e permite seu uso com outros 

instrumentos e finalidades. 

Outro item bem avaliado foi à proximidade das frases com relação à realidade vivida 

pelos participantes. Esta, sem dúvida, foi uma excelente resposta, considerando-se ser a 

tradução de um instrumento em inglês e desenvolvido com valores de outra cultura. Este 

resultado já era esperado, em parte, visto que o AVC já foi aplicado com sucesso em outras 

culturas (KWAN; WALKER, 2004; IGO; SKIRTMORE, 2006) e que o SYMLOG© revelou 

muito mais semelhanças do que diferenças nos valores de liderança em diversas culturas 

distintas (BALES, 1999).  

A clareza das frases obteve uma média de 5,25, um bom resultado que justifica o 

esforço de tradução e validação. Imaginava-se a princípio que este resultado fosse igual ou 

superior ao obtido para a questão “correspondência da frase com a realidade prática do 

ambiente de trabalho do usuário”, o que seria natural: entender bem a frase, porém não 

corresponder à realidade. No entanto o resultado apontou na direção oposta: a redação não 

está muito clara, mas corresponde à realidade. Uma forma de contornar esta dificuldade sem 

alterar a redação pode ser implementada através de um botão de ajuda ao lado de cada frase, 

com isso o instrumento não ficaria extenso para quem tem mais facilidade em captar o 

significado das frases e seria de grande ajuda para os que tivessem dúvidas.  

Uma síntese com os resultados estatísticos básicos das questões fechadas que 

abordaram a percepção de aderência ao processo de avaliação de competências como um todo 

é apresentada na figura 47.  

Uma justificativa de livre preenchimento associada aos itens relativos ao processo de 

resposta ser agradável, estimulante e simples revelou questões detalhes tais quais: um 

respondente justificou que: 

“Já dava para antever um resultado, uma vez que já 
conhecia o processo”.  
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Enquanto outro mostrou  

“Ansiedade para conhecer o resultado, além de 
curiosidade”. 

 

Respostas bem divergentes que podem indicar que o processo para quem conhece 

não é muito estimulante, mas para quem for realizar pela primeira vez pode despertar 

curiosidade e estímulo. Questões que favorecem o sucesso e a aceitação do sistema.  

Um outro respondente teve a  

“Sensação de que poderia responder 
completamente diferente dependendo do momento pessoal”,  

 
Estas são dificuldades as quais qualquer instrumento de percepção está sujeito 

(BALES, 1999).  
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Figura 47 - Dados estatísticos básicos sobre a clareza do processo de auto-avaliação. 
 

A pergunta aberta relativa ao processo de responder às frases como sendo agradável, 

estimulante e simples obteve resposta de sete dos dez usuários, dois avaliaram abaixo da 

média e cinco acima. Estes resultados, considerando-se o conjunto, não inspiram maiores 

cuidados, exceto pelo item de simplicidade já abordado anteriormente. Tornar o processo 

mais agradável e estimulante e um desafio que requer atenção especial, pois uma melhoria 

nestes aspectos significa uma completa re-concepção do instrumento. 
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A avaliação da confiança na confidencialidade do processo, obteve uma média de 

5,75, ligeiramente superior a 5,55, média obtida no mesmo tema com relação ao sistema. 

Uma questão aberta solicitou aos participantes que avaliassem as vantagens e 

desvantagens com relação ao método manual realizado em papel. Apenas sete responderam e 

nenhum deles apontou desvantagens. As principais vantagens estão sintetizadas na figura 48 a 

seguir, obtidas a partir de categorização das repostas usando análise de conteúdo. 

 

Vantagens do processo via web
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8%

 

Figura 48 – Vantagens do processo via web sobre o procedimento manual. 
 

Este resultado revela a vantagem da utilização do AVALANCHE, sobre 

procedimentos manuais com instrumentos respondidos em papel. Além de rapidez e agilidade, 

respostas naturais pelos benefícios que a TI oferece, a simplicidade, a flexibilidade e 

praticidade foram características desejadas para o software que foram aparentemente obtidas.  

Uma questão inesperada foi que um dos participantes aditou o benefício para a 

empresa executante (consultor), o que é absolutamente pertinente.  

 

6.2.3 Avaliação das Saídas do AVALANCHE 

O conjunto final de indicadores de avaliação do sistema AVALANCHE trata do 

constructo análise das saídas e busca captar a opinião dos participantes quanto à qualidade do 

conteúdo dos relatórios de feedback, que foi avaliado com relação a vários focos. O primeiro 

se os respondentes os julgavam superficiais ou aprofundados. A média das respostas (5,33) 

inclina-se para considerá-los aprofundados. O item seguinte questionava se o conteúdo era 
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percebido como insuficiente ou suficiente para a interpretação do resultado e obteve uma 

média de 5,75, do que se pode concluir que a quantidade de informações contida no relatório 

foi percebida como adequada em quantidade e profundidade. 

A reação do participante com relação aos conteúdos do resultado de sua avaliação foi 

avaliada em três aspectos: reação estruturante, surpreendente e confiável (VALENÇA, 1997). 

O resultado do relatório de feedback deve ajudar o participante em dois aspectos 

fundamentais: descobrir suas lacunas de competências e auxiliar a estruturar um plano de 

desenvolvimento pessoal. Para tal o participante precisa confiar no seu resultado para se 

apropriar dele e tomá-lo como base para elaborar seu plano de desenvolvimento.  

É importante também que o resultado revele algo de novo (surpreendente) ou 

confirme uma suspeita implícita. Se o resultado for óbvio e completamente previsível não será 

de utilidade como base para aprendizado e desenvolvimento. Por fim, por pior que seja a 

avaliação, o resultado não deve ser acachapante a ponto de desestruturar emocionalmente o 

participante e piorar seu desempenho.  

A reação ao resultado ter tido um impacto estruturador no participante, foi o item 

melhor avaliado com uma média de 5,83, um bom resultado, e de extrema relevância para o 

processo como um todo, visto que um sistema de avaliação de competências tem por objetivo 

explícito avaliar e mensurar o atual estágio de competência, mas tem como objetivo implícito 

ajudar as pessoas no seu processo de desenvolvimento pessoal. A avaliação tida como 

estruturante, mostra que o sistema também cumpriu este papel. 

Outro indicador buscou captar do respondente a sua reação quanto à confiança nos 

resultados apresentados no seu perfil, se o respondente acreditou ser o seu perfil um retrato 

fiel de suas competências ou se duvidou do resultado. A média deste indicador foi 5,50, 

revelando um bom nível de confiança. Este tipo de informação pode ser mais bem avaliado se 

o respondente também se submeter ao processo de hetero-avaliação, pois esta revela o seu 

perfil como sendo uma média percebida por diversos colegas, o que produz um resultado mais 

preciso.  

Uma questão aberta para os itens de resultado surpreendente, estruturador e confiável 

constava no questionário, porém obteve apenas duas respostas: uma indicando não ter 

compreendido bem o gráfico e outra cuja transcrição literal é:  

“Foi ótimo o resultado para eu tentar modificar alguns  
aspectos da minha personalidade e da minha forma de 

 agir, para transformar-me num gerente com mais 
competências favoráveis à minha função.” 
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A resposta pode ser interpretada como significando que houve uma reflexão por parte 

do respondente para a tomada de consciência e inicio de um processo de mudança pessoal, a 

qual pode ser interpretada como um ponto positivo associado ao uso do sistema. Isto porque 

ao ser capaz de apoiar o processo de desenvolvimento de competências, o sistema se projeta 

para além da mensuração, para a identificação de lacunas. 

O item surpreendente ficou ambíguo e pode ter duas interpretações: uma nota baixa 

pode indicar que o resultado foi óbvio ou foi legitimado e uma nota alta pode significar que o 

resultado foi muito bom ou causou surpresa, estranheza.  

Em busca de um melhor entendimento do que significaria esta dubiedade, proveu-se 

uma análise cruzada com outras respostas, a fim de fornecer uma melhor compreensão dos 

resultados obtidos. Tal cruzamento das respostas de resultado surpreendente com as de 

resultado estruturante, apresentado na figura 49, mostra que a reação à estruturação 

representada pelo eixo estruturante, foi percebida como forte, independentemente de ter 

causado surpresas, escores altos atribuídos ao eixo surpreendente, ou não, escores baixos. 

Assim, pode-se concluir tendo como apoio o indicador estruturante, que embora 

ambígua, a expressão surpreendente revelou-se bem avaliada tanto nas notas baixas, 

indicando ser algo legitimado e não apenas óbvio, quanto bem avaliada nas notas altas, 

indicando causar boa surpresa e não estranheza.  
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Figura 49 – Análise bivariada dos aspectos estruturante x surpreendente no  
processo de avaliação estruturadora. 

 

A figura 50 a seguir apresenta os resultados estatísticos básicos das questões 

fechadas relacionadas ao constructo de análise de saídas.  
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Análise das Saídas do Sistema
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Figura 50 - Dados estatísticos básicos sobre avaliação da análise das saídas 
 

A última pergunta do questionário indagava ao participante se o fato de ele responder 

ao questionário de avaliação do processo gerou alguma mudança na sua percepção, ou nos 

seus sentimentos, algo para que o mesmo não estivesse atento antes de preencher o 

questionário. Esta pergunta é de difícil resposta para quem não tem o hábito de refletir sobre 

sua prática profissional.  

Das sete respostas obtidas nenhuma respondeu diretamente a questão, uma se referiu 

à extensão e as demais ao processo de avaliação de competências e não ao questionário em si. 

Das respostas, mesmo assim, o resultado revelou que dos seis participantes que refletiram 

sobre suas avaliações, três acharam que os resultados confirmaram suas auto-percepções, dois 

acharam que o resultado serviu para ampliar os horizontes e um achou que revelou 

características pessoais suas que precisam ser mudadas. 

Resumidamente, usabilidade é uma qualidade atribuída a um sistema (MAUER, 

2004) e deve de ser julgada pelos usuários aos quais ele se destina e em um contexto definido. 

Os usuários devem ter um objetivo a ser alcançado, uma tarefa a ser cumprida, e o sistema 

deve fornecer as condições para que o usuário realize a tarefa de modo eficiente e se sinta 

satisfeito com o processo e com os resultados. Todas estas características foram atendidas 

neste projeto. A média geral de todas as respostas nas questões fechadas (5,52) revela que o 

AVALANCHE atendeu em grau satisfatório para um projeto deste porte ao requisito 

(constructo) de usabilidade.  
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A figura 51 mostra uma síntese dos três constructos componentes analisados: 

facilidade de uso, clareza do processo e qualidade das saídas. A facilidade de uso obteve a 

melhor avaliação (média 5,70), seguida por clareza do processo (5,48) e por qualidade das 

saídas (5,28). A pesquisa apontou aspectos a serem melhorados nos três itens, a interface pode 

ser esteticamente reformulada para se tornar ainda mais fácil e intuitiva, sem as restrições da 

ferramenta CASE; o processo pode ser mais claro se as instruções forem transferidas do e-

mail convite para uma seqüência de telas passo-a-passo; a qualidade das saídas poderá ganhar 

em destaque e usabilidade se emitir um relatório com comentários e orientações 

personalizadas para cada participante.  
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Figura 51 – Usabilidade do sistema AVALANCHE 
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7 Conclusão 
 

Este capítulo destina-se a apresentar a síntese da pesquisa no contexto do estudo de 

caso, apresentar os resultados obtidos, um confronto com os objetivos propostos e tecer 

comentários acerca das limitações da pesquisa e sugerir avanços e pesquisas futuras sobre este 

tema. 

 

7.1 Síntese da Pesquisa 

Os gerentes em uma posição de liderança formal vêm enfrentado uma necessidade 

crescente de dominar diversas dimensões do ambiente organizacional e do meio econômico, 

político e social no qual se encontram inseridos. A prontidão para reagir ou mesmo se 

antecipar às mudanças decorrente deste contexto dinâmico e competitivo requer dos gerentes 

um elevado nível de competência.  

Os principais desafios a serem vencidos para dar início a um programa de 

desenvolvimento e mudança (SENGE, 1999) são as alegações de falta de tempo, irrelevância 

do tema, ausência de modelo guia e facilitação eficazes, patrocinadores com discurso 

diferente da prática, cegueira e fechamento às novas idéias, baixos níveis de confiança, e 

tendência à homeostase. Se por ventura estes desafios forem vencidos, os primeiros resultados 

levantam suspeitas e acionam mecanismos defensivos sob a alegação de não perceberem os 

sinais de mudança, desconfiança nos patrocinadores e nas reais intenções dos programas de 

mudança. Alguns destes desafios foram superados no IMIP para que este estudo pudesse 

ocorrer, dentre eles destacam-se: 

• Despertar para a necessidade de mudança na direção do desenvolvimento de 

competências do seu corpo gerencial;  

• Ter um instrumento de medição com base em um modelo guia, capaz de 

diagnosticar o atual estágio de competências, identificar possíveis lacunas de 

competência e direcionar os esforços de desenvolvimento;  

• Disponibilizar de tempo para a realização de um programa de desenvolvimento 

de competências que auxilie no processo de reflexão, desenvolvimento e 

superação das dificuldades gerenciais ou lacunas de competência;  

• Criar condições realmente efetivas de confidencialidade e respeito à 

individualidade, despertando nos gerentes o interesse genuíno no seu 
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desenvolvimento e criando um ambiente de baixa ameaça e exposição para os 

envolvidos. 

Foi no contexto destas superações que se inseriu este trabalho de pesquisa. Atender 

às necessidades de mensuração e identificação de lacunas de competências gerenciais, no 

âmbito pessoal e organizacional, buscando gerar um ambiente de confidencialidade de 

respostas individuais e, conseqüentemente, um clima de baixa ameaça e exposição para os 

participantes do processo de avaliação. Tais condições são essenciais para se obter respostas 

isentas de ameaças e fidedignas. 

Utilizar os recursos de TI para realizar este intento através da especificação, 

desenvolvimento e implantação de um sistema de informação baseado na web para a 

realização do processo de avaliação de competências humanas essenciais e identificação de 

suas lacunas, o AVALANCHE, foi o propósito deliberado desta investigação. 

O relato mostrou que este intento foi concretizado. A partir do arcabouço de valores 

concorrente (AVC) de Quinn et al (2003), escolhido como o modelo para a realização das 

avaliações e direcionamento dos esforços de desenvolvimento e descoberta de lacunas no 

talento humano nas organizações, e em usando uma série de métodos e técnicas da engenharia 

de software, mais especificamente o processo unificado (RUP) e a prototipação evolucionária, 

aliados a uma ferramenta CASE, forjou-se o desenvolvimento do sistema AVALANCHE.  

O instrumento de avaliação utilizado pelo AVC foi traduzido e validado para a língua 

portuguesa, incorporado ao sistema, como sua principal interface, e aplicado em um estudo de 

caso realizado com o IMIP.  

A análise do sistema e os resultados produzidos pelo mesmo durante sua aplicação ao 

processo, revelaram que o objetivo desta pesquisa foi plenamente atendido tanto nos aspectos 

de facilidade de uso e clareza do processo de avaliação, quanto no aspecto da percepção de 

qualidade dos conteúdos. A análise dos dados coletados revelou que o sistema foi eficaz em 

diagnosticar o atual estágio de competências e as respectivas lacunas, mostrando-se um 

artefato útil para a empresa do estudo de caso.  

O resultado do esforço de pesquisa e desenvolvimento culminou na materialização do 

sistema AVALANCHE e em adição estipula-se a chance e a flexibilidade para gerar novos 

protótipos, com capacidade de expansão para acolher outros modelos de competência e 

instrumentos diagnósticos variados, incluindo cultura e ciclo de vida. 

A repercussão deste trabalho de pesquisa despertou o interesse dos autores do AVC e 

do instrumento de coleta bem como da editora brasileira detentora dos direitos autorais, que 

vislumbraram a oportunidade em ter o instrumento traduzido e validado para a língua 
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portuguesa, revelando o ineditismo deste empreendimento como pode ser observado nos 

apêndices C6 a C9. A versão traduzida e validada do conjunto de 24 frases que compõem o 

instrumento de coleta pode ser encontrada no apêndice E1. 

 

7.2 Confronto com os Objetivos Estabelecidos 

O objetivo geral de implementar um sistema de informações baseado na tecnologia 

web para avaliações de competências gerenciais e suas lacunas tendo como base modelos de 

competências estruturados de forma hierárquica foi plenamente atendido no âmbito deste 

estudo. O AVALANCHE está disponibilizado na web em sua versão 1.2 contendo todas as 

funcionalidades necessárias para realizar projetos de auto e hetero-avaliação de competências 

gerenciais que tenham como base o arcabouço de valores concorrentes de Quinn et al (2003). 

Os objetivos específicos foram atendidos na medida em que as especificações do 

sistema de informações para avaliação de competências gerenciais foram realizadas, através 

de casos de uso e de diagramas de entidade e relacionamentos, a interface também está 

especificada e é apresentada através das telas principais do sistema bem como os relatórios e 

seus destinos, e a que se propõem. O sistema AVALANCHE foi desenvolvido segundo estas 

especificações, implantado e encontra-se publicado na web e com suas funcionalidades 

testadas. Foi aplicado à empresa alvo do estudo de caso, o IMIP, em duas rodadas (e duas 

versões do protótipo), o que proporcionou o teste de usabilidade com os resultados favoráveis 

apresentados na seção de análise do sistema.  

 

7.3 Limitações da Pesquisa 

Este estudo tem características de uma pesquisa aplicada de base tecnológica e 

exploratória, com o intuito de gerar um sistema de informações a ser implementado no 

ambiente da web. Lançou mão de um estudo de caso com viés qualitativo tendo como unidade 

de análise correspondente, a turma de desenvolvimento gerencial do IMIP. Apesar de todos os 

esforços para realizá-lo segundo exigências de um projeto acadêmico, algumas limitações 

ocorreram e são aqui reconhecidas: 

• No que concerne ao desenvolvimento do sistema, foram notadas as ausências de 

um relatório personalizado com análise do perfil e indicação expressa das lacunas 

e sugestões de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que faltara uma interface 

com as instruções passo-a-passo e layout mais sofisticado; 
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• Em relação ao estudo de caso, foram aspectos limitantes o período escolhido para 

sua aplicação (dezembro e janeiro não são meses favoráveis a eventos voluntários 

na cultura brasileira em geral) e a baixa taxa de resposta dos participantes, item 

derivado da primeira condição;  

• O curto espaço de tempo e o período inadequado de aplicação da pesquisa 

culminaram em uma baixa taxa de respostas. 

  

7.4 Sugestões para Pesquisas Futuras no Tema 

À reboque do estudo finalizado apresentam-se algumas vertentes para 

direcionamento posterior, tanto no front acadêmico quanto no front prático de expansão do 

software:  

• No nível acadêmico é bastante factível o uso de sistemáticas como as aqui 

empregadas para o mapeamento de competências gerenciais da cultura brasileira; 

• No nível prático profissional relata-se como pertinente expandir certas questões 

associadas aos modelos aqui utilizados, na direção de traçar perfis individuais por 

natureza do cargo/profissão. Também parece justo traçar perfis organizacionais por 

natureza do negócio e avaliar se determinados deslocamentos de manchas são 

exclusivos de uma determinada organização ou comuns a um setor; 

• Já no nível pessoal vislumbra-se a chance de continuidade do estudo em uma tese 

de doutorado abordando o tema de competências gerenciais e ciclo de vida das 

organizações, revelando também ineditismo e possibilidade de estudos mais 

aprofundados; 

• Por fim há claros indícios coletados para melhorias e ampliação das capacidades 

do AVALANCHE como ente de software, para o mercado de assessoria na gestão 

de talentos humanos nas organizações. 

A área de sistemas de informação contribui para um ambiente de mudanças, evolução 

e inovação da tecnologia da informação (CALDIERARO, 1996) no âmbito das organizações. 

Nesta área tem havido um deslocamento de questões tecnológicas para questões 

administrativas e organizacionais (MYERS, 1997) e os estudos de casos têm se revelado 

comuns nesta área e particularmente bem adequados em função deste deslocamento 

(BENBASAT et al., 1987). Pretende-se que mais este estudo de caso seja um contribuidor 

desta alavancagem da visão sócio-técnica da área de sistemas de informações nos umbrais 

acadêmicos e práticos que lidam com gestão das organizações. 
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