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RESUMO 

A dispersão da informação, a falta de gestão do conhecimento organizacional e a 

necessidade de integrar vários players de um segmento é fato comum em diversas áreas. No 

setor de Microcrédito, idealizado pelo Prof. Yunus, ganhador do premio Nobel da Paz em 

2006 não é diferente. Apesar de contar com dez anos de implantação, o setor em Santa 

Catarina, urge da necessidade de operacionalizar uma ferramenta tecnológica de gestão para 

este fim. Assim, esta dissertação demonstra o desenvolvimento de um protótipo de 

Observatório Virtual baseado em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) apoiada 

por agentes computacionais, sua implantação, testes de avaliação em funcionamento 

experimental na Agência de Fomento do Estado de SC (BADESC), a implantação definitiva 

no site www.badesc.gov.br, para apoiar a gestão do conhecimento empresarial e integrar os 

diferentes usuários envolvidos no setor de Microcrédito. Este Observatório passou pela fase 

de modelagem, desenvolvimento técnico apoiado por ferramentas Dreamweaver™, 

Eclipse™, MySQL™ e, Java™, inserção de agentes computacionais para executar suas 

funcionalidades a fim de apoiar a gestão do conhecimento adequado a necessidade do setor de 

Microcrédito. Encerra-se este trabalho demonstrando o desempenho da ferramenta criada, as 

adequações e o futuro do Observatório. No teste de desempenho, um destaque especial para o 

resultado de comparação com outras ferramentas de busca na WEB e a boa percepção das 

funcionalidades do Observatório atendendo a necessidade dos usuários do sistema. 



 

 

vii 

A PROPOSAL FOR OBSERVATORY VIRTUAL USI�G 
SYSTEM MULTIAGE�T 

ANDERSON LUIZ PACHECO DE SOUZA 

AUGUST / 2009 

 

Advisor: Anita Maria da Rocha Fernandes, Dra. 

Area of Concentration: Applied Computer Science. 

Keywords: Virtual Observatory. Multiagentes Systems. Knowledge Management. 

Number of pages: 134. 
 
ABSTRACT 

The dispersion of information, lack of management of organizational knowledge and 

the need to integrate various players in a segment is actually common in many areas. In the 

sector of Microcredit, designed by Prof. Yunus, winner of the Nobel Peace Prize in 2006, it 

no different. In spite of having ten years of implementation, the industry in Santa Catarina, the 

urgent need to operational a technology management tool for this purpose. Thus, this work 

demonstrates the development of a prototype of Observatory Virtual based Information and 

Communication Technology (ICT) supported by computational agents, their location, 

evaluation of tests in experimental operation in the Agency for Promotion of the State of SC 

(BADESC), the final deployment site in www.badesc.gov.br to support knowledge 

management business and integrate the different users involved in the sector of Microcredit. 

This Observatory became the stage of modeling, supported by technical development tools 

Dreamweaver ™, Eclipse ™, MySQL ™ and Java ™, insertion of computational agents to 

perform its functions in order to support knowledge management appropriate to the need of 

business Microcredit. Closing this work is demonstrating the performance of the tool created, 

the adequacy and future of the Observatory. In performance testing, a particular attention to 

the result of comparison with other search tools on the WEB and good understanding of the 

features of the Observatory given the need for users of the system. 
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1  I�TRODUÇÃO 

Neste capítulo apresenta-se a contextualização sobre a importância do conhecimento 

empresarial como um novo ativo, o problema de pesquisa sugerido partindo-se do tema e uma 

proposta de solução a este problema. Descreve-se também os objetivos que se quer alcançar, a 

justificativa e estrutura deste trabalho. 

1.1 CO�TEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

Observa-se no ambiente globalizado que as organizações estão constantemente em 

busca de soluções que criem diferencial competitivo aos seus negócios atendendo em 

qualidade crescente seus clientes, sobressaindo aos concorrentes, reforçando relacionamento 

com fornecedores e parceiros, indo ao encontro da excelência. Preparam-se também para 

atuar na incerteza visto que as organizações atuam em campo multidisciplinar. 

As estratégias utilizadas diferem a cada caso, passando desde as tradicionais práticas 

gerenciais como gestão de pessoas, melhoria de processos, automação, redução de custos, 

desenvolvimento de produtos, tecnologia, até a aplicação de ferramentas de gestão, ou até um 

mix delas para geração de vantagem competitiva, minimizando os custos e potencializando os 

lucros. 

Algumas empresas enfatizaram o foco no cliente e suas necessidades, outras em 

processo e produtos. Além dos indicadores financeiros e de qualidade, implementaram 

programas para a construção de organizações focalizadas no mercado e desenvolvendo 

sistemas de relacionamento com o cliente ou Customer Relationship Manager (CRM). Outras 

organizações preferiram as competências essenciais ou a reengenharia de processos 

fundamentais. Ou ainda, deram ênfase à gestão estratégica dos recursos humanos, 

considerando que empregados bem preparados e motivados são capazes de criar valor 

econômico. (REZENDE, 2004, p. 12). 

A preocupação com o acompanhamento das inovações tecnológicas direcionou as 

organizações a diferentes e abrangentes estudos sobre a inovação em processos e métodos, 

serviço e produtos, na organização racional do trabalho, na inovação progressiva de técnicas 

gerenciais, previsão de tendências e demandas futuras, caminhando desta forma para um 

ambiente de competição. Assim, diferentes tipos de organizações, das mais diversas áreas de 
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atuação, se utilizam de sistemas baseados em Tecnologia da Informação e Comunicação para 

melhorarem suas estruturas e processos produtivos utilizando as facilidades e vantagens 

propiciadas por estes sistemas. 

A aplicabilidade dos sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação já abrange 

internamente as organizações com aplicação em diferentes áreas como a área de Produção, a 

área de Recursos Humanos, a área Financeira, a área de Controle Interno, a área de Pesquisa e 

Desenvolvimento e outras mais. Singularmente ou interconectados, os sistemas visam gerar 

ganho de eficiência e produtividade, substituem processos antes manuais, burocráticos e 

dispendiosos de tempo e recursos. 

Os sistemas de informação têm sido uma importante ferramenta para auxiliar na 

otimização do fluxo e tratamento de informações nas organizações, de modo que estas sejam 

utilizadas para propósitos de geração de conhecimento e tomada de decisão. (CASSALHO, 

2006). 

Stair (1998) contribui mencionando que o sistema de informação e comunicação pode 

ser entendido como a união de vários componentes inter-relacionados que coleta, processa, 

armazena, dissemina os dados e informações. Trata-se, portanto, de um conjunto de elementos 

que permitem a entrada de dados, seu processamento e saída, através da produção de 

informações úteis ou dados de entrada para outro sistema.  

Além da tecnologia, as organizações aplicam estratégias de gestão para permitir se 

sobressair aos concorrentes, atendendo de forma diferenciada seus clientes, buscando fazer 

cada vez mais com menos recursos, de forma eficiente e eficaz. 

A economia global aliada ao cenário competitivo imprime um novo ritmo e postura 

com relação a atuação das organizações no ambiente de constante mudança, com exigência 

cada vez maior pelos clientes e a necessidade intrínseca de qualidade nos produtos e serviços. 

Neste cenário competitivo a aplicação de Gestão do Conhecimento ou Knowledge 

Management (KM) pode tornar-se um instrumento para agregação de valor. 

Leitão (2006, p. 15) indica que “as relações de negócios nos tempos atuais não 

distinguem as empresas apenas pelo tamanho e pela capacidade financeira”. Complementa 

que independente do porte, as organizações precisam desenvolver produtividade, ativos 

intangíveis e gestão. A produtividade diz respeito à maneira de produzir, o segundo (ativos 
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intangíveis) refere-se à presença da informação e do conhecimento, e o terceiro às formas de 

gestão. 

Encontra-se em Gouvêa (2005, p. 8), contribuição afirmando que: 

O conhecimento existente dentro das organizações assume cada vez maior 
importância para obtenção de vantagem competitiva. O processo de criação do 
conhecimento organizacional é um processo social dentro do qual o conhecimento é 
compartilhado entre os membros que compõem uma organização. Nesta tarefa de 
facilitar o processo de troca de informações e conhecimentos entre os membros de 
uma organização, é que a Comunidade de Prática vem se destacando como uma 
maneira de promover o aprendizado organizacional. 

 

Do ponto de vista de Davenport e Prusak (1998, p. 14), “o conhecimento não é algo 

recente, novo é distinguir o conhecimento como um ativo coorporativo e perceber a 

necessidade de gerí-lo e cercá-lo do mesmo cuidado que despendeu à obtenção de valor de 

outros ativos tangíveis”. 

De um modo simplificado, algumas organizações deparam-se com problemas em seus 

processos, na gestão ou no relacionamento com seus clientes e fornecedores. Outro fator a ser 

considerado é o conhecimento de como fazer algo de maneira correta (eficiência) e alcançar 

os objetivos almejados (eficácia). Mais um ponto a ser avaliado é que em algumas 

organizações o conhecimento de como realizar algo da melhor forma está residente na mente 

de alguns colaboradores, fora de manuais ou qualquer outro instrumento de registro oficial. O 

simples desligamento destes profissionais pode acarretar a perda desta “melhor prática”. 

Observam-se ainda cenários em que a necessidade de inovar é requisito para a manutenção no 

mercado e ou alavancagem de novos negócios na forma de criação de novos produtos ou 

serviços. 

A Gestão do Conhecimento procura identificar estes eventuais problemas ou 

oportunidades, a solução (seja de forma interna ou ainda a busca externa) e a disseminação da 

resolução. Algumas pressões provocadas por ameaças e oportunidades também podem ser 

tratadas, permitindo que a organização seja competitiva. Nonaka e Takeuchi (1997, p. 97) 

expressam a importância da busca interna e externa do conhecimento, criatividade e melhor 

prática ao afirmarem que “uma empresa criadora de conhecimento não opera em um sistema 

fechado, mas em um sistema aberto, no qual existe um intercâmbio constante de 

conhecimento com o ambiente externo”. 
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Strauss (2004, p. 10), Leitão (2006, p. 112), Gouvêa (2008, p. 27), Abed (2006, p. 26) 

corroboram, apresentando exemplo e relatos em órgão da gestão pública no Brasil, a 

importância da capacitação, e este tema como multidisciplinar. 

A fim de exemplificar a importância deste tema e expressar modelos de aplicação 

sobre a Gestão do Conhecimento, têm-se casos de sucesso em empresas como a 3M onde a 

geração do conhecimento é incentivada nos funcionários da linha de frente (de baixo para 

cima na hierarquia) denominado bottom up; o caso da empresa GE em que seu executivo 

principal (CEO)1 é o mentor e incentivador da geração do conhecimento (de cima para baixo 

na hierarquia) denominado top down; e o caso da empresa Canon em que os gerentes de nível 

médio são os grandes articuladores na geração e disseminação do conhecimento (do meio para 

cima e para baixo) denominado middle up down. No primeiro caso aparece como resultado a 

inovação e geração de produtos consagrados no mercado, o marcador de papel adesivo (post 

it) é um exemplo. Para a empresa General Electric (GE) a clara condição de ser incentivada 

pelo CEO Jack Welch a ser a primeira ou segunda em seu segmento de atuação possibilitou a 

liderança das empresas do grupo no mercado em que atuavam. Finalmente na Canon, a 

criação de uma copiadora simples e de baixo custo que usava cartuchos descartáveis 

desenvolvidos por um grupo multifuncional gerido por executivos de nível médio dentro da 

organização, permitiu alavancar excelentes negócios e ser líder de mercado. Ambos os 

modelos e resultados reforçam a importância da Gestão do Conhecimento organizacional 

como estratégia para gerar vantagem competitiva. (NONAKA & TAKEUCHI, 1997, p. 141 – 

184). 

Cassalho (2006, p. 11) contribui ao destacar a importância da informação no cenário 

competitivo ao afirmar: 

O uso apropriado da informação estratégica hoje é a chave para o sucesso 
empresarial no contexto competitivo na quais as organizações estão inseridas. De 
posse de informações atualizadas e bem estruturadas, há maior possibilidade da 
empresa prever as tendências de mercado, antecipar os movimentos da concorrência, 
conhecer novas oportunidades para oferta de produtos e serviços, e orientar com 
maior confiabilidade as suas decisões estratégicas. 

 

Independente da discussão sobre o destino da economia e das organizações, pode-se 

identificar a importância dos serviços baseados em conhecimentos, indutores do crescimento 
                                                 
 
 
 
1 Center Executive Office, principal executivo de uma organização. 
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empresarial. Observa-se uma atenção para o surgimento das novas economias com base no 

conhecimento, embora em alguns casos não esteja bem clara a definição destes termos e nem 

a que conhecimentos e economias eles são aplicados. Neste sentido o debate sobre o 

conhecimento circunda uma visão dicotômica e epistemológicas onde várias duplas de 

alternativas disputam a supremacia: conhecimento científico ou comum; conhecimento 

acadêmico ou social, conhecimento explícito ou codificado e implícito ou tácito; 

conhecimento reflexivo ou experimental; conhecimento teórico ou prático. (KOM, 2007, p. 

89). 

Santos, Gonçalves e Martins (2007, p. 112) compartilham a identificação da 

importância da Gestão do Conhecimento como instrumento de vantagem competitiva ao 

afirmarem que: 

Diante das rápidas mudanças e alta competitividade, as organizações têm buscado 
maneiras para obter vantagem competitiva sustentável de longo prazo. Esta 
preocupação leva à valorização de ações, modelos e ferramentas que facilitem a 
identificação e implementação de estratégias inovadoras para o negócio. Percebe-se 
que não basta ‘planejar estrategicamente’, é necessário organizar, dirigir, coordenar 
e controlar também estrategicamente com enfoque sistêmico. 

 

Uma possibilidade de alcance da Gestão do Conhecimento é a utilização da 

Tecnologia da Informação e Comunicação aliada à conectividade em rede propiciada pela 

rede mundial de computadores, a Internet, onde uma contínua troca de conhecimento pode ser 

realizada pelos envolvidos. 

A interação entre o computador e o homem tem propiciado a inclusão digital na vida 

cotidiana das diferentes organizações e da sociedade como um todo. Empresas de áreas 

distintas passaram a perceber que distanciar-se deste universo, abstendo-se do uso da 

tecnologia, pode gerar um grande risco. 

Caracteriza-se aqui, nesta seção, baseado na visão de diferentes autores a importância 

para as organizações criarem e manterem uma memória organizacional da informação e do 

conhecimento, onde possam capturar os recursos tangíveis ou não de informação e 

conhecimento, compartilhar e reutilizar se necessário em diferentes áreas ou aplicações, 

mantendo disponível onde forem necessárias, sempre atualizadas, e finalmente, criando e 

mantendo o interesse dos colaboradores (motivação) na utilização e compartilhamento desta 

memória organizacional.  
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Neste sentido, as ferramentas de tecnologia são uma aliada na implementação de 

políticas que cercam a execução da Gestão do Conhecimento organizacional e sua estrutura de 

relacionamento interno (entre departamentos ou ainda intra-departamental) e relacionamento 

externo (parceiros, clientes e fornecedores). Assim, percebe-se também que a geração e 

disseminação de conhecimento, bem como a melhor forma de fazer algo (melhores práticas), 

remetem a uma modalidade de gestão de ativos intangíveis, ou ferramenta de 

operacionalização que permite a agregação de valores empresariais. 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Apresenta-se nesta seção uma fundamentação, em seguida o problema de pesquisa e a 

oportunidade de melhoria propiciada pelo tema desta dissertação. 

Gil (2002, p. 49) considera na pesquisa científica o problema como “qualquer questão 

não solvida e que é objeto de discussão, em qualquer domínio do conhecimento”. Problema, 

para Kerlinger (1980 apud SILVA & MENEZES, 2000, p. 78) “é uma questão que mostra 

uma situação necessitada de discussão, investigação, decisão ou solução”. Resumidamente 

pode-se entender que o problema é uma questão que a pesquisa pretende responder e assim 

parte significante do processo de pesquisa científica vai girar em torno de sua solução. 

Apoiado nas definições de Gil (2002), nesta pesquisa científica, ao descrever a 

importância da Gestão do Conhecimento como um ativo estratégico nas organizações, embora 

com características intangíveis, aparece a necessidade de ferramentas e processos para a 

operacionalização da extração, armazenagem e difusão deste conhecimento, a fim de integrar 

os usuários envolvidos no setor.  

No momento atual, o Programa de Microcrédito em Santa Catarina e o Programa 

Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado, carecem de uma unificação nos meios de 

divulgação e consolidação dos assuntos relacionados ao setor. Está envolvido na área, o 

Ministério do Trabalho e Emprego que é o órgão que regulamenta o setor; as Agências de 

Fomento e Instituições Financeiras que provêm recursos para geração de emprego e renda por 

intermédio de dotações financeiras, e aqui pode-se citar o BADESC, o BNDES, a Caixa 

Econômica Federal, entre outros; as Instituições de Microcrédito Produtivo e Orientado 

(IMPO) que podem ser visualizadas no Apêndice F, que operacionalizam a chegada dos 

recursos aos microempreendedores; as Associações de Classes; e, à comunidade em geral. Em 

complemento a isto aparece o Banco Central do Brasil como fiscalizador da atividade 
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financeira nacional. Pela quantidade de usuários envolvidos e em diferentes estâncias, é 

natural que as informações pertinentes ao Microcrédito estejam dispersas e nem sempre 

atendam ao anseio dos que a procuram. É, assim, diante desta realidade que emerge o 

problema deste estudo: 

É possível desenvolver (ou adaptar) um Observatório Virtual para atuar como 

um ambiente integrador e difundir conhecimento na área de Microcrédito da Agência 

de Fomento do Estado de Santa Catarina (BADESC)? 

1.3 OBJETIVOS 

Apresenta-se a seguir o objetivo geral e os objetivos específicos que delineiam este 

projeto de dissertação, indicando o que deseja-se fazer e o que deseja-se alcançar. 

1.3.1  Objetivo Geral 

Propor um modelo de Observatório Virtual para a área de Microcrédito do BADESC, 

em apoio à gestão empresarial. 

1.3.2  Objetivos Específicos 

São objetivos específicos deste trabalho: 

• Adaptar os modelos teóricos e práticos encontrados nas organizações e na 

literatura em um modelo básico de Observatório Virtual aplicável ao setor de 

Microcrédito do BADESC, utilizando os diagramas em Linguagem de Modelagem 

Unificada (UML) para a modelagem; 

• Desenvolver um protótipo de Observatório Virtual para o BADESC, baseado em 

Sistemas Multiagente, com linguagem JAVA™, manipulando banco de dados em 

SGBD MySQL™, apoiado em ferramenta de construção Dreamweaver™ e 

Eclipse™; 

• Avaliar o desempenho da ferramenta sob condição real de funcionamento em 

www.badesc.gov.br; e, 

• Implantar o Observatório, apresentando o resultado final em uma documentação 

formal descritiva da ferramenta. 
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1.4 METODOLOGIA 

Propõe-se por intermédio da metodologia de pesquisa científica a busca de um modelo 

básico de Observatório Virtual para a criação de um protótipo, seu aperfeiçoamento e testes 

de avaliação operacional, e posterior implantação. Esta ferramenta buscou demonstrar a 

possibilidade de existência de um sistema de Gestão de Conhecimento claramente definido, 

apoiado por um ambiente propício à sua função. Esta solução uniu os esforços dos vários 

segmentos envolvidos no Microcrédito para divulgar boas práticas, auxiliar na gestão, integrar 

e criar facilidade ao setor. 

Na parte computacional, operacionalmente o desenvolvimento do Observatório seguiu 

uma sequência lógica de criação de um sistema, onde inicialmente foi pesquisado na literatura 

as publicações sobre o tema, em seguida uma busca rápida nas empresas da região da Grande 

Florianópolis (SC) por ferramentas computacionais utilizadas para a finalidade deste tema. 

Estes trabalhos similares deram subsídios sobre a aplicação de Gestão do Conhecimento 

Organizacional e as tecnologias empregadas para tal. Estas duas atividades apoiaram o 

desenvolvimento teórico do Observatório e seu resultado convergiu para a modelagem em 

UML com a definição dos usuários, os processos funcionais, a interação com o ambiente 

externo, a definição dos agentes computacionais que executam as funcionalidades propostas 

pelo sistema, o desenvolvimento dos diferentes diagramas UML, a apresentação das telas, a 

manipulação do banco de dados. 

Devido às características dos agentes computacionais, base do sistema do 

Observatório, que interagem com o ambiente externo, interno e com os usuários do sistema, 

pode-se caracterizar o Observatório como um Sistema Multiagente (SMA). Assim, passado à 

terceira fase, que é um passo intermediário entre a documentação (modelagem) e o 

desenvolvimento do protótipo do sistema, iniciou-se a fase de desenvolvimento com a criação 

da interface gráfica. A interação e a execução dos agentes computacionais deu-se em 

linguagem de programação Java™, com apoio das ferramentas Dreamweaver™ e Eclipse™ e 

o banco de dados MySQL™. 

As funcionalidades do Observatório foram testadas em laboratório após a conclusão 

do protótipo, em caráter de simulação e ajustadas conforme a necessidade dos requisitos 

básicos identificados nas fases anteriores. A avaliação final foi executada em condição real, 

em que o Observatório ficou disponível em Período de Funcionamento Experimental (PFE) 

no endereço eletrônico www.badesc.gov.br em “Microcrédito” acessível a toda comunidade. 



 

 

22 

Nesta fase o Observatório recebeu uma avaliação especial quanto a Qualidade de Informação 

(QoI) e sua importância para o atendimento das necessidades dos usuários do sistema, o 

desempenho dos agentes computacionais, a continuidade operacional da ferramenta e alguns 

outros ajustes para a melhoria de eficiência e eficácia como ferramenta de gestão do 

conhecimento. Maiores detalhes é descritos na Seção 3.6.2. e 3.7. 

Ainda nesta seção apresenta-se a caracterização da pesquisa, os instrumentos de coleta 

de dados e a forma de análise dos dados referentes ao processo de pesquisa científica e 

elaboração da dissertação como trabalho acadêmico. Não se aborda aqui o método de 

desenvolvimento computacional do Observatório, que é apresentado nos próximos capítulos. 

Para Oliveira (1999, p. 118), “pesquisar significa planejar cuidadosamente uma 

investigação de acordo com as normas da metodologia científica, tanto em termos de forma 

como de conteúdo”. Andrade (1999, p. 103) colabora ao afirmar que a “pesquisa é o conjunto 

de procedimentos sistematizados, baseados no raciocínio lógico, que tem por objetivo 

encontrar soluções para problemas propostos, mediante a utilização de métodos científicos”. 

Silva e Menezes (2000, p. 19) apoiadas nos autores Minayo (1993), Demo (1996) e 

Gil (1999) caracterizam pesquisa como “uma forma simples de procurar respostas a uma 

indagação”. Enriquecem as autoras direcionando a definição a uma atividade da ciência que 

busca soluções e ou respostas a problemas e oportunidades, de modo sistemático aliando 

teoria e prática de uma forma crítica e criativa para cobrir respostas a problemas mediante o 

emprego de procedimentos pré-definidos. Definem ainda Silva e Menezes (2000, p. 20) que 

pesquisa “é um conjunto de ações, propostas para encontrar a solução para um problema, que 

tem por base procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa é realizada quando se tem 

um problema e não se tem informações para solucioná-lo”. 

A fim de caracterizar o tipo desta pesquisa, este trabalho é um estudo de caso 

exploratório, visto que seu objetivo é criar maior familiaridade com o tema para torná-lo mais 

explícito, aprimorar uma idéia e ainda permitir alguma descoberta na área de Gestão do 

Conhecimento, Melhores Práticas, Tecnologia da Informação e Observatórios Virtuais. 

Envolveu também levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a 

compreensão, assumindo também as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de caso 

(GIL, 2002, p. 41). 
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Referente à sua natureza é uma pesquisa aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos 

sobre o tema para aplicação prática no setor de Microcrédito, dirigidos à Gestão do 

Conhecimento e interação entre os usuários envolvidos no setor. O estudo de caso caracteriza-

se pela atuação do pesquisador em tentar identificar a utilização do tema em organizações 

reais e atuantes no mercado. A avaliação do protótipo do Observatório no BADESC também 

caracteriza a pesquisa como um estudo de caso. 

A técnica de pesquisa e instrumentos de coleta de dados empregados 

primeiramente é a de pesquisa bibliográfica abrangendo obras publicadas sobre o tema, 

objetivando colocar o pesquisador em contato com o que foi publicado sobre o assunto, 

criando um referencial teórico para o apoio ao desenvolvimento científico e a descrição da 

fundamentação teórica. A segunda é a observação de campo, acompanhada de entrevista que 

teve como objetivo conseguir informações e conhecimento a cerca do caso estudado. A 

entrevista nada mais é do que a obtenção de informações do entrevistado, relevantes sobre o 

tema e sua utilização no ambiente organizacional. Foi aplicada entrevista não estruturada por 

não existir rigidez no roteiro e poder explorar mais algumas questões. (SILVA & MENEZES, 

2000).  

Na fase de funcionamento experimental aplicou-se questionário aos usuários 

envolvidos na fase de avaliação real do protótipo do Observatório (BADESC e outros 

participantes), como elemento de coleta de dados. Este questionário coletou a percepção 

qualitativa destes usuários sobre as vantagens propiciadas pelo Observatório e também crítica 

e sugestões. (GIL, 2002, p. 44). Este questionário está publicado no Apêndice C deste 

trabalho. 

Para questionário, Silva e Menezes (2000, p. 34) definem que: 

É uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito pelo 
informante. O questionário deve ser objetivo, limitado em extensão e estar 
acompanhado de instruções As instruções devem esclarecer o propósito de sua 
aplicação, ressaltar a importância da colaboração do informante e facilitar o 
preenchimento. 

 

Oliveira (1999, p. 62) define método de pesquisa dedutivo “o que procura transformar 

o enunciado complexo e universal acerca do tema, levando a uma conclusão”.  

Silva e Menezes (2000, p. 26) definem o método fenomenológico preconizado por 
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Husserl, como o método que: 

Não é dedutivo nem indutivo. Preocupa-se com a descrição direta da experiência tal 
como ela é construída socialmente. A realidade é entendida como o compreendido, o 
interpretado, o comunicado. Então, a realidade não é única: existem tantas quantas 
forem as suas interpretações e comunicações. O sujeito/ator é reconhecidamente 
importante no processo de construção do conhecimento e é empregado em pesquisa 
qualitativa. 

Derivado das afirmações destes autores define-se o método de pesquisa proposto 

neste projeto como dedutivo e fenomenológico. 

De acordo com Oliveira (1999, p. 115) a abordagem quantitativa “significa quantificar 

opiniões, dados, nas formas de coletas de informações, assim como também com o emprego 

de recursos e técnicas estatísticas” e a abordagem qualitativa “não tem a pretensão de numerar 

ou medir unidades ou categorias homogêneas”.  

Silva e Menezes (2000, p.20) sobre a pesquisa qualitativa descrevem que este tipo 

“considera que há 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”. Continuam, afirmando que “a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e 

técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é 

o instrumento chave”. Percebe-se assim que ela é apenas descritiva, pois o pesquisador apenas 

analisará os dados indutivamente. O significado das análises é o foco principal da abordagem.  

A abordagem desta dissertação atua nos aspectos quantitativos simultaneamente ao 

qualitativo. Pretendeu-se quantificar a aplicação do tema deste projeto nas empresas objeto da 

amostra, ou seja, à aplicação de sistemas de Gestão de Conhecimento, a interatividade em 

mundos virtuais para o melhor aproveitamento do tempo, a redução de custos, a resolução de 

problemas cotidianos na gestão, e o alcance de inteligência competitiva. A abordagem 

qualitativa apareceu quando da análise (ou validação) do Observatório em condição real de 

funcionamento (in company), resgatando a percepção dos envolvidos sobre a importância do 

instrumento gerencial (o Observatório) em apoio à gestão empresarial e como um instrumento 

de relacionamento entre os usuários envolvidos com o Microcrédito. 

Sobre população e amostra de uma pesquisa científica Silva e Menezes (2000 p. 32) 

afirmam: 
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População (ou universo da pesquisa) é a totalidade de indivíduos que possuem as 
mesmas características definidas para um determinado estudo. Amostra é parte da 
população ou do universo, selecionada de acordo com uma regra ou plano. As 
amostras podem ser probabilísticas e não-probabilísticas. 

Em complemento, encontra-se em Andrade (1999, p. 126) que “o universo da pesquisa 

é constituído por todos os elementos de uma classe, ou toda a população. População é o 

conjunto total e não se refere apenas a pessoas, pode abranger qualquer tipo de elementos”. A 

amostra trata-se de uma parte randômica e praticável da população que levará a generalização 

dos resultados da pesquisa. (GIL, 2002, p. 98). Sobre o universo a ser pesquisado pretendeu-

se direcionar aos usuários envolvidos com a área de Microcrédito que atuam nos programas 

estadual e federal e que tem envolvimento com o Observatório. 

Importante encerrar este item afirmando que os tipos de pesquisas apresentadas nas 

diversas classificações alocadas aqui não estão estagnados, pois esta mesma pesquisa pode 

estar ao mesmo tempo enquadrada em várias classificações e divergentes destas, conforme a 

opção pelos diferentes autores de metodologia científica escolhidos. Essencial é que se 

obedeça aos requisitos inerentes a cada tipo, dado os autores escolhidos. 

A essência deste projeto permite aos usuários envolvidos no Microcrédito coletarem 

informações úteis e fundamentais que poderão ser aproveitáveis na sua gestão. O 

Observatório pretende ser uma ferramenta que permitirá as organizações identificar as ações 

estratégicas, tratar informações, difundir conhecimento, resolver problemas, aproveitar 

oportunidades, consultar legislação, indicadores de benchmarking bem como notícias do 

setor. Assim, o conhecimento e aplicação de ferramentas direcionadas às atividades de Gestão 

do Conhecimento e Observatório Virtual no ambiente organizacional podem demonstrar 

objetivos convergentes de tratamento de dados, informações e conhecimento para que 

enriqueçam as formas de administrar pessoas e processos, melhorando os critérios decisórios 

e estratégicos nas organizações a fim de adquirir, garantir e manter alguma inteligência 

competitiva no setor, bem como o alcance de metas pré-estabelecidas. A viabilidade de 

utilização de tais ferramentas em diferentes áreas permitiria às organizações aproveitarem 

elementos nem sempre visíveis aos atuais modelos de gestão, criando diferencial ao passo de 

ser um elemento também integrador. 

O Observatório está municiando os administradores com informações relevantes para 

a tomada de decisões e ações de melhorias no tocante a vários atributos relativos aos serviços 

por ela prestados e o relacionamento externo e interno. Além do mais, como se trata de uma 
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pesquisa de um tema atual, os usuários do sistema poderão contar doravante com dados 

formais, e o que no momento configura uma pesquisa ocasional, no entanto, poderá ser parte 

de uma pesquisa evolutiva no futuro, servindo de base comparativa no decorrer do ciclo de 

vida das organizações, tornando-se, inclusive, um referencial histórico para as mesmas.  

No entanto, uma importante justificativa para a realização desta dissertação é o fato da 

empresa, que se propôs em ser objeto dos testes no Período de Funcionamento Experimental 

(PFE), acreditar que as contribuições da academia sejam proveitosas para a organização, 

desejando contribuir de maneira prática. Deste modo, há um encontro de interesses que deverá 

aliar a prática e a experiência de uma organização ética e competitiva ao conhecimento 

teórico desenvolvido na academia.  

1.5 ORGA�IZAÇÃO DO DOCUME�TO 

Neste documento apresentam-se quatro capítulos, inicialmente a contextualização do 

tema e sua importância, o problema de pesquisa que pretende-se responder, os objetivos e a 

metodologia científica aplicada. No capítulo seguinte, uma fundamentação teórica a fim de 

criar uma base de conhecimento a respeito do tema e aproximar o pesquisador do que foi 

publicado sobre Gestão do Conhecimento, Observatórios Virtuais, Comunidades de Melhores 

Práticas, Ferramentas de Gestão do Conhecimento, Agentes Computacionais, Sistemas 

Multiagentes, Recuperação da Informação e Qualidade da Informação. No terceiro capítulo, o 

Desenvolvimento, a descrição conceitual do projeto que descreve a modelagem do protótipo 

do Observatório, os requisitos de negócios, as funcionalidades, a interface com a tela inicial e 

o banco de dados. Ainda neste capítulo, apresenta-se a transformação do protótipo em uma 

ferramenta real e sua implantação no site www.badesc.gov.br, a qualidade da informação na 

ferramenta ativa e os testes de desempenho de funcionamento experimental do Observatório e 

os resultados de medida de desempenho quantitativo e qualitativo. Para encerrar o capítulo 

quatro, conclui a análise do trabalho, apresenta as contribuições desta dissertação e declara o 

futuro do Observatório disponível para o setor de Microcrédito e toda sociedade. 

Nos Apêndices estão publicados a entrevista aplicada a algumas organizações sobre o 

tema Gestão do Conhecimento, a amostra do agente computacional indicadores, um 

questionário de avaliação a usuários do Observatório aplicado durante o período de 

funcionamento experimental, uma amostra de resposta ao questionário anterior, e para 

encerrar um dos agentes computacionais de busca para a funcionalidade legislação. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo contempla os elementos que apresentam uma visão geral do assunto 

principal desta dissertação, razão pela qual se faz necessário apresentar uma fundamentação 

teórica estruturada, para a formação de uma base de conhecimento e aproximar o pesquisador 

sobre o que foi publicado referente ao tema nas mais diversas fontes, de diferentes autores.  

Assim, apresenta-se os diversos aspectos relacionados ao processo de gestão de 

conhecimento organizacional, comunidade de práticas, inteligência competitiva, agentes 

computacionais, sistemas multiagentes, recuperação da informação, qualidade da informação, 

observatórios virtuais, relatar casos reais de aplicabilidade, o estado da arte e as tendências do 

tema. 

2.1 DADOS, I�FORMAÇÃO E GESTÃO DO CO�HECIME�TO 

Apesar de estarem relacionados, dados, informação e conhecimento são elementos 

distintos e a sua utilização permite alcançar bons resultados assim como trazer resultados 

indesejáveis à organização. Sobre esta interação entre dados, informação e conhecimento, 

Davenport e Prusak (1998) mencionam que é importante saber qual deles necessita-se, qual 

deles já possui-se e qual a manipulação possível de realizar com cada um deles. Para 

distinguir dados de informação e de conhecimento, a seguir apresentam-se algumas definições 

sobre o tema: 

Davenport e Prusak (1998, p. 2) afirmam que “dados são um conjunto de fatores 

distintos e objetivos, relativos a eventos. Num contexto organizacional, dados são 

utilitariamente descritos como registros estruturados de transações”. 

Complementam Davenport e Prusak (1998, p. 3) que: 

[...] dados não têm significado inerente. Dados descrevem apenas parte daquilo que 
aconteceu; não fornecem julgamento nem interpretação e nem qualquer base 
sustentável para a tomada de ação. Embora a matéria prima do processo decisório 
possa incluir dados, eles não podem dizer o que fazer. Dados nada dizem sobre a 
própria importância ou irrelevância. Porém, os dados são importantes para as 
organizações – em grande medida, certamente, porque são matéria prima essencial 
para a criação da informação. 

 

Drucker (apud DAVENPORT & PRUSAK, 1998, p. 2) corrobora ao afirmar que 
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“informação refere-se a ‘dados dotados de relevância e propósito’, o que decerto sugere que 

dados, por si só, têm pouca relevância ou propósito”. 

Neste sentido algumas organizações e até alguns setores dentro destas organizações, 

utilizam da manipulação dos dados de uma forma quantitativa por real necessidade, pois 

dependem fortemente deles, visto que o registro e armazenamento eficientes de milhões de 

transações são requisitos essenciais (pode-se citar como exemplo as instituições financeiras). 

Estes dados quantitativos geralmente se depositam e são administrados por Centro de 

Processamento de Dados (CPD) e atualmente, com o desenvolvimento de processamento 

distribuído, ficaram disponível em várias partes das organizações. Estes dados atendem 

diversas áreas e diferentes interesses. Para exemplificar, imagine um determinado cliente 

fazendo uma compra. Dado, neste caso é a simples operação, porém não nos permite revelar 

porque ele escolheu aquele estabelecimento, se retornará ou não, quais suas preferências, etc. 

(DAVENPORT & PRUSAK, 1998). 

Para Abreu (2004, p. 9) a Gestão do Conhecimento objetiva considerar o ser humano 

como fonte geradora do conhecimento, a informação como matéria prima para gerar 

conhecimento e a Tecnologia da Informação como suporte para a informação e o 

conhecimento. 

Oliveira Júnior et al (2007, p. 288) definem administração do conhecimento como “o 

processo de identificar, desenvolver, disseminar e atualizar o conhecimento estrategicamente 

relevante para a organização, seja a partir de esforços internos à empresa, seja a partir de 

processos que extrapolam suas fronteiras”. 

Para a distinção entre informação e conhecimento Kom (2007, p. 93) descreve que “a 

materialização do conhecimento pela incorporação do insumo informação é a forma muitas 

vezes considerada nas teorias econômicas, apesar das dificuldades de discriminação do 

mercado tanto para informação quanto para o conhecimento”. Complementa a autora que o 

conceito de sociedade do conhecimento está sendo usado na maior parte das análises como 

sinônimo de sociedade da informação.  

No entanto existem distorções e semelhanças entre informação e conhecimento. Entre 

as semelhanças, salientam-se as considerações de que ambos apresentam um caráter de não 

serem excludentes, são indivisíveis por natureza e seu valor não pode ser avaliado pelo 

comprador, antes de possuí-lo. Porém, a obtenção da informação e do conhecimento acarreta 
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em custos fixos, pois, uma vez adquiridos, pode ser usado repetidamente, porque são produtos 

que se ampliam com o uso e não se esvaziam quando não utilizados. 

Entre as diferenças de informação e conhecimento, na continuidade, Kom (2007, p. 

93) destaca o fato de que a informação se refere às preposições enunciadas e codificadas a 

cerca de estados do mundo, propriedades da natureza ou algoritmos, enquanto o 

conhecimento inclui, além disto, uns referenciais do receptor da informação, que lhe permite 

decodificá-la e utilizá-la. O conhecimento é assim produzido quando a informação recebida 

passa por um processo reflexivo de análise a respeito de sua função, do questionamento do 

seu sentido e de sua efetiva aplicação para a busca de um objetivo, ou seja, a informação 

depois de analisada e agregado valor torna-se conhecimento. 

Informação pode ser descrita como uma mensagem, geralmente na forma de um 

documento ou uma comunicação (oral, escrita, visível, etc.) oriunda de um emissor com 

destino a um receptor, utilizando um meio. Sua principal atribuição é alterar a forma com que 

o receptor entenderá algo, seu modo de ver e decifrar, exercendo um poder de alterar seu 

julgamento e comportamento sobre determinado fato. Assim, cabe a quem recebe a 

responsabilidade de decidir se a mensagem recebida constitui ou não uma informação. Para 

diferenciar dado de informação, dado provido de significado entende-se por informação. 

Assim, dado organizado sob alguma finalidade, quando o emitente ou criador da mensagem 

acrescenta significado, remete-se à definição de informação. (DAVENPORT & PRUSAK, 

1998). 

Sobre a transformação de dados em informação, Davenport e Prusak (1998, p. 5) 

afirmam que: 

 
Transformamos dados em informação agregando valor de diversas maneiras, entre 
elas: Contextualização: sabemos qual a finalidade dos dados coletados; 
Categorização: conhecemos as unidades de análise ou os componentes essenciais 
dos dados; Cálculo: os dados podem ser analisados matematicamente ou 
estatisticamente; Correção: os erros são eliminados dos dados; Condensação: os 
dados podem ser resumidos para uma forma mais concisa. 

 

Assim, observa-se que informação são “dados” que fazem diferença. Intuitivamente 

nota-se uma hierarquia entre dados, informação e conhecimento, sendo este último mais 

abrangente, intenso e complexo.  
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Para Davenport e Prusak (1998, p. 6) conhecimento é: 

 
Uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informações 
contextualizadas e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a 
avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é 
aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações ele costuma estar embutido 
não só em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas 
e normas organizacionais. 

 

Sobre a transformação de informação em conhecimento, Davenport e Prusak (1998, p. 

7, grifo do autor) destacam que: 

 
Para que a informação se transforme em conhecimento, os seres humanos precisam 
fazer virtualmente todo o trabalho. Tal transformação ocorre através de [...] 
Comparação: de que forma as informações relativas a esta situação se comparam as 
outras situações conhecidas? Consequência: que implicações estas informações 
trazem para as decisões e tomada de ações? Conexões: quais as relações deste novo 
conhecimento com o conhecimento já acumulado? Conversação: o que as outras 
pessoas pensam desta informação? 

 

Leitão (2006, p. 28) explica que a informação “é o veículo do conhecimento e, como 

tal, a ciência da informação oferece o referencial teórico para lidar com a mídia da Gestão do 

Conhecimento”. Complementa ainda que uma vez que as organizações adotam o 

conhecimento como um dos seus principais ativos (mesmo que intangíveis), as ciências 

sociais, organizacionais e de administração estão crescentemente trabalhando com esse 

componente.  

É consenso entre os autores citados, a evolução da agregação de dados em informação 

e esta transformando-se em conhecimento útil e aplicável na organização, independente de ser 

um bem tangível ou não, passível ou não de mensuração, resultando em estratégia de melhoria 

nos negócios. Este conhecimento, que pode ser tácito ou explícito, e quando disseminado e 

aplicado como ferramenta organizacional pode servir como geração e manutenção de 

vantagem competitiva.  

O Quadro 1, faz uma relação sintética entre dados, informação e conhecimento. O 

Observatório na sua essência tratará os três elementos (dados, informação e conhecimento) 

por intermédio dos agentes computacionais. 
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 IMPORTÂ�CIA CO�STITUIÇÃO UTILIZAÇÃO CARÁTER 
DADOS Baixa. Simples 

observação sobre 
o estado natural 

de algo. 

Registros relativos, 
transações. 

Matéria prima. Quantitativo, 
facilmente 
estruturado, 
quantificado e 
transferível. 

I�FORMAÇÃO Média. Exige 
necessariamente a 

mediação 
humana. 

Dados com relevância 
e propósito, provido 
de significado. 

Dados tratados 
com reflexão, 
estudo e 
análise. 

Requer unidade 
de análise e 
consenso. 

CO�HECIME�TO Elevada. Inclui 
reflexão, síntese e 

contexto. 

Informação sobre uma 
análise mais apurada 
gerando resultado 
pertinente e útil. 

Tomada de 
decisões, 
simulações. 

Qualitativo. De 
difícil 

estruturação, 
captura e 

transferência. 
Quadro 1: Comparação de dados, informação e conhecimento. 
Fonte: Adaptado de Davenport & Prusak (1998). 

 

2.2 TIPOS DE CO�HECIME�TO 

De uma forma consensual encontram-se dois tipos de conhecimento: o tácito e o 

explícito (conforme o Quadro 2). O conhecimento explícito traduz-se em linguagem formal, 

pode ser manipulado em informações gramaticais, expressões matemáticas, manuais de 

orientações e outros documentos e especificações. Observa-se assim que este tipo de 

conhecimento pode ser repassado formal ou informalmente, de maneira fácil entre os 

indivíduos. Para o conhecimento tácito tem-se uma incorporação à experiência individual e 

envolve itens intangíveis como as crenças, a perspectiva, e os sistemas de valor. Este é difícil 

de ser articulado na linguagem formal, porém denotado de grande importância. (NONAKA & 

TAKEUCHI, 1997, p. xiii). 

 

Conhecimento tácito 
(subjetivo) 

Conhecimento explícito 
(objetivo) 

Conhecimento da experiência 
(corpo) 

Conhecimento simultâneo 
(aqui e agora) 

Conhecimento análogo 
(prática) 

Conhecimento da racionalidade 
(mente) 

Conhecimento sequencial 
(lá e então) 

Conhecimento digital 
(teoria) 

Quadro 2: Tipos de conhecimento. 
Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 67). 

 

 

Marwick (2008, p. 1) menciona que o conhecimento tácito é “o saber, e que é derivado 

da experiência e envolve a opinião e os valores”. Complementa ainda que o conhecimento 
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tácito é “o conhecimento atuante, e consequentemente o mais valioso. Além disso, o 

conhecimento tácito é a base mais importante para a geração do conhecimento novo, isto é, a 

chave à criação do conhecimento encontra-se na mobilização e na conversão do conhecimento 

tácito”. O conhecimento explícito é representado por algum artefato, tal como um original de 

um documento ou um vídeo, que foi criado tipicamente com o objetivo de se comunicar com 

uma outra pessoa. Ambos os formulários do conhecimento são importantes para a eficácia 

organizacional.  

Gouvêa narra (2005, p. 30) também o entendimento de dois tipos de conhecimento: 

 

O Conhecimento tácito é pessoal e inerente a cada ser humano. Ele é específico ao 
contexto e desta forma é difícil de ser formulado e comunicado. Este conhecimento 
não pode ser verbalizado ou escrito, e está associado a elementos cognitivos e 
técnicos. Já o Conhecimento explícito, pode ser facilmente transmitido em 
linguagem formal e sistemática. Este tipo de conhecimento engloba todos os 
processos, normas, instruções, patentes e documentos da organização. É fácil de 
articular, capturar e comunicar, e pode ser facilmente “processado” por um 
computador, transmitido eletronicamente ou armazenado em banco de dados. 

 

Apesar da distinção entre os tipos de conhecimento, Nonaka e Takeuchi (1997, p. xiii) 

deixam clara a importância de ambos no ambiente empresarial ao citarem que apesar de se 

concentrarem nesta estrutura básica dicotômica, “é mais importante, a interação entre estas 

duas formas de conhecimento na organização de negócio”. E complementam referenciando a 

criação do conhecimento organizacional como um processo em que a interação ocorre 

repetitivamente. 

2.3 A IMPORTÂ�CIA DO CO�HECIME�TO 

A importância do conhecimento está diretamente ligada ao desafio da inserção, a 

permanência e a continuidade dos profissionais, das organizações e das nações dentro de um 

cenário econômico de constantes mudanças e incertezas, provocado principalmente pelo 

processo infiltrado da globalização. Os que melhor se prepararem estarão em condições 

diferenciadas de alcançarem seus objetivos. Baseado nisto, a aplicação da Gestão do 

Conhecimento pode ser um elemento determinante para a diferenciação neste ambiente em 

constante mutação. 

Davenport e Prusak (1998, p. 20) corroboram deste pensamento ao afirmarem que “a 

vantagem do conhecimento é sustentável”. Na visão destes autores a importância do 
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conhecimento está diretamente ligada ao fato que estes podem gerar retornos crescentes e 

dianteiros continuados, ao contrário de alguns ativos materiais que diminuem ao passo que 

são consumidos ou utilizados. O uso contínuo de novas ideias tende a gerar novas ideias e 

estas por sua vez trazem ganhos de qualidade às organizações. 

Gouvêa (2005, p. 25) destaca a importância do conhecimento quando afirma que: 

 
Estamos vivendo em um período de grandes mudanças, onde as empresas estão 
cientes de que o conhecimento é decisivo para o sucesso corporativo e que o capital 
industrial vem sendo substituído cada vez mais por um novo tipo de ativo, o capital 
intelectual. Nesse cenário, alguns aspectos importantes podem ser percebidos: as 
facilidades de se obter informação, a multiplicação e a diversificação das formas de 
saber e conhecer, e a demanda por uma educação contínua e eficiente, características 
que fazem com que a atual sociedade da informação se torne cada vez mais 
dependente do conhecimento. 

 

Ao passo que o foco deixa de ser a matéria em razão do conhecimento, as 

organizações passam a ter um grande desafio: realizar a correta gestão dos seus 

conhecimentos. Não se trata apenas de um modismo ou de um método de adequação a alguma 

norma, trata-se de um grande desafio, que pode alavancar um grande diferencial competitivo 

conduzindo a uma operação rentável e sustentável. (RIBEIRO JUNIOR; VALENTIM, 2007, 

p. 129). 

Teixeira, Gubiani e Carvalho Neto (2007, p. 138) relacionam a importância do 

conhecimento com a conectividade permitida pela Tecnologia da Informação e Comunicação 

a fim de gerar riqueza quando afirmam que: 

 
Fortemente amparadas por redes digitais locais e mundialmente interligadas, os 
processos de produção e riqueza das nações vêm se transformando, profundamente e 
a passos muito rápidos, no que tange ao fator de agregação de valores que o 
chamado capital intangível pode proporcionar. A partir de que novos conhecimentos 
propiciam a invenção de novas tecnologias, isto é, soluções a problemas, um 
processo de inovação se instala e, com ele, significativas alterações em concepções, 
processos e produtos passam a ocorrer. Esta dinâmica agrega valor e gera riqueza 
em capital tangível. 

 

Fachin, Stumm e Comarella (2007, p. 176) comparam a importância da Gestão do 

Conhecimento com a gestão de pessoas e a tecnologia visto que na visão destes autores, 

aplicar a Gestão do Conhecimento é somar a Gestão de Pessoas à Gestão de Informação 

acrescida das Tecnologias de Informação e Comunicação. Tais fatores, agregados e aceitos 
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por todos os membros envolvidos na instituição ou setor específico, podem organizar e 

possibilitar a tomada de decisões, com eficiência, através do processo de Gestão do 

Conhecimento. 

Kom (2007, p. 89) define que o conhecimento é considerado, em alguns contextos 

teóricos econômicos mais recentes, como um fator de produção, desde que de vital 

importância e imprescindível na execução de um determinado processo produtivo, para a 

determinação do grau de produtividade do trabalho e do capital e, como tal, permite que seu 

possuidor retenha alguma vantagem como, por exemplo, renda. A relevância do 

conhecimento se faz presente não apenas na realização do produto, mas também nas esferas 

da decisão do que e de quanto produzir e na circulação de bens e serviços da economia. 

O impacto das grandes transformações no cenário empresarial reforça a necessidade 

das organizações aprenderem como fazer a Gestão do Conhecimento, tornando-se este um 

fator de diferenciação para almejar o sucesso. Indica assim que as organizações têm 

reconhecido a rápida obsolescência do conhecimento já disponível e utilizado, e a necessidade 

de não só assimilarem, mas também gerarem novos conhecimentos, especialmente aqueles 

vinculados aos negócios estratégicos da empresa. Desta forma a Gestão do Conhecimento traz 

uma nova lucidez sobre como uma organização pode tornar-se inovadora e ganhar vantagem 

competitiva, encaminhando ao sucesso. A gerência eficaz do conhecimento requer 

tipicamente uma combinação apropriada de iniciativas organizacional, social, e gerencial. 

(EBOLI & KANTER, 1999 apud LEITÃO, 2006). 

Silva e Menezes (2000) comentam a importância dos canais de comunicação para a 

disseminação do conhecimento, relatando que nos canais informais o processo de 

comunicação é ágil e seletivo. A informação circulada tende a ser mais atual e ter maior 

probabilidade de relevância porque é obtida pela interação efetiva entre os pesquisadores. Os 

canais informais não são oficiais e controlados e são usados geralmente entre dois indivíduos 

ou para a comunicação em pequenos grupos para fazer disseminação seletiva do 

conhecimento. Já nos canais formais o processo de comunicação é lento, mas necessário para 

a memória e a difusão de informações para o público em geral. Os canais formais são oficiais, 

públicos e controlados por uma organização. Destinam-se a transferir informações a uma 

comunidade e não a um indivíduo e tornam público o conhecimento produzido. Os canais 

formais são permanentes, as informações que veiculam são registradas em um suporte e assim 

tornam-se mais acessíveis. 
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Agune e Antônio (2007, p. 465) destacam a importância da Gestão do Conhecimento 

como um recurso estratégico, mencionando que a gênese do processo de criação e utilização 

do conhecimento passou a ser uma questão crucial para as organizações privadas e públicas, 

sendo que as primeiras buscam vantagem competitiva e as públicas o fornecimento de 

melhores produtos e serviços à população. 

Mais detalhes é descrito por Gouvêa (2005, p. 28), que valoriza a importância do 

aprendizado organizacional, por Cassalho (2006, p. 23) que destaca a importância do 

conhecimento descrevendo a relação do conhecimento com a inteligência organizacional e a 

geração de vantagem estratégica, por Dutta, Wierenga e Dalebout (1997) que defendem a 

importância do conhecimento mencionando a aprendizagem em sistemas de raciocínio 

baseados em casos. 

De uma forma geral os autores citados relatam a importância do conhecimento 

organizacional permeando ganhos de eficiência nas organizações. Pode-se identificar os 

benefícios alinhados a geração de vantagem competitiva, a utilização como estratégia 

inovadora, auxilia na tomada de decisões, possibilita eficácia como uma ferramenta de 

inteligência organizacional, possibilita a melhora de produtos e processo. No observatório há 

também estes objetivos adicionado a ferramenta como elemento integrador. 

2.4 CO�VERSÃO DO CO�HECIME�TO 

Os processos de transformar o conhecimento organizacional podem ser observados na 

Figura 1. Estes processos não ocorrem isolados, mas no trabalho em diferentes combinações 

de situações de negócios típicas. Por exemplo, a criação do conhecimento resulta da interação 

das pessoas e do conhecimento tácito e explícito. Com a interação de um com outro 

empregado, o conhecimento tácito é externalizado e compartilhado.  

Embora os indivíduos experimentem cada um destes processos, a atuação de uma 

gerência do conhecimento faz-se necessária, agindo para uma combinação, para forçar a 

criação, a disseminação, e internalização por outros empregados que podem 

consequentemente agir nestas formas de transformação do conhecimento e assim dar forma às 

novas experiências ou experiências passadas que venham a contribuir com a melhoria nos 

processos organizacionais. (MARWICK, 2008; NONAKA & TAKEUCHI, 1997). 
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Figura 1: Conversão do conhecimento. 
Fonte: Adaptado de Marwick (2008), Nonaka e Takeuchi (1997). 

Agune e Antônio (2007, p. 466) referem-se a conversão do conhecimento como SECI 

que são as abreviaturas dos termos Socialização, Externalização, Combinação e 

Internalização. Prosseguem os autores definindo socialização como o processo de troca de 

experiências, a externalização como a articulação tácita em conceitos explícitos, a 

combinação como a articulação do conhecimento explícito para gerar novo conhecimento 

explícito e finalmente, a Internalização como a incorporação do conhecimento explícito no 

conhecimento tácito. A repetição contínua deste ciclo de conversão do conhecimento forma a 

espiral, movimento que conduz à melhoria e à inovação continuada, um dos pilares da 

vantagem competitiva. 

Na visão de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 67), “o conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito não são entidades totalmente separadas, e sim mutuamente 

complementares”. E prosseguem afirmando que a interação social entre os indivíduos é que 

permite a criação do conhecimento, as trocas nas atividades criativas dos seres humanos é um 

forte contribuinte. 

Esta interação no ambiente organizacional propicia a transformação do conhecimento, 

visto que uma organização não pode sozinha criar o conhecimento, sendo a base de 

conhecimento dos indivíduos que vai gerar um ambiente de trocas e conseqüente 

disseminação. Este conhecimento que é tácito mobiliza-se e amplia-se tanto horizontalmente 

como verticalmente por intermédio de quatro modos de conversão do conhecimento 

(socialização, externalização, internalização e combinação). Denomina-se isto de “espiral do 

conhecimento”, na qual a interação entre os tipos de conhecimento propicia um deslocamento, 

iniciando no nível do indivíduo e vai subindo, ampliando comunidades de interação que 

cruzam fronteiras internas das organizações, como seções, departamentos ou divisões. A 
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espiral pode ser observada na Figura 2. (NONAKA & TAKEUCHI, 1997, p. 82). 

 
Figura 2: Espiral do conhecimento. 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 82). 

 

Em uma visão complementar a conversão do conhecimento pode ainda ser definida 

como: conhecimento compartilhado que é criado na “socialização”, como modelos mentais ou 

habilidades técnicas compartilhadas pelos indivíduos de uma organização. Na Externalização, 

é gerado o conhecimento conceitual, criado a partir de metáforas e analogias. Já o 

conhecimento operacional, gerado no processo de internalização, é composto pelo 

conhecimento tácito associado a gerenciamento de projetos, processos de produção, uso de 

novos produtos ou implementação de políticas organizacionais. No processo de combinação, é 

gerado o conhecimento sistêmico, que é composto por conhecimentos explícitos na forma de 

geração de protótipos, tecnologias de novos componentes e regras de negócios. (GOUVÊA, 

2005, p. 34). 

Cassalho (2006) descreve um processo de tratamento da informação a fim de gerar 

competitividade transformando-a em conhecimento aplicado com inteligência no negócio 

empresarial. Nesse processo, a primeira etapa é de definição de necessidades e prioridades em 

relação aos dados e informações e quais serão as fontes e o método de captura deles. A seguir, 

a fase de coleta utiliza ferramentas para realizar a mineração de dados em bancos internos e 

externos à organização e que, juntamente com atividades de pesquisa e monitoramento 

realizado por agentes de Inteligência Competitiva, irá se constituir no “ativo” sobre o qual os 

analistas irão trabalhar na etapa seguinte, que é a da avaliação de todos os dados armazenados.  
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Complementa Cassalho (2006) que a etapa mais importante, e que irá determinar o 

grau de utilidade desta atividade, é a de divulgação, quando a equipe de Inteligência 

Competitiva irá moldar suas análises e dados organizados aos produtos que serão distribuídos 

em diversas áreas e graus hierárquicos na organização. E serão esses usuários do processo de 

Inteligência Competitiva que se beneficiarão destes relatórios, informes, alertas e estudos, em 

suas atividades decisórias e de planejamento. 

2.4.1  Socialização  

Tácito para tácito: a socialização inclui a formação e a comunicação compartilhada 

do conhecimento tácito entre os colaboradores de uma organização que têm uma cultura 

comum e que podem trabalhar juntos buscando a eficácia. Assim, compartilhar o 

conhecimento tácito está conectado às idéias das comunidades e da colaboração. Uma 

atividade típica em que pode-se compartilhar o conhecimento tácito ocorre em uma reunião da 

equipe, onde as experiências são descritas e discutidas. (MARWICK, 2008, p. 2). 

Gouvêa (2005, p. 31) colabora afirmando que “é um processo de compartilhamento de 

experiência com o objetivo de criar conhecimento tácito, como modelos mentais ou 

habilidades técnicas compartilhadas. Ela pode ocorrer de diversas formas: através de 

observação, imitação e prática”. 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 69) afirmam que a socialização é “um processo de 

compartilhamento de experiências e, a partir daí, da criação do conhecimento tácito”. Aparece 

aqui uma projeção do conhecimento adquirido com a experiência sendo transferido por 

processo de observação, imitação e repetição prática. Os autores ainda mencionam o exemplo 

da fábrica japonesa da Honda que reúne fora do ambiente de trabalho seus profissionais para 

resolução de problemas inerentes a determinada atividade, aplicando entre outras técnicas, 

uma seção de brainstorming2.  

2.4.2  Externalização 

Tácito para explícito: por sua natureza, o conhecimento tácito é difícil de converter-

se no conhecimento explícito. Por intermédio da contextualização, da elucidação, e finalmente 

                                                 
 
 
 
2 Tempestade de idéias. 
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da articulação, alguma proporção do conhecimento tácito de uma pessoa pode ser capturada 

em formulário (ou outro meio de armazenagem) e tornar-se conhecimento explícito. As 

atividades típicas em que a conversão ocorre encontram-se no diálogo entre membros de uma 

equipe, na resposta às perguntas, ou com a elucidação de alguns casos empresariais de 

sucesso, desafios ou oportunidades. (MARWICK, 2008, p. 2). 

Sobre este assunto Nonaka e Takeuchi (1997, p. 71) relatam que a externalização é 

“um processo de articulação do conhecimento tácito em conceitos explícitos”. Indicam ainda 

ser o modelo de criação perfeito, na medida em que o conhecimento tácito pode ser 

externalizado por intermédio de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos.  

Os autores reforçam ainda, que o modo de externalização normalmente é visto quando 

da criação de um conceito e é provocado pela discussão, diálogo e reflexão de um grupo. Os 

autores ainda exemplificam que a empresa de automóveis Mazda criou um automóvel que 

privilegia o prazer em dirigir, resultante do foco em slogans que remetiam a esta satisfação, 

estimulando assim o processo criativo (GOUVÊA, 2005, p. 32; NONAKA & TAKEUCHI, 

1997, p. 72), 

2.4.3  Combinação 

Explícito para explícito: o conhecimento explícito pode ser compartilhado nas 

reuniões, através de documentos originais, de e-mail, ou com atividades de instrução e 

treinamento. O uso da tecnologia em busca do conhecimento explícito é estabelecido quando 

há uma oportunidade adicional de promover a criação do conhecimento. Nesta atividade se 

enriquece a informação coletada de alguma maneira, como configurá-la de modo que seja 

mais utilizável. Uma atividade típica pode-se descrever como a inserção de um original em 

uma base de dados compartilhada. (MARWICK, 2008, p. 2). 

Esclarecem Nonaka e Takeuchi (1997, p. 75) que a combinação é “um processo de 

sistematização de conceitos em um sistema de conhecimento. Esse modo de conversão do 

conhecimento envolve a combinação de conjuntos diferentes de conhecimento explícito”. 

Complementam exemplificando que este processo pode ser operacionalizado pela troca de 

documentos, por meio de redes de comunicação (Intranet, Internet,...), treinamento, conversas 

e reuniões. De uma forma simplificada, o conhecimento existente é manipulado por 

acréscimo, classificação, categorização, podendo levar a um novo conhecimento.  
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2.4.4  Internalização 

Explícito a tácito: a fim agir na informação, os indivíduos têm que compreendê-la e 

internalizá-la, que envolve criar seu próprio conhecimento tácito. Lendo originais de várias 

fontes, têm-se a oportunidade de criar o conhecimento novo combinando seu conhecimento 

tácito existente com o conhecimento de outro. Entretanto, este processo está tornando-se mais 

desafiante porque os indivíduos têm que tratar das quantidades de informação sempre 

maiores. Uma atividade típica é ler e estudar originais de bases de dados, ou fontes diversas. 

(MARWICK, 2008, p. 2).  

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 77) classificam este processo de transformação do 

conhecimento como “a incorporação do conhecimento explícito no conhecimento tácito. É 

intimamente ligado ao ‘aprender fazendo’. Quando são internalizados os conhecimentos 

explícitos nas bases do conhecimento tácito dos indivíduos sob a forma de modelos mentais 

ou know-how técnico compartilhado, [...] tornam-se ativos valiosos”. 

2.5 I�IBIDORES DA GESTÃO DO CO�HECIME�TO 

Como todo processo de mudança, a implantação da Gestão do Conhecimento tende a 

gerar reações nas pessoas em diferentes áreas de uma organização. Para Leitão (2006, p. 41, 

107-162) alguns motivos podem levar a um insucesso desta prática, e cita como motivos: a) a 

falta de capacidade de absorção do recebedor; b) a ambiguidade quanto causa do sucesso da 

prática, isto é, que fatores levam a prática ser efetivamente boa para a empresa; c) o grau de 

relacionamento entre quem transferiu (a fonte) e quem recebeu a transferência (recipiente); d) 

a cultura de sigilo de informações na organização (indivíduos com postura individualista e 

competitiva); e) a falta de reconhecimento para os indivíduos envolvidos e engajados no 

processo; f) falta de apoio da liderança formal; g) falta de recursos financeiros, humanos e de 

tecnologia à implantação e continuidade de sistemas de Gestão do Conhecimento; e h) 

competição entre os indivíduos. 

Davenport e Prusak (1998, p. 117) descrevem que há vários “fatores culturais que 

inibem a transferência do conhecimento. São inibidores de ‘atrito’ porque eles retardam ou 

impedem a transferência e tendem a erodir parte do conhecimento à medida que ele tenta se 

movimentar pela organização”. No Quadro 3 observa-se o rol dos atritos mais comuns e as 

formas de superá-los indicado pelos autores. 
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ATRITO (I�IBIDORES) SOLUÇÕES POSSÍVEIS 
Falta de confiança mútua. Construir relacionamentos e confiança mútua por 

meio de reuniões face a face. 
Diferentes culturas, vocabulários e quadros de 
referência. 

Estabelecer um consenso por meio de educação, 
discussão, publicações, trabalho em equipe e rodízio 
de funções. 

Falta de tempo e de locais de encontro; ideias 
estreitas de trabalho produtivo. 

Criar tempo e locais para transferência do 
conhecimento: feiras, salas de bate papo, relatos de 
conferências. 

Status e recompensas vão para os possuidores do 
conhecimento. 

Avaliar o desempenho e oferecer incentivos 
baseados no compartilhamento. 

Falta de capacidade de absorção pelos recipientes. Educar funcionários para a flexibilidade, propiciar 
tempo para aprendizado, basear as contratações na 
abertura de idéias. 

Crença de que o conhecimento é prerrogativa de 
determinados grupos, síndrome do “não inventado 
aqui”. 

Estimular a aproximação não hierárquica do 
conhecimento: a qualidade de ideias é mais 
importante do que o cargo da fonte. 

Intolerância com erros ou necessidade de ajuda. Aceitar e recompensar erros criativos e colaboração: 
não há perda de status por não se saber tudo. 

Quadro 3: Inibidores da transferência do conhecimento. 
Fonte: Adaptado de Davenport e Prusak, (1998, p. 117 - 118). 

 

Ainda sobre este assunto, Cassalho (2006, p. 28) escreve que: “A primeira dificuldade 

do sistema de informação adequado a um processo está na característica dos dados que 

alimenta esta atividade, que podem ser informais, ter diferentes formatos como texto, vídeos, 

fotos, etc., e que ainda assim precisam ser incorporados em um único ambiente”. A autora 

refere-se com esta afirmativa a um possível problema na apropriação da informação em 

diferentes formas que pode trazer consigo alguma dificuldade. Menciona ainda outras 

limitantes: “A outra dificuldade está na conversão dos dados em informação e esta, em 

inteligência, ou seja, informação útil”.  

A dificuldade de transferir conhecimento é proveniente de algumas barreiras criadas 

pelo grau de aderência do portador, seja ele indivíduo, grupo de indivíduos ou a relação destes 

no ambiente organizacional. Alguns fatores cognitivos também podem ser enumerados, bem 

como características pessoais.  

A transferência do conhecimento pode ser operacionalizada por algumas ferramentas e 

ou processos, mas para ambos observam-se algumas dificuldades mencionadas pelos autores, 

sejam elas dificuldades organizacionais ou pelos membros que a compõe. Assim, nesta seção 

apresentaram-se algumas limitantes caracterizando as dificuldades que se pode encontrar no 

processo de Gestão do Conhecimento, porém, em contrapartida é exaltado na Introdução, 

Contextualização do Tema, e reforçado na Fundamentação Teórica, a importância do 

conhecimento, o valor e os benefícios trazidos por esta prática para as instituições. A intenção 
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do pesquisador é de transparecer com maior grau de realidade possível, e na visão de 

diferentes autores os pontos positivos e os negativos (entenda-se dificuldades) no processo de 

Gestão do Conhecimento. 

2.6 FERRAME�TAS DE TRA�SFORMAÇÃO DO CO�HECIME�TO 

A rápida difusão da tecnologia e meios de comunicação vem propiciando a realização 

de negócios e operações virtuais nos mais diversos ramos da atividade humana, seja em 

serviços, setor industrial, ciência ou comércio. A difusão do conhecimento e as possibilidades 

emanadas pelo processo virtual já se faz presente em grande parte do mundo moderno e vem 

provocando uma revolução na sociedade, alterando padrões de comportamento dos indivíduos 

e mercados consumidores, permitindo novas oportunidades globais.  

Há algum tempo a Tecnologia da Informação e Comunicação está sendo utilizada por 

envolvidos na gerência do conhecimento para disponibilizar a melhor forma de fazer algo, 

conhecido também como expertise, ou mesmo as informações básicas para a execução de 

determinada tarefa em uma organização. A fim de exemplificar esta difusão multidisciplinar 

da aplicação do tema, segue a descrição da utilização da Gestão do Conhecimento em 

diferentes áreas. 

O Quadro 4, mostra alguns exemplos das tecnologias que podem ser aplicadas para 

facilitar os processos da conversão do conhecimento descritos na Figura 1. 

 

Exemplos de tecnologias que possam apoiar ou promover a transformação do 
conhecimento 

TÁCITO PARA TÁCITO TÁCITO PARA EXPLÍCITO 
Encontro Eletrônico (E-meetings) Sistemas de perguntas e respostas 
Colaboração síncrona (chat) Sistemas de Anotação 

EXPLÍCITO PARA TÁCITO EXPLÍCITO PARA EXPLÍCITO 
Visualização Pesquisa em textos 

Pesquisas em vídeo / áudio de apresentações Categorização de documentos  
Quadro 4: Tecnologias que suportam a transformação do conhecimento. 
Fonte: Adaptado de Nonaka & Takeuchi (1997). 
 

 

Estas tecnologias fazem parte de um pacote de soluções, projetadas e adaptadas para 

uma escala de diferentes problemas ou oportunidade de negócio. Outros exemplos utilizados 

são portais, software de colaboração, software de aprendizagem à distância, entre outros. 

Porém, devido ao rápido desenvolvimento de novas tecnologias e a massificação das já 



 

 

43 

existentes, listar as ferramentas de disseminação do conhecimento torna-se uma atividade 

dificultada visto que o escrito hoje, passa a ser ultrapassado com o advento do amanhã. 

É importante também mencionar que a tecnologia por si própria não é a solução 

isolada para a disseminação do conhecimento organizacional e suas transformações. Outros 

agentes devem estar envolvidos e desprendidos de barreiras culturais para a perfeita execução 

dos quatros processos descritos na Figura 1. Nesta linha encontram-se outras propostas sobre 

o processo e a Gestão do Conhecimento, que distingue os mecanismos para a administração 

do conhecimento explícito e tácito. Para a administração do conhecimento explícito os 

mecanismos seriam: armazenamento de dados, exploração de dados, mapeamento do 

conhecimento, bibliotecas eletrônicas. Para a administração do conhecimento tácito os 

mecanismos seriam: diálogo, histórias de aprendizagem e relato de casos, comunidade de 

prática. Esses mecanismos são evidentemente ferramentas indispensáveis à transferência do 

conhecimento utilizando-se das tecnologias da informação. (DAFT, 2002 apud LEITÃO, 

2006).  

Pode-se encontrar em Marwick (2008) algumas ferramentas de transformação do 

conhecimento, como Groupware, Expertise Location, >ewsgroup e Fóruns, Portais e Meta 

Dados, Ferramentas de Busca. E em complemento às ferramentas apresentadas por Marwik 

(2008), algumas outras contribuições como a de Silva e Menezes (2000, p. 52) que afirmam 

que para buscar informações na Internet deve-se usar as ferramentas de busca, que são 

sistemas que fazem a indexação dos documentos. A forma como é feita essa indexação vai 

influir diretamente na quantidade e qualidade dos resultados que serão obtidos na pesquisa. 

As ferramentas de busca utilizam programas de indexação denominados robôs ou aranhas que 

periodicamente vasculham a rede em busca de novos documentos a serem indexados no seu 

banco de dados, atualizam endereços que tenham mudado e apagam aqueles que já não 

possuem nenhum documento. 

Teixeira, Gubiani e Carvalho Neto (2007, p. 140) mencionam a Gestão do 

Conhecimento por intermédio de dispositivos móveis, o M-learning que refere-se a processos 

de aprendizagem que ocorrem, necessariamente, apoiados pelo uso de tecnologia de 

computação móvel e que tem como característica fundamental mobilidade e distribuição física 

das pessoas envolvidas no processo. Complementa exemplificando a realidade virtual no 

contexto educacional onde aparecem os sistemas Virtual Training for Móbile Devices, um 

software voltado para desenvolvimento de aplicações educacionais inovadoras. 
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Outra forma de Gestão do Conhecimento é mencionada por Fachin, Stumm e 

Comarella (2007, p. 174) que são os repositórios. Podem ser entendidos como sistemas de 

informação que objetivam armazenar, preservar e difundir os resultados de pesquisa e 

desenvolvimento de uma determinada instituição e ou um determinado grupo de instituições 

que trabalhem de forma colaborativa. Estes repositórios contribuem para o aumento da 

visibilidade da instituição e para a preservação e disseminação da memória intelectual. 

Oliveira Júnior et al (2007, p. 285) destacam a abordagem em rede que envolve a troca 

constante de recursos entre grupos inter-relacionados, com um foco em informação e 

conhecimento, que são recursos ditos intangíveis. O objetivo desta estratégia em rede é de 

melhorar o desempenho de um conjunto de empresas buscando alianças estratégicas e outras 

formas de parceria e, com isto, obter acesso a novo conhecimento e outros recursos, 

propiciando novas vantagens competitivas sustentáveis. Observa-se nesta afirmação do autor 

que a Gestão do Conhecimento pode transcender as fronteiras organizacionais, remetendo ao 

conceito de organizações sistêmicas de relação com o mundo que as cerca. Menciona ainda a 

implantação de um processo de Gestão do Conhecimento em uma empresa multinacional, 

denominado scanning, dividindo em quatro fases: propósito do uso da transferência do 

conhecimento; desenvolvimento de infra-estrutura; implantação; expansão do conhecimento 

adquirido. 

Santos, Gonçalves e Martins (2007, p. 113) referenciam a aplicabilidade da Gestão do 

Conhecimento em instituições de ensino superior ao afirmarem que: 

 

As universidades passam por um período que exige mudanças capazes de torná-las 
mais ágeis e flexíveis para cumprir sua função social com eficiência. Para tanto, é 
necessário que elas estejam ajustadas às novas formas de gestão e práticas 
administrativas, que atendam a necessidade de informação e conhecimento que é 
criada pelas transformações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas. As 
universidades são tradicionalmente consideradas como fábricas do conhecimento. 

 

Ainda na área acadêmica e científica, exprime-se de forma gradual e crescente a 

integração entre universidades, institutos de pesquisa, órgãos de fomento e demais instituições 

de apoio, viabilizadas pelas redes virtuais de pesquisa. As comunidades científicas trocam 

informações entre si em tempo real e compartilham conhecimento de forma inovadora. Mais 

um exemplo a destacar nesta área é a rede ONSA, que, dentre inúmeras outras iniciativas, 

trata-se de um instituto virtual que congrega via rede Internet, os laboratórios e os 
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pesquisadores, trabalhando de forma integrada na área da saúde. (AMATO NETO, 2007, p. 

317). 

Pawlowski (2003) demonstra a aplicação de um novo exemplo de gestão de 

conhecimento, que define como Observatório Europeu de Qualidade (EQO). Trata-se de um 

repositório de informação e divulgação de fontes para os investigadores, organizações e 

usuários no campo de E-Learning. Diferentes níveis de abstração são abrangidos: Gestão da 

Qualidade, Garantia de Qualidade e Avaliação da Qualidade. O modelo pode ser visualizado 

na Figura 3. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Esquema de arquitetura do EQO. 
Fonte: Pawlowski (2003, p. 112). 
 

Ao proporcionar uma fonte de informação, os usuários serão capazes de facilmente 

comparar o estado da arte, diferentes abordagens e encontrar soluções adequadas para a sua 

finalidade dado um contexto, bem como discutir temas em comunidade.  

Pawlowski (2003), na continuidade, divide o Observatório em duas funções básicas, o 

Repositório e a Comunidade. Para cada um deles, o autor descreve as principais funções. 

Rushel, Bristot e Helou Filho (2007, p. 9) relatam que a administração pública, por 

intermédio da utilização de Tecnologia da Informação e Comunicação agregada a Gestão por 

Resultados apoiado numa ferramenta denominada Observatório Urbano, pode gerar 

indicadores e medir resultados sociais, assegurando legitimidade e credibilidade aos dados, 

comparando-os ao definido pela Organização das Nações Unidas (ONU). Complementam os 
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autores divulgando a existência do ORBIS MC3 da cidade de Curitiba (PR), como uma 

solução prática para conjugar a variável tempo-real com a disponibilidade de dados para todos 

os usuários envolvidos, governamentais ou não. Isto tudo permitido pelo acesso a rede 

Internet. 

Amato Neto (2007, p. 319) cita o caso da Empresa Brasileira de Aeronáutica onde há 

uma elevada utilização dos recursos em rede para os negócios e operação da companhia. 

Menciona ainda as diversas redes virtuais utilizadas pela empresa, dando ênfase a uma rede de 

cooperação internacional que provê serviços de colaboração entre fornecedores, cliente e 

parceiros estratégicos pela rede Internet, buscando a difusão de melhores práticas e alcance de 

eficiência na gestão de toda a cadeia de valor. 

2.7 OBSERVATÓRIO 

A observação é uma investigação em que procura-se integração ao (s) elemento (s) 

estudado (s), vivendo junto a este e participando de suas atividades por determinado período, 

como se fosse um de seus membros, de modo a interagir com maior riqueza de detalhes os 

fenômenos do grupo estudado e minimizar a influência de sua presença sobre este. O termo 

Observatório indica o entendimento de um local utilizado para observação, uma instituição ou 

serviço de observações astronômicas ou meteorológicas, um lugar (edificação) onde funciona 

um Observatório, ou até mesmo um mirante. Apesar de, a definição remeter de imediato a um 

local associado com a ciência astronômica, o Observatório pode ser utilizado em diversas 

áreas, inclusive na da Tecnologia da Informação e Comunicação aproveitando a facilidade 

propiciada pelos recursos distribuídos da rede Internet.  

A Agência Espacial Americana (NASA) relata a importância de integrar dados, 

informação, e conhecimento recolhido sobre o céu em um conceito de um arquivo virtual para 

dirigir-se às perguntas que emergem das descobertas sobre o universo. Foca no desejo de 

ganhar uma compreensão adicional na astrofísica, na cosmologia, na ciência planetária e na 

astronomia dirigindo ênfases na pesquisa de desenvolver uma arquitetura conceptual para os 

sistemas do arquivo capazes de aumentar a utilização dos dados, melhorarem a gerência de 

dados distribuída, e de automatizar a transformação dos dados à informação e ao 

                                                 
 
 
 
3 Disponível em: http://orbis.org.br/. 
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conhecimento. Na Figura 4 pode-se observar um sistema de arquivos inteligentes suporte à 

transformação de observações em conhecimento . (HARBERTS et al, 2003, p. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Contexto de arquivos inteligentes. 
Fonte: Harberts et al, (2003). 
 

Complementa ainda o autor que os arquivos inteligentes são uma estrutura funcional 

dos serviços integrados que um Observatório Virtual requer para controlar e fazer séries de 

dados acessíveis para a comunidade pesquisadora ou interessados no assunto. Assim, um 

Observatório Virtual é consequentemente um esforço da ciência dirigida que compartilha os 

serviços integrados comuns para vários dados e ferramentas observacionais. Ou seja, 

diferentes dados coletados por diferentes pesquisadores são compostos em um arquivo virtual 

para ser analisado. A comunidade da astronomia interage então com os dados que foram 

coletados em um céu virtual. Nesta solução os usuários na comunidade poderão também 

compartilhar de ferramentas dos dados e da análise através das relações virtuais corretamente 

projetadas do Observatório. (HARBERTS et al, 2003, p. 5). 

Matray et al (2007, p. 24) menciona um modelo de Observatório Virtual de Medição 

de Rede, onde, de acordo com esta filosofia, uma série de dados distintos de uma rede (por 

exemplo, a rede Internet), poderiam ser cruzados, combinados e analisados juntos, seria 

possível assim propor os estudos detalhados que tratam do comportamento em grande escala 

desta rede baseada em suas métricas. Além disso, os arquivos que conteriam as medidas de 

dados históricos da Internet podiam ajudar a mineradores de dados a ganhar introspecções na 

análise da evolução em longo prazo da rede. De uma forma ampla, seria o elemento ativo que 

monitoraria as características da rede e trataria o repositório de dados para os pesquisadores 
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na busca de algumas soluções. 

Para Bughi (2007, p. 3), Observatório Virtual utiliza a rede Internet como meio de 

recepção, sistematização e distribuição da informação, encontrando, na atual Tecnologia da 

Informação e do Conhecimento (TIC), ferramentas capazes de proporcionar elementos de 

sistematização e compartilhamento de dados. 

Rundle (2005, p. 2) apresenta a existência de mais um Observatório que é o 

“Observatório Internacional Virtual da Terra (iSERVO). Este Observatório é uma parceria de 

planejamento das economias pacíficas da Ásia interessadas em estudar, em prever, e em 

mitigar os efeitos prejudiciais de terremotos e tsunamis”. Continua o autor explicando que o 

conceito do iSERVO é fundamentado no uso da tecnologia de informação moderna ao simular 

os processos dinâmicos não lineares do terremoto e do tsunami em todas as escalas relevantes, 

e para organizar, para ordenar e interpretar as séries de dados que estarão disponíveis nos 

países sócios que participam desse Observatório. A operacionalização desse sistema seria 

baseado em nós de rede com supercomputadores na Austrália, China, Japão e Estados Unidos 

da América, coletando informações e realizando simulações sendo possível assim, evitar 

catástrofes como as ocorridas em 2004 no Oceano Índico. 

Manouselis e Sampson (2004, p. 2) apresentam um caso de Observatório Virtual na 

Comunidade Européia “como um sistema que produz recomendações individualizadas como 

o efeito de guiar o usuário em uma maneira personalizada aos objetos interessantes ou úteis 

em um espaço grande de opções possíveis". Os autores apresentam a execução de um 

mecanismo da recomendação que apoia os usuários do Portal do Observatório sobre a 

qualidade na rede Internet (EQO). Nele a técnica da recomendação acoplada é baseada nos 

princípios de filtragem colaborativa, fazendo exame na entrada precedente da consideração 

dos usuários e explorando similaridades entre os perfis de usuários, de modo a fornecer 

sugestões da recomendação a um usuário que se aproxime da procura pela qualidade. 

2.8 COMU�IDADES DE MELHORES PRÁTICAS 

Uma comunidade pode se entendida como qualquer grupo ou conjunto populacional 

considerado como um todo cujos membros habitam uma região determinada, têm um mesmo 

governo, estão irmanados por uma mesma herança cultural e histórica, comungam uma 

mesma crença ou ideal, porém com forte coesão baseada no consenso espontâneo dos 

indivíduos. Pode-se também, de maneira genérica, entender como um agrupamento com 
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determinada finalidade.  

Para virtual se entende que resulta ou constitui uma emulação ou simulação, por 

programas de computador ou qualquer ferramenta de tecnologia, de determinado objeto físico 

ou equipamento, de um dispositivo ou recurso, ou de certos efeitos ou comportamentos. A 

virtualidade pode estar associada a presença física distante, ou seja algo que está substituindo 

o real, porém a distância. A junção de comunidade, com virtualidade e boas práticas dentro da 

área da Tecnologia da Informação e Comunicação é apresentada a seguir na visão de 

diferentes autores, incluindo ferramentas operacionais. 

O ambiente em que está inserido o indivíduo é uma condicionante à resolução de 

problemas ou à criação do conhecimento. Pode-se chegar a um resultado esperado plenamente 

estando em uma empresa, sala de aula ou em um Shopping Center, contudo o processo de 

chegar a tal resultado pode não ser o mesmo devido a estímulos diferentes provocados por 

cada um destes ambientes. Estão também presentes neste ambiente os modelos mentais e 

estilos de representação de cada indivíduo. Assim, a comunidade de práticas é um ambiente 

propício à Gestão do Conhecimento, ao criar algumas condições favoráveis para tal. 

(LEITÃO, 2006, p. 64). 

Neste sentido a rede Internet como meio de comunicação abrangente, flexível e de 

reduzido custo, e sua adoção em larga escala pelas organizações e a sociedade em geral, foi 

mola propulsora das comunidades virtuais. Grupos de pessoas com interesses comuns, em 

uma ou mais organizações, se formaram paulatinamente, comunicando-se através de correio 

eletrônico, bate papo interativo e páginas na Internet. Profissionais de uma área específica 

passaram a poder trocar informações relevantes para o seu dia a dia sobre suas melhores 

práticas, a forma como estruturam seus processos e compartilham soluções para os seus 

problemas mais comuns. Verdadeiras comunidades começaram a ser formar nas empresas em 

torno do compartilhamento de suas práticas. (ABREU, 2004, p. 42). 

A transferência das boas práticas em uma comunidade organizacional pode ser 

entendida como processos internos ou externos às empresas, processos de rotinas do 

conhecimento que possuem embutido parte das habilidades individuais e parte de habilidades 

do grupo que a originou, e na sua aplicação representou eficiência na execução de 

determinado processo produtivo ou de serviços, ou seja, um ambiente para divulgação e 

debate de algo que foi bem feito dentro da organização. 
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Ramos, Braga e Miranda (2007, p. 43) falam sobre o aparecimento de comunidades 

virtuais de boas práticas no âmbito da sociedade em rede e seu envolvimento com o Estado, 

ao afirmar que: 

A questão que surge, é verificar se o espaço virtual onde se desenvolve a sociedade 
em rede está criando ou não um novo sistema democrático a medida que os cidadãos 
podem se organizar através da rede e formar comunidades virtuais para discutir 
questões políticas e expor publicamente suas opiniões de forma a influenciar no 
processo de tomada de decisões. 

 

Complementam ainda os autores que a democracia eletrônica é caracterizada como 

emergente, por exemplo, quando se observa a manifestação dos cidadãos que atuam em rede 

como genuínos atores sociais neste processo de consolidação de uma nova democracia, 

criando comunidades virtuais para debater questões políticas e sociais, de interesse da 

coletividade, utilizando Tecnologia da Informação e Comunicação como mecanismo para 

criar novas formas de participação, além de incentivar o exercício pleno da cidadania. 

(RAMOS; BRAGA & MIRANDA, 2007, p. 43). 

Teixeira, Gubiani e Carvalho Neto (2007, p. 138) mencionam a comunidade como 

uma forma de gerar aprendizagem organizacional, Oliveira Júnior et al (2007, p. 286) define 

transferência em best practices (boas práticas) como Uma troca de conhecimento 

organizacional em mão dupla entre as unidades do transmissor e do receptor, Marwick (2008, 

p. 5) menciona uma outra aproximação a compartilhar o conhecimento tácito, é um sistema 

que encontre pessoas com interesses comuns, que são candidatos para juntar-se em uma 

comunidade. 

Pawlowski (2003), a fim de proporcionar melhoria no mercado comum europeu e 

mundial para produtos e serviços educativos, propôs uma comunidade e repositório de 

informação e conhecimento básico na área de e-learning, para fornecer referência e 

informação para os pesquisadores e os investigadores, levando ao desenvolvimento de um 

quadro comum de qualidade. A este elemento o autor alocou como principais objetivos: a) 

construir um repositório Europeu e os seus quadros conceituais para a gestão da qualidade, 

garantia de qualidade, e a avaliação da qualidade de prestação de informações recentes, 

pesquisa, e de mecanismos de adaptação; b) fornecer estado da arte na informação para os 

usuários, pois será a interface entre pesquisadores, organizações e utilizadores (tais como 

professores e tomadores de decisão política); c) promoção e desenvolvimento de padrões, pois 
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o projeto será diretamente ligado a grupos de normalização como o ISO e IEC a fim de 

transferir diretamente os resultados de normas das comissões para os usuários e vice-versa; e, 

d) criação de uma comunidade de usuários, desenvolvedores, investigadores e organizações 

que visam melhorar o intercâmbio de competências, conhecimentos e experiências no 

domínio do E-Learning. 

Todo grupo que compartilha interesse em um website (site na rede Internet) é chamado 

de uma comunidade, mas comunidade de práticas é um tipo específico de comunidade. As 

comunidades são enfocadas em um domínio de conhecimento e com o passar do tempo 

acumulam perícias neste domínio. Desenvolvem a prática compartilhada de seus participantes 

interagindo problemas, soluções e perspicácias ao redor, e construindo uma loja comum de 

conhecimento. (GOUVÊA, 2005, p. 41). Complementa ainda a autora que, no que se refere à 

forma virtual, o surgimento da Internet como meio de comunicação rápido, flexível e de baixo 

custo, e sua difusão nas organizações, muito contribuiu para a criação de Comunidade de 

Práticas. Grupos de profissionais de uma área específica passaram a poder trocar informações 

sobre as tarefas do dia-a-dia do trabalho e suas práticas, permitindo o compartilhamento das 

soluções para os seus problemas mais comuns. 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 65) conectam a geração do conhecimento com as 

comunidades quando afirmam que “a criação do conhecimento organizacional, pois, deve ser 

entendida como um processo que amplia ‘organizacionalmente’ o conhecimento criado pelos 

indivíduos, cristalizando-o como parte da rede de conhecimento da organização”. Em seguida 

complementam mencionando que: “Esse processo ocorre dentro de uma ‘comunidade de 

interação’ em expansão, que atravessa níveis e fronteiras inter-organizacionais”. 

Levy, (1998 apud SILVA e MENEZES 2000, p. 15), menciona a relação da Internet 

com as comunidades como ferramenta de fomento ao afirmar que:  

 

Atualmente, com o advento da Internet, as listas de discussão representam um canal 
informal semelhante aos colégios invisíveis e os círculos sociais dos tempos 
passados. As listas de discussão permitem a criação de comunidades virtuais onde 
pessoas que possuem interesses comuns discutem, trocam informações por meio de 
um processo comunicacional instantâneo, ágil e, portanto, sem barreiras de tempo e 
espaço. A Internet amplia as possibilidades de troca de informação na medida em 
que permite ao pesquisador compartilhar e interagir com a inteligência coletiva. 

 

É identificado pelos autores citados nesta seção que as Comunidades de Práticas, de 
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uma forma geral são um ambiente virtual (ou não), onde se pode difundir o conhecimento 

sobre algo que deu certo, aproximou-se de uma boa prática, ou ainda algo feito de uma 

determinada forma que apresentou resultado ótimo e que pode (e deve) ser repassado aos 

demais membros da organização ou as outras organizações. É um instrumento eficaz que visa 

demonstrar por compartilhamento o que fez de bom e pode agregar valor a pessoas e 

processos organizacionais. 

2.9 EXEMPLO DE FERRAME�TAS EM UTILIZAÇÃO 

Nesta seção apresentam-se algumas ferramentas de Gestão do Conhecimento 

Organizacional utilizadas pelas instituições que fizeram parte da pesquisa científica. Em 

grande parte foram encontrados temas relacionados ao processo de ensino e aprendizagem e 

pouco relacionados a ferramentas de Gestão do Conhecimento, Comunidades de Práticas e 

Observatório Virtual. 

Campello (2004) descreve uma comunidade de melhores práticas para a Gestão do 

Conhecimento em uma importante organização atuante na área de serviços no Brasil. O 

ambiente de trabalho cooperativo é o elemento que viabiliza o registro do conhecimento nas 

interações entre os membros da comunidade. Nesta empresa foram criados dois ambientes 

computacionais de apoio: o primeiro baseado em workflow (fluxo de trabalho) do software 

Lotus >otes®, onde os empregados inserem os seus casos para serem avaliados como 

melhores práticas, e o segundo em um portal na Intranet da empresa, onde são publicadas as 

melhores práticas das comunidades.  

Complementa ainda a autora descrevendo que no ambiente do Lotus >otes®, o 

empregado pode inserir livremente os seus casos de sucesso ou lições aprendidas, por meio da 

rede de computadores, visando tornar disponível para todos os membros o seu conhecimento. 

Cada caso é apresentado pelo seu autor em reuniões periódicas que permite a visualização do 

conteúdo apresentado.  

Os casos permanecem disponíveis para que qualquer membro da comunidade possa 

comentá-lo agregando novos conhecimentos. Após um determinado período, os casos são 

avaliados pelos líderes da comunidade que definem se o caso é uma melhor prática de 

interesse geral para a comunidade. O site desta comunidade é visualizado na Figura 5. 
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Figura 5: Rede virtual de melhores práticas. 
Fonte: Campelo (2004). 
 

Durante o processo de pesquisa científica visitou-se esta empresa, e foi comprovada na 

entrevista a utilização da ferramenta na filial de Florianópolis e em outras unidades, porém 

por motivo de confidencialidade foi solicitado a não divulgação do nome da empresa. 

Agune e Antônio (2007, p. 465) relatam o caso de sucesso do programa de governo 

eletrônico do Estado de São Paulo que teve sua prioridade nos aspectos mais direcionados ao 

processo de criação do conhecimento organizacional, em detrimento daqueles de ordem 

meramente tecnológicos. O grande diferencial foi a criação de espaço para aflorar a 

criatividade e inovação no setor público, aproveitando a excelência do corpo funcional. 

Afirmam ainda os autores que em nenhuma outra época da humanidade, a necessidade de 

inovar aparece tão presente no dia a dia das organizações. Uma inédita série de avanços 

tecnológicos e a globalização da economia, dois fenômenos marcantes e interdependentes, 

transformaram o conhecimento, motor da inovação, em um importantíssimo recurso. Dentre 

os vários exemplos mencionados pelos autores em sua obra, vale destacar uma ferramenta de 

Tecnologia da Informação e Comunicação destinada a acompanhar a economia permitida 

após a implantação do programa eletrônico no Estado de São Paulo, um relógio virtual que 

demonstra em valores o que foi economizado. Pode ser visto em 

http://www.relogiodaeconomia.sp.gov.br/br/. 

Um outro modelo de Gestão do Conhecimento organizacional encontra-se no Senai-

SC, que apesar de se tratar de uma instituição de ensino, também aplica ferramentas e 
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processos para apoiar sua gestão como uma empresa do conhecimento, como uma 

metodologia. Destaca-se nos seus processos um encontro semestral entre os coordenadores 

das 35 unidades espalhadas pelo estado de Santa Catarina, onde os melhores casos (boas 

práticas) de cada unidade são apresentados ao grupo. Em um segundo momento os melhores 

casos de relevância e possibilidade de aplicação na instituição como um todo, são 

selecionados pelo grupo e remetidos à uma comissão inter-setorial na Direção Regional do 

Senai-SC, que analisa juntamente com outros especialistas do setor, a viabilidade de 

implantação nas demais unidades. Aprovada a melhor prática, esta é documentada e 

transferida oficialmente às demais unidades para a implantação. 

Além deste processo descrito, o Senai utiliza-se também de ferramentas da Tecnologia 

da Informação e Comunicação para Gestão do Conhecimento. Na Figura 6 apresenta-se um 

elemento disponível na rede Intranet da instituição e na rede Internet, o Senai Virtual, que tem 

como objetivo principal servir como instrumento facilitador operacional na relação entre os 

professores e aluno, apoiando didaticamente o processo de aprendizagem, ajudando na 

construção de um conhecimento inovador. Dentre as suas funcionalidades há um banco de 

talentos com informações pessoais e profissionais destacando os conhecimentos, habilidades e 

atitudes dos envolvidos; uma sala de aula virtual para ensino a distância; um repositório de 

dados para inserção de conteúdo; espaço para chat, entre outras. 

 
Figura 6: Tela inicial do Senai Virtual. 
Fonte: Intranet do Senai-SC. 
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A fim de difundir o conhecimento e as melhores práticas aos demais funcionários, 

visto que o Senai-SC se auto-intitula “a indústria do conhecimento” e o seu principal produto 

está na educação em diferentes níveis (básico, médio, técnico, profissionalizante, superior 

tecnológico, etc.) e prestação de serviço por intermédio de uma equipe de consultores para 

serviços técnicos especializados, a instituição desenvolveu e implantou a ferramenta 

Programa Senai de Recursos Didáticos.  

Cada um dos elementos do quebra-cabeça apresentado nesta ferramenta remete a uma 

nova página que disponibiliza um aplicativo ao colaborador interessado. Por exemplo, no link 

que remete a bancos de recursos didáticos encontra-se um acervo de diferentes assuntos das 

mais diversas áreas do conhecimento desenvolvido pelos colaboradores do Senai espalhado 

pelo Brasil e que ali ficam disponíveis para os demais interessados em aproveitar aquela boa 

prática e ou conhecimento anteriormente trabalhado e desenvolvido. No link alianças 

estratégicas estão relacionadas os parceiros nacionais que podem contribuir na resolução de 

problemas, desenvolvimento de projetos, geração de negócios em parceria e aproveitamento 

de novas oportunidades. 

Durante o processo de pesquisa científica visitou-se esta empresa, e ficou comprovada 

na entrevista a utilização das ferramentas na filial de Florianópolis, que se prepôs a 

disponibilizar as telas iniciais do sistema. 

Na esfera governamental encontra-se o Observatório do Mercado de Trabalho que é 

uma ferramenta disponibilizada na rede Internet pelo órgão de assessoramento técnico do 

Ministério do Trabalho e Emprego, dedicado à promoção de conhecimentos sobre o mundo 

do trabalho e a legislação trabalhista e correlata. O Observatório do Mercado de Trabalho 

Nacional constitui-se como um instrumento de pesquisa e planejamento que objetiva produzir 

e difundir informações, análises e propostas de ação, assessorando gestores de políticas 

públicas e subsidiando instituições governamentais, não-governamentais, públicas e privadas 

que desenvolvem políticas e ações relativas às questões do trabalho, na construção do projeto 

de desenvolvimento econômico e de inclusão social. Destacam-se os objetivos de promover o 

conhecimento do mundo do trabalho; o estímulo à produção, sistematização e difusão de 

informações; difundir estudos e pesquisas; dar apoio e suporte às políticas do Ministério do 

Trabalho e Emprego, em suas diversas áreas. 

Suas funcionalidades permitem verificar dados geo-referenciados, estatísticas, banco 
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de políticas, notas e estudos, link para Observatório do MERCOSUL, contatos, legislação. A 

Figura 7 demonstra a página do Observatório disponível na rede Internet. 

 
Figura 7: Observatório do mercado de trabalho. 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
 

Na fase de pesquisa científica visitou-se a Delegacia Regional deste órgão público, 

onde foi apresentada a ferramenta. Devido à transparência da gestão governamental, as 

informações foram disponibilizadas e aqui apresentadas. 

A fim de verificar a existência de ferramentas prontas no mercado, executou-se uma 

busca de softwares aplicados a Gestão do Conhecimento. Como resultado apresentam-se 

alguns fabricantes e fornecedores, entre eles as empresas Imagem Infotec4, Ilion5, Pix6, 

Storker Group7. As principais atividades executadas por seus módulos são as de: comunicação 

e agenda corporativa, matriz e gestão de projetos, gestão de conteúdo, monitoramento e 

análise de impacto, peritos e banco de dados das melhores práticas, recursos de busca e filtro 

de informações, aprendizado contínuo, padronização de critérios. Em uma análise dos 

produtos encontrados e as funcionalidades divulgadas pelos fornecedores, verificou-se que 

                                                 
 
 
 
4 Mais detalhes em: http://www.imageminfotech.com.br; 
5 Mais detalhes em: http://www.ilion.com.br; 
6 Mais detalhes em: http://www.pixsoft.com.br/prod_wintility.htm; 
7 Mais detalhes em: http://www.stockergroup.com/portugues/index.html. 
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não atendem as funcionalidades de Consolidação de Relatórios, Busca e Divulgação de 

Legislação e Notícias, previstas para o Observatório. Por não ser escopo deste trabalho 

acadêmico, este assunto tem apenas uma abordagem de caráter informativo e maiores detalhes 

podem ser verificados nos sites dos fabricantes disponíveis na rede Internet. 

2.10 AGE�TES 

Conforme relatado na proposta de solução, a ferramenta computacional que 

representará o Observatório será caracterizada como um Sistema Multiagentes (possui 

diferentes agentes computacionais). Devido a isto faz-se necessário um entendimento sobre a 

definição envolvida com agentes computacionais. 

Um agente é simplesmente algo que age. Proveniente do latin “gere” a palavra agente 

significa fazer. Porém, transformando isto para a área da computação, pretende-se que este 

agente tenha outros atributos que possam distinguir de meros programas, por exemplo, como 

operar sob controle autônomo, percebendo o ambiente que o cerca, analisando as variáveis e 

interagindo de forma a encontrar a melhor solução ou atuar de forma do alcance do melhor 

resultado. Em uma visão ampliada, agente pode ser definido como tudo que é capaz de 

perceber seu ambiente por meio de sensores e de agir em resposta a isto por intermédio de 

atuadores. Este processo de percepção da sequência dos acontecimentos geralmente determina 

qual ação será tomada. Um exemplo básico disto é o agente software que recebe uma 

sequência de teclas digitadas, conteúdo de arquivos como entradas sensoriais e atua sobre o 

ambiente exibindo algo na tela do computador ou executando determinada função (atuadores). 

(RUSSEL & NORVIG, 2004). 

Pode-se ter a visão de agentes como entidades que se adaptam a um meio, reagem a 

ele e provocam mudanças neste meio. Transformando isto para a área da computação, 

pretende-se que este agente tenha outros atributos que possam distingui-lo de meros 

programas, por exemplo, como operar sob controle autônomo, percebendo o ambiente que o 

cerca, analisando as variáveis e interagindo de forma a encontrar a melhor solução ou atuar de 

forma do alcance do melhor resultado. Em uma visão ampliada, agente pode ser definido 

como tudo que é capaz de perceber seu ambiente por meio de sensores e de agir em resposta a 

isto por intermédio de atuadores. Este processo de percepção da sequência dos 

acontecimentos geralmente determina qual ação será tomada. Um exemplo básico disto é o 

agente software que recebe uma sequência de teclas digitadas, conteúdo de arquivos como 
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entradas sensórias e atua sobre o ambiente exibindo algo na tela do computador ou 

executando determinada função (atuadores). (RUSSEL & NORVIG, 2004). 

Mais definições de agentes pode ser encontrado em Rich e Knight (2001), Wooldridge 

e Jennings (1995), Cordeiro (2001), e Singh (1998) apud Angelotti (2001). 

A fim de exemplificar e facilitar o entendimento sobre agentes e seu desempenho, 

ambiente, atuadores e sensores, Russel e Norvig (2004, p. 40) apresentam o Quadro 5. Os 

autores ainda complementam que um agente racional em computação, é aquele que para cada 

sequência de percepção possível, este deve selecionar uma ação que espera-se venha a 

maximizar sua medida de desempenho, dada a evidência fornecida pela sequência de 

percepções e por qualquer conhecimento interno do agente.  

AGE�TE MEDIDA DE 
DESEMPE�HO 

AMBIE�TE ATUADORES SE�SORES 

Sistema de 
diagnóstico 
médico. 

Paciente saudável, 
minimizar custos, 
processos judiciais. 

Paciente, hospital, 
equipe. 

Exibir perguntas, 
testes, diagnósticos, 

tratamentos, 
indicações. 

Entrada pelo 
teclado para 
sintomas, 
descobertas, 
respostas do 
paciente. 

Sistema de 
análise de 
imagens de 
satélite. 

Definição correta da 
categoria da imagem. 

Link de transmissão de 
satélite em órbita. 

Exibir a categorização 
da cena. 

Arrays de pixels 
em cores. 

Robô de seleção 
de peças. 

Porcentagem de peças 
em bandejas corretas. 

Correia transportadora 
com peças; bandejas. 

Braço e mão 
articulados. 

Câmera, sensores 
angulares 
articulados. 

Controlador de 
refinaria. 

Maximizar pureza, 
rendimento, segurança. 

Refinaria, operações. Válvulas, bombas, 
aquecedores, 
mostradores. 

Sensores de 
temperatura, 

pressão, produtos 
químicos. 

Instrutor de 
inglês interativo. 

Maximizar nota de 
aluno em teste. 

Conjunto de alunos, 
teste de agência. 

Exibir exercícios, 
sugestões, correções. 

Entrada pelo 
teclado. 

Quadro 5: Exemplo de agentes e sua descrição. 
Fonte: Russel & Norvig (2004). 
 

Russell e Norvig (2004) dividem os agentes em quatro tipos que podem ser 

visualizados na Figura 8. 
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Figura 8: Divisão dos agentes. 
Fonte: Russell & Norvig (2004). 

Segundo os autores divide-se os agentes em quatro tipos: agente reativo simples que 

aplica ações baseadas na percepção atual, ignorando o restante do histórico de percepções; 

agente reativo baseado em modelos onde o agente controla parte do ambiente que não pode 

ver agora, neste caso o agente deve manter alguma informação de estado interno que dependa 

do histórico das percepções anteriores e reflita pelo menos alguns dos aspectos não 

observados no estado atual; agente baseado em objetivo que utiliza de algum conhecimento, 

meta ou objetivo para chegar a uma decisão desejável; agente baseado na utilidade em que 

além dos objetivos, procura alcançá-los de uma forma mais econômica, rápida e ou segura, 

levando o agente a uma maior utilidade. (RUSSEL & NORVIG, 2004). 

2.10.1  Propriedade dos Agentes 

Os agentes são elementos que apresentam diferentes propriedades que os diferenciam 

de outros aplicativos de software. Nem todas as propriedades precisam estar presentes, 

entretanto quanto mais propriedades o agente possuir, em geral, maior será o seu grau de 

inteligência. A seguir apresenta as principais propriedades que os agentes podem possuir 
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Wooldridge e Jennings (1995) Khosla e Dillon (1997); Nissen (1995 apud CORDEIRO, 

2001). 

Autonomia: Capacidade de funcionar/atuar sem a intervenção humana, baseando suas 

ações em seu conhecimento sobre o ambiente. O agente deve ser capaz de tomar iniciativas e 

de se controlar. 

Aprendizagem ou Capacidade de Adaptação: As mudanças de comportamento do 

agente devem ser baseadas em experiências prévias. O agente deve ser capaz de se adaptar às 

novas situações no ambiente. Isso inclui o aprendizado de novas situações e não repetir os 

enganos. 

Comunicabilidade ou Habilidade Social: Capacidade do agente se comunicar com 

outros agentes e com pessoas, com o intuito de obter informações ou ajudar o usuário. 

Colaboração ou Grande Cooperação: Habilidade do agente colaborar e trocar 

informações com outros agentes para melhorar a qualidade de sua decisão/resposta. A 

capacidade de colaboração é uma extensão natural da capacidade de comunicação.  

Persistência ou Continuidade Temporal: Capacidade do agente manter um estado 

interno conciso através do tempo, ou seja, o agente está continuamente executando um 

processo. 

Reatividade: Capacidade do agente perceber as mudanças no ambiente e atuar de 

acordo com essas mudanças.  

Pró-Atividade ou Orientado a Metas: Um agente não deve simplesmente agir de 

acordo com as percepções do ambiente, mas sim procurar alcançar uma meta. 

Mobilidade: Capacidade do agente em mover-se de um ambiente (máquina) para 

outro. 

Os agentes do Observatório são caracterizados na seção 3.2.2. 

2.10.2  Aplicação dos Agentes 

Liu, Li e Luo (2004) apresentam uma gestão de rede baseada em agentes inteligentes 

motivada pelo desenvolvimento de gerenciamento de rede distribuída. Neste trabalho os 
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autores apresentam um sistema Multiagentes baseado em Framework de gestão da rede, que 

apresenta ambiente de colaboração mútua, onde as tarefas de gerenciamento de rede são 

decompostos em várias tarefas em paralelo ou sub-tarefas de gestão e, em seguida, fornece 

métodos de cooperação entre os diferentes agentes do sistema. 

Angelotti (2001) relata em seu trabalho o Projeto Multicheck 1, que define uma 

arquitetura de agentes autônomos para o tratamento automático de cheques bancários 

brasileiros manuscritos. Descreve a autora que a competência desses agentes é implementada 

em duas camadas. A primeira corresponde aos algoritmos de reconhecimento de padrões 

aplicados diretamente sobre os segmentos de imagens. A segunda corresponde aos 

mecanismos de raciocínio aplicados sobre as informações provenientes da primeira camada 

para validá-las ou interpretá-las.  

Esta interpretação envolve também informações provenientes de outros agentes. 

Portanto, estas informações podem apresentar inconsistências. Este problema é tratado 

adequadamente e naturalmente através de conceitos e operadores da lógica evidencial 

paraconsistente. 

O Quadro 6 mostra algumas das aplicações de agentes conforme Cordeiro (2001). 

 

Agentes Inteligentes em 
controles pedagógicos. 

Sistemas Multiagentes reforçam a aprendizagem; Aplicação de modelos-
Agentes Inteligentes; Interativos para simulação do progresso social; 

Como multiplicar a aprendizagem com Agentes em problemas de 
planejamento de projetos; Agentes Inteligentes em simulações militares. 

Ambientes computacionais 
heterogêneos colaborando 

em tempo real. 

Agentes Inteligentes em jogos de computador; Agentes Móveis 
resolvendo problemas de gerenciamento de redes; Sistemas Multiagentes 
Reativos decidindo a especificação de métodos em projetos; Monitorando 

a presença e status de pessoas com Arquitetura Multiagentes. 

Agentes Guardiões. Sistemas de Segurança em situações críticas na saúde; Lógica Fuzzy no 
processo de decisão da estrutura humana. 

Quadro 6: Aplicação para agentes 
Fonte: Adaptado de Cordeiro (2001). 
 

Em Cordeiro (2001) encontra-se a proposta de uma ferramenta eficaz que consiga 

gerenciar a comunicação de dados on-line entre sistemas diferentes, de maneira que as 

informações extraídas de qualquer banco de dados possam ser analisadas, comparadas e 

trabalhadas, para que sejam transmitidas para os usuários de forma automática e interativa. 

Relata o autor que foi desenvolvido um ambiente próprio, baseado na plataforma Delphi™ 
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para Windows™. Este sistema permite a incrementar posteriormente, com a inserção de 

células mais inteligentes, que possam construir e gerar conhecimento, utilizando técnicas 

compartilhadas, originárias da Inteligência Artificial Distribuída. Esta ferramenta foi validada 

com a aplicação em casos práticos, em áreas diferentes, para enfatizar o seu caráter genérico, 

conforme pode ser conferido em seu trabalho. 

Observa-se que em ambos os casos os agentes computacionais têm suas atribuições 

definidas, trabalham em sintonia com os demais agentes, usuários e o ambiente. Nestes 

sistemas a divisão de tarefas constitui um elemento diferenciador na execução, permitindo 

melhorar a desempenho do sistema como um todo devido a utilização de processamento em 

Inteligência Artificial Distribuída. 

2.11 SISTEMAS MULTIAGE�TES 

Em Inteligência Artificial Distribuída é presumido que a arquitetura inspira-se na 

resolução de alguns problemas por diversos especialistas no domínio. Baseado em suas 

competências, colaboração com outros especialistas, o problema é subdividido e analisado 

isoladamente e caso necessário busca-se com outro agente do sistema (outro especialista) uma 

negociação para resolução eficaz. Esta interação entre os especialistas encaminha ao 

entendimento do conceito de sistemas multiagentes. 

Os sistemas multiagentes podem ser divididos basicamente em duas classes: sistemas 

reativos e sistemas cognitivos. Os sistemas multiagentes cognitivos são constituídos de 

agentes inteligentes, ou seja, possui uma representação parcial e explícita de seu ambiente, 

capacidade local de decisão e podem negociar uma informação ou um serviço. Eles são em 

geral dotados de conhecimentos, competências, intenções e planos, o que possibilita 

coordenar suas ações na resolução de um problema. Os sistemas multiagentes reativos são 

constituídos por um grande número de agentes simples, sem inteligência e sem representação 

de seu ambiente. Estes agentes são fortemente acoplados e interagem utilizando um 

comportamento do tipo estímulo e resposta. Neste caso, um comportamento inteligente 

emerge a partir das interações entre estes agentes e seu ambiente, os agentes não são 

individualmente inteligentes, mas seu comportamento global sim. (SCALABRIN et al, 1996). 

Para reforçar a importância da interação sobre os agentes em um sistema multiagente, 

Durfee et al (1987 apud ANGELOTTI, 2001), menciona que a cooperação entre agentes deve 

ser feita levando em conta os objetivos visados, por exemplo: 
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a) acelerar a solução de um problema, privilegiando o trabalho paralelo dos agentes; 
b) obter várias soluções locais, utilizando as capacidades dos outros agentes para 
obter uma solução local; c) melhorar a confiabilidade dos resultados, utilizando o 
fato que os agentes podem verificar os resultados; d) reduzir a possibilidade de 
duplicação de processamento, atribuindo um subproblema a um número limitado de 
agentes, por exemplo a um único; e e) reduzir o volume de comunicação, trocando 
apenas as informações necessárias. 
 

A construção do modelo de solução de cada problema nesta configuração pode ser 

desenvolvida individualmente por intermédio da aquisição de informações provenientes do 

meio que os cerca incluindo o ambiente interno do BADESC bem como o externo por 

intermédio da rede Internet. 

No Capítulo 3, maiores detalhes dos agentes computacionais são descritos. Estes 

agentes apóiam a execução das atividades propostas pelo Observatório para servir de 

elemento de Gestão do Conhecimento. 

2.12 RECUPERAÇÃO DA I�FORMAÇÃO 

Observa-se claramente o crescimento exponencial da grande disponibilidade de 

informações presente na rede Internet, e devido a isto diversos pesquisadores motivaram-se a 

desenvolver técnicas para melhorar a eficiência do processo de busca de informações. Uma 

das funções básicas de qualquer sistema de Recuperação de Informação (RI) é o ordenamento 

dos documentos que atendem critérios de busca levando em conta os níveis de relevância do 

assunto pesquisado. Existem diversas técnicas para determinar estes níveis de relevância dos 

resultados que levam em consideração o critério de busca e o conteúdo da informação, como 

por exemplo most-cited, boolean spread activation, TFxIDF e vector spread activation.  

(DHYANI & BHOWMICK, 2002).  

Os autores ainda mencionam que além da quantidade exponencial de informações 

disponíveis em diferentes bases de dados, outro fator de importância a ser considerado em um 

sistema de recuperação de informação é que estas bases de dados estão alinhadas a um 

domínio específico do conhecimento, ou seja, concentram assuntos de um mesmo tema, 

devido a isto surge a necessidade de definir alguns perfis na busca como as preferências dos 

usuários que pesquisam o tema, a relevância e o peso do acesso à informação (quantas vezes 

foi consultado, qual a idade de publicação do documento, por exemplo). 

Encontra-se em Camargo e Coeli (2000) que o interesse em relacionar registros em 

diferentes bases de dados veio aumentando nas últimas décadas juntamente com a crescente 



 

 

64 

disponibilidade de grandes bases de dados informatizadas. Estas bases são empregadas muitas 

vezes para monitorar a ocorrência de evento de interesse ou com objetivo de ampliar a 

quantidade de informação a ser obtida por cada unidade de estudo a partir da combinação de 

bases qualitativamente distintas. Relacionar registros em diferentes bases de dados é tarefa 

trivial nos casos em que os registros de cada base incluam campo comum que permita a 

identificação de cada registro de forma unívoca, porém um campo de natureza mais restrita 

raramente está presente nas bases de dados ou sites na rede mundial de computadores e o 

processo de relacionamento deve fundamentar-se na utilização de atributos menos específicos, 

tais como dados mais simples. A complexidade do processo cresce à medida que o número de 

registros a ser relacionado aumenta, tornando necessária a utilização de computadores e de 

rotinas automatizadas para sua execução, criando a necessidade de utilização de sistemas de 

recuperação de informação específicos. 

Nascimento (2004) contribui sobre este assunto mencionando que a recuperação da 

informação é uma parte da Ciência da Computação que estuda a representação, o 

armazenamento, a organização e o acesso a informação a partir de coleções de documentos, e 

que a necessidade desta busca teve um aumento significativo com o advento dos 

computadores e o aparecimento de diferentes bancos de dados distribuídos pela rede Internet. 

O autor, assim como os anteriores corrobora ao afirmar que existe uma dificuldade de 

encontrar a relevância da informação, em tempo satisfatório em meio a uma imensidão de 

informações, e que para resolução deste conflito faz-se necessário criar cada vez mais 

algoritmos que julguem a importância de um documento e o interprete conforme a 

necessidade de quem o solicitou no processo de busca. 

Baeza-Yates e Ribeiro Neto (1999) definem que os principais objetivos de um sistema 

de recuperação de informação é criar índices eficientes, processar consulta de usuários com 

bom desempenho e desenvolver na forma de ranking, algoritmos de ordenação que aumentem 

a qualidade das respostas. Assim as pesquisas em recuperação da informação incluem 

modelagem, classificação, arquitetura de sistemas, interfaces de usuários, visualização de 

dados, filtragem e linguagens de programação. Estes sistemas de recuperação de informação 

são formados por máquinas e programas computacionais utilizados para recuperar informação 

em base de dados onde são armazenados diferentes tipos de documento, executando 

operações que envolvem processos de pesquisa, indexação, estratégias de busca, relevância e 

apresentação de documentos de um sistema de informação através de diferentes mecanismos 

de busca. 
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Complementam os autores que a necessidade de resolver determinado problema ou 

executar determinada tarefa leva o usuário a buscar a informação que não domina ou não 

conhece, e que os sistemas de recuperação de informação são as formas de comunicação para 

o usuário inserir sua consulta e proliferar a busca ao encontro da resposta. Esta necessidade de 

busca não é inserida e, especificada na interface do mecanismo de recuperação em linguagem 

natural e sim por intermédio de palavras chaves. Assim a inserção dos dados através de 

palavras chave em um formulário eletrônico dispara a busca para localizar documentos que se 

aproximem da necessidade explicitada pelo usuário, porém um sistema de recuperação de 

informação não tem a responsabilidade de identificar precisamente o que o usuário solicitou, 

mas sim identificar documentos que se aproximem da necessidade de informação solicitada. 

De uma forma simplória disponibilizar uma lista de documentos sobre aquela palavra chave. 

Weber (2006) defende que um sistema de recuperação de informação nada mais é que 

uma ferramenta de busca a documentos relevantes solicitado por uma dada consulta que 

expressa a necessidade do usuário. Ressalta ainda que um documento pode ser formado de 

textos, vídeos, sons, imagens e outros tipos de dados. Na continuidade menciona a 

classificação dos principais tipos de recuperação de informação em: Sistema de recuperação 

de informação bibliográfica; Sistema de recuperação de informação textual; Sistema de 

recuperação de informação visual; e, Bibliotecas digitais. 

Pode-se verificar assim que a eficiência de um sistema de recuperação de informação 

está diretamente relacionada com a melhor forma de representar os documentos e com a 

melhor forma de recuperá-los de acordo com os argumentos inseridos no momento da 

consulta. Para o Observatório, objeto deste projeto, a aplicação de sistemas de recuperação de 

informação permeia a busca pela rede Internet de documentos relacionados à área de 

Microcrédito. Inicialmente o agente computacional executará a busca de Legislação e 

Notícias pertinentes ao setor utilizando uma série de palavras chaves e direcionamento 

prioritário a sites oficiais prováveis de publicação sobre o assunto (o Banco Central do Brasil, 

por exemplo). Os link´s com os documentos encontrados serão postados no Observatório para 

que o usuário coordenador verifique a pertinência e importância do documento encontrado e 

decida ou não por sua publicação. Caso sim, ficará disponível para consulta a toda 

comunidade e, caso rejeitado, será descartado do banco de dados do Observatório. 

Mais detalhes sobre a recuperação da informação no Observatório pode ser verificado 

na seção 3.3. 
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2.13 QUALIDADE DA I�FORMAÇÃO 

Pode-se imaginar a qualidade como uma adequação à utilização de um produto ou um 

serviço a medida que este serve com sucesso ao propósito de seus consumidores, no sentido 

de ser algo intrínseco e buscar a excelência. As especificações para que isto aconteça estão 

estabelecidas para garantir produtos ou serviços livres de anomalias que possam interferir na 

sua utilização.  

Apesar desta visão ser praticada por desenvolvedores mas mais diferentes áreas 

organizacionais, a qualidade da informação (QoI) apresenta-se como uma ciência inexata, 

apesar de vários aspectos deste campo já tenham sido investigado, visto que a informação é 

algo caracterizado (de certa forma) como intangível. 

Kahn, Strong e Wang (2002) afirmam que a qualidade da informação está diretamente 

ligada e é responsabilidade dos sistemas de informação e do departamento de tecnologia das 

instituições a medida que estes criam dados sólidos, precisos e completos para manter a 

conformidade das especificações de produtos e serviços esperadas por seus consumidores. 

Assim, no Observatório trata-se a qualidade da informação como um elemento prioritário em 

todas as suas fases, desde a captura, processamento, armazenagem e atualização contínua a 

fim de se alcançar o objetivo de gerar e manter conhecimento para os usuários do sistema. 

Com o objetivo de caracterizar QoI, apresenta-se a seguir alguns conceitos e detalhes. 

Complementam ainda os autores que em relação aos aspectos de contingências ou 

práticos da qualidade da informação, a tendência mais marcante na literatura é o enfoque no 

usuário. A proposição central é a de que o valor ou a qualidade da informação depende do 

usuário e do contexto em que é considerada. O foco no usuário, em estudos de qualidade, 

segue o movimento mais geral da ciência da informação de apostar no paradigma do usuário 

em contraposição ao modelo de abordagem anteriormente dominante, que pensava a 

informação a partir da teoria matemática em que a qualidade da informação é relativa à 

medida quantitativa de eficácia na técnica da transmissão de uma mensagem entre um emissor 

e um receptor. (NEHMY, PAIM, GUIMARÃES, 2006).  

Assim, pode-se verificar que a informação pode ter diferentes abordagens em sua 

qualidade. A Tabela 1 apresenta uma opção de classificação das dimensões da informação. 
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Tabela 1: Dimensões da qualidade da informação (a) 

Intrínseca Contigencial Forma 

precisão validade Integral ou sintético 

abrangência atualidade Impresso ou oral 

significado completeza Formal ou informal 

confiabilidade novidade Meio eletrônico 

Fonte: Adaptado de Nehmy, Paim & Guimarães (2006). 

 

Encontra-se em Pipino, Lee e Wang (2002) complemento a análise das dimensões 

utilizadas a qualidade da informação mostrada na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Dimensões da qualidade da informação (b) 

Dimensão Descrição 

Acessibilidade Disponibilidade do dado e sua recuperação. 

Quantidade Adequação da quantidade à necessidade. 

Credibilidade Quanto é verdadeiro a informação. 

Completeza Quanto a profundidade e a amplitude atendem a necessidade. 

Concisão Representação em forma compacta. 

Consistência Apresentação no mesmo formato. 

Facilidade de uso Possibilidade de utilizar em diferentes tarefas. 

Livre de erros Está correto e ser confiável. 

Interpretação Símbolos e linguagens claras de entendimento. 

Objetividade Não está disperso e não é parcial. 

Relevância Colabora e é útil ao propósito. 

Reputação É valorizado de acordo com sua fonte ou conteúdo. 

Segurança Existe restrição para manter a sua segurança. 

Volatilidade Quanto é atualizado. 

Entendimento Facilidade de ser compreendido. 

Fonte: Adaptado de Pipino, Lee e Wang (2002). 

 

Strong, Lee e Wang (1997) ao tratarem sobre qualidade da informação afirmam que o 

tratamento de uma informação de má qualidade numa organização pode gerar um efeito 

destruidor, e que assim, aqueles que se utilizam das informações para execução de suas 

atividades devem procurar pela melhor qualidade a fim de evitar problemas, independente da 

dimensão em que é utilizada. Esta afirmação dos autores deve ser aliada a potencialidade de 
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um sistema de informação avaliar e tornar de forma consistente os dados disponíveis em 

informação relevante e útil. Assim, deve-se de maneira continuada mensurar o valor de uma 

informação (custo), o benefício que ela vai proporcionar e acompanhar a continuidade da sua 

qualidade. 

Encontra-se em Nehmy, Paim e Guimarães (2006) que a noção de qualidade da 

informação está usualmente interessada em identificar aspectos de avaliação da informação 

que sirvam a objetivos gerenciais e que sejam passíveis de medida. De um modo geral 

entende qualidade ou valor, como a categoria mais abrangente sob a qual são agrupados 

fatores ou indicadores de diferentes significados.  

A qualidade da informação causa alguns impactos decorrentes de sua má utilização 

como erros na produção, transtornos com os colaboradores, problemas técnicos decorrentes da 

incerteza da melhor informação a utilizar em determinado processo, insatisfação dos clientes, 

desvio nas decisões gerenciais, aumento de custos operacionais (recursos e pessoas), perdas 

na efetividade das decisões, inconsistências entre documentos e informações, entre outros. 

Apoiando este pensamento Strong, Lee e Wang (1997) apresentam uma série de problemas da 

qualidade da informação que podem ser visualizadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Fontes de problemas na qualidade da informação 

Etapa Problema Conseqüência 

Produção 
Varias fontes de informações produzem 

diferentes valores; 
Informação produzida utilizando critérios 

subjetivos leva a inconsistência; 
Erro na produção da informação leva a perdas. 

Perda financeira, perda legal 
e perda da própria 

informação 

Armazenamento 
Dificuldade de acesso a grande quantidade de 

informação armazenada; 
Distribuição da informação em diferentes 

sistemas distribuídos pode gerar inconsistências; 
Dificuldades em indexar informações não 

numeradas pode atrapalhar sua indexação. 

Perda de tempo na busca da 
informação; 

Dificuldade de catalisar as 
informações e acessa-las; 

Elevação dos custos de 
armazenamento com baixo 

retorno. 

Utilização 
Variação das atividades de uma organização 

possa por em cheque a relevância de uma 
determinada informação; 

A segurança na informação deve conviver com a 
facilidade ao seu acesso; 

Recursos computacionais habilitados a acessar 
qualquer tipo de informação. 

Falta de alinhamento entre a 
necessidade e a 

disponibilidade da 
informação; 

Informação com menor valor 
devido ao bloqueio da 

segurança; 
Limitações a qualidade. 

Fonte: Adaptado de Strong, Lee e Wang (1997). 
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Na visão dos autores citados a qualidade de informação representa uma parcela de 

grande importância em qualquer sistema, assim como numa comparação básica, deva a 

qualidade em determinado produto ou serviço ser essencial. No Observatório a QoI é tratada 

com a mesma importância dada a criação do sistema e seu objetivo de agregar e publicar 

dados, informação e conhecimento.  

Desta maneira, é descrito no desenvolvimento elementos que aplicam a QoI na 

operacionalização do Observatório. Os processos, os responsáveis, as métricas e outros temas 

de QoI do Observatório são descritos com maior detalhe na seção 3.6.2. 



 

 

70 

3  DESE�VOLVIME�TO 

Neste capítulo apresentam-se as soluções desenvolvidas e os procedimentos para a 

criação do protótipo do Observatório Virtual para utilização na área de Microcrédito do 

BADESC. 

3.1 VISÃO GERAL 

Esta dissertação foi elaborada basicamente em três fases: na fase inicial referiu-se à 

escolha do tema, a definição e a delimitação do problema de pesquisa; na fase seguinte, de 

construção e de desenvolvimento referente à estruturação de um plano de pesquisa e à 

execução da pesquisa propriamente dita e o desenvolvimento do Observatório, e na fase final, 

a implantação e a redação referente à análise dos dados e informações obtidas na fase 

construtiva. É a organização das idéias de forma sistematizada visando a elaboração do 

relatório final. (SILVA & MENEZES, 2000).  

Referente às etapas pode-se apresentar as principais atividades desenvolvidas: a) 

realização de reuniões de orientação para verificação e possível correção no andamento dos 

trabalhos, bem como ajuste das metas e determinação de novas atribuições; b) execução da 

pesquisa bibliográfica do tema em diferentes fontes para formação de base de conhecimento, 

transpondo os conhecimentos adquiridos de uma forma ordenada para o capítulo de 

fundamentação teórica da dissertação; c) aplicação de pesquisa informal de campo (visita a 

empresas – in loco) para identificação da utilização ou não dos elementos referente ao tema da 

dissertação.  

As atividades anteriores serviram de suporte para o desenvolvimento e adaptação do 

protótipo de Observatório Virtual; d) desenvolvimento teórico do Observatório Virtual, 

resultado da pesquisa científica em campo e bibliográfica, apoiado pela orientação docente; e) 

transformação do Observatório Virtual descrito em requisitos de negócio para uma aplicação 

prática em laboratório apoiado por ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(o protótipo); f) avaliação do modelo operacional na instituição, simulando condições 

próximas da realidade. Conforme explicitado anteriormente a organização disponibilizada 

para tal atividade é o BADESC; 

Estas atividades foram realizadas durante todo o período e readequadas conforme o 

andamento do trabalho e o alcance dos objetivos específicos. Descrevendo-as, inicialmente foi 
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realizado um estudo bibliográfico direcionado aos principais livros, periódicos, artigos de 

seminários/congressos, trabalho de conclusão de curso de graduação, dissertações de 

mestrado, teses de doutorado e outras publicações que remeteram aos assuntos diretamente 

envolvidos com o tema deste trabalho. Durante o processo de busca e identificação das obras, 

foi utilizada a técnica de reconhecimento prévio por intermédio de uma visualização rápida no 

índice ou sumário para verificar se há assunto de interesse ou relacionado com o trabalho a ser 

desenvolvido, selecionando as obras de interesse. 

Passada esta fase, procurou-se nas organizações catarinenses ou que aqui atuam, se 

possuem e ou utilizam Gestão de Conhecimento Empresarial, Comunidade de Melhores 

Práticas, bem como Observatório Virtual. Foram contatadas algumas organizações e 

informalmente aplicada uma pequena entrevista (conforme o roteiro do Anexo A) a fim de 

mapear o censo comum sobre os diferentes modelos referente ao tema. As informações foram 

registradas e transportadas para o trabalho acadêmico com o objetivo de apresentar o que está 

disponível e utilizado na atualidade. 

Sobre a delimitação da pesquisa, foi direcionada a empresas de grande porte da região 

de Florianópolis para verificação sobre a utilização do tema. Esta forma de abordagem não 

trata-se de impedimento técnico, apenas uma consulta passível de averiguação pelo 

pesquisador, esperando com ela obter um panorama informal sobre a utilização do tema na 

prática. Realizou-se uma busca na lista de maiores e melhores da revista EXAME8 que atuam 

na região.  

Extraiu-se da relação as maiores empresas da região sul do Brasil, de Santa Catarina, 

da Grande Florianópolis, ou ainda empresas nacionais que atuam na região por intermédio de 

suas filiais. Também foram incluídas e consideradas as companhias limitadas de porte 

significativo, as conhecidas no mercado ou por algum tipo de indicação. 

Na continuidade, foi executada a junção dos modelos encontrados na prática e os 

publicados na literatura, adaptando a um modelo básico teórico aplicável a organização, 

objeto deste projeto. A intenção de um modelo básico e inicial do protótipo pode ser 

visualizada na Figura 9. 

                                                 
 
 
 
8 Mais informações em http://app.exame.abril.com.br/servicos/melhoresemaiores/ 
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Figura 9: Modelo de um protótipo de Observatório. 

 

A descrição do protótipo do Observatório foi realizada em linguagem de modelagem 

de processo de negócios apoiado por Linguagem de Modelagem Unificada (UML). Este 

modelo desenvolvido (ou adaptado) migrou para ferramentas de Tecnologia da Informação e 

Comunicação a fim de operacionalizar o protótipo de Observatório Virtual. Criado o 

protótipo, este passou a operar em uma estrutura organizacional real para os testes de 

avaliação e aplicabilidade do novo modelo proposto. Mais detalhes podem ser verificados em 

3.4 a 3.6. 

Para isto utilizou-se dos recursos da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina 

(BADESC)9, que é uma sociedade de economia mista, de capital autorizado, criada pela Lei 

nº 4.950, de 11/11/1973 e instalada oficialmente em 01/08/1975, com o objetivo de promover 

o desenvolvimento econômico e social do Estado de Santa Catarina, mediante a prática da 

aplicação de recursos financeiros no âmbito de sua competência, definida pela Legislação 

Federal pertinente. Dentre os objetivos do BADESC, o seu Estatuto Social lhe confere a 

execução da política estadual de desenvolvimento econômico e o fomento das atividades 

produtivas através de operações de crédito com recursos próprios e dos fundos institucionais, 

                                                 
 
 
 
9 Mais detalhes em www.badesc.gov.br. 
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bem como por aqueles oriundos de repasses de agências financeiras nacionais e 

internacionais.  

No processo de avaliação do Observatório Virtual no BADESC, o protótipo atendeu 

especificamente a interação dos usuários do Microcrédito. O Observatório relacionou-se com 

os usuários que atuam na área de Microcrédito na busca de soluções e oportunidades para a 

área, apresentação de indicadores do setor, ferramenta de interação entre os envolvidos, bem 

como um instrumento referencial do conhecimento. Vislumbraram-se desta forma três 

módulos funcionais essenciais referenciados a seguir. 

O primeiro módulo funcional é um elemento de integração para criação de uma 

comunidade do conhecimento em Microcrédito. Os usuários envolvidos com o Observatório 

do BADESC na serão as outras agências de fomento (BNDES, BRDE, Agências Estaduais), 

as organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que podem ser visualizadas 

no Anexo F, as Sociedades de Crédito ao Microempreendedor (SCM´s), demais parceiros 

(SEBRAE, Cooperativas), o Estado (Legislação), entidades educacionais relacionadas ao 

estudo do Microcrédito, entre outros. Estas instituições são também conhecidas no setor como 

Instituições de Microcrédito Produtivo e Orientado (IMPO). O espaço do Observatório 

permitirá uma troca constante do conhecimento sobre o setor, haverá um espaço para críticas, 

sugestões, retiradas de dúvidas e uma forma alternativa de contato. 

O segundo módulo funcional faz o relacionamento com o Estado e com a 

Comunidade, pesquisando na rede Internet, coletando e divulgando a legislação aplicável ao 

setor. Pretende-se tornar o Observatório em uma referência do conhecimento a respeito das 

Leis, Decretos, Medidas Provisórias, Circulares, Resoluções, e qualquer outro instrumento 

normativo oficial aplicável à área e publicado por organismos relacionados ao governo. 

Também há um espaço para divulgação das notícias publicadas sobre o setor de Microcrédito 

na rede mundial de computadores, visto que o Observatório pesquisa as principais notícias do 

setor de Microcrédito e publica os link´s relacionados, ficando disponível no endereço 

eletrônico www.badesc.gov.br (acesso livre). Na Figura 9, o coordenador e o especialista são 

profissionais do BADESC diretamente envolvidos na Gerência do Setor de Microcrédito. 

O terceiro módulo funcional do Observatório atua no relacionamento com a 

Comunidade, provendo um canal de comunicação aos interessados em obter contato com a 

Gerência de Microcrédito do BADESC. Pode-se observar na Figura 10 o modelo do protótipo. 
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Figura 10: Proposta do Observatório Virtual de Melhores Práticas do BADESC.  

 

 

3.2 MODELAGEM DO OBSERVATÓRIO 

Apresenta-se aqui a modelagem computacional e as funcionalidades desenvolvidas no 

protótipo do Observatório. 

3.2.1  Opção de um Sistema Multiagente 

A construção de um sistema de computação envolve uma série de fatores como 

diferentes fontes de conhecimento, visão de especialistas, custos da implantação, opção pela 

melhor tecnologia, capacidade de processamento, interações, ambiente colaborativo, entre 

outros. Para o Observatório optou-se pelo arcabouço de estrutura multiagente por oferecer a 
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possibilidade de estruturação do problema por partes, distribuição de tarefas e o 

compartilhamento de resultados. 

A escolha do uso de agentes no contexto deste trabalho acadêmico foi influenciada 

também por outros requisitos. O primeiro a mencionar é devido às atividades que são tratadas 

pelo Observatório poderem ser vislumbradas como um problema que se subdivide em tarefas 

distintas, assim, pode-se modelar como um agente autônomo processando atividades em um 

workflow. O segundo requisito encaminha a visão de multiagentes, visto que a interação entre 

diferentes agentes computacionais no Observatório pode tornar as atividades inerentes ao 

tratamento dos processos de forma mais eficaz, à medida que os agentes podem resolver 

situações difíceis de serem solucionadas por um único sistema computacional especialista (ou 

agente isolado). Para finalizar, a execução de atividades em paralelo pelos diferentes agentes 

do Observatório possibilita de forma significativa a utilização de uma aplicação de alta 

performance, como um processamento distribuído aumentando o desempenho como um todo. 

Neste sentido, os diferentes agentes do Observatório têm suas atividades específicas na 

arquitetura e relacionadas entre si, buscando soluções de forma cooperativa ao alcance de 

objetivo comum. Assim cada agente é uma entidade que tem capacidade de raciocínio, poder 

de tratamento de informações relativas a seu domínio de aplicação e ao gerenciamento das 

interações com os usuários do sistema atendendo suas solicitações, assim como levam em 

conta a inconsistência das informações que podem ocorrer. Finalmente, o objetivo de cada 

agente é de alcançar sua meta. 

3.2.2  Características dos Agentes do Observatório 

No protótipo do Observatório há uma estreita relação entre seis funcionalidades e os 

agentes computacionais que atuarão na resolução das atividades inerente a cada um dos seis 

processos identificados na Figura 11 da Seção 3.2.4.  

Devido a isto há a necessidade de classificar os agentes baseados na sua relação com 

os outros agentes, os usuários do sistema e ao ambiente que interagem. A Tabela 4 resume as 

características específicas de cada agente do protótipo do Observatório. Estes agentes foram 

projetados e implementados na versão de PROTÓTIPO rodando em uma máquina local em 

ensaio laboratorial. 
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Tabela 4: Caracterização dos agentes do Observatório 

Funcionalidade Caracterização dos Agentes Descrição 

Relatório 
Consolidado 

Comunicabilidade, Gerador. Tem capacidade de se comunicar, Está ligado a base de 
dados e gerará informações. 

Boas Práticas Comunicabilidade, Repositório. Tem capacidade de se comunicar, concentra e 
armazena dados para ser acessada por outros agentes. 

Consulta Comunicabilidade, Interface. Tem capacidade de se comunicar, Tem a propriedade 
de colaboração com os usuários. 

Legislação Autônomo, Móveis, Informação. Atua sem intervenção humana, É capaz de vagar 
através de redes de computadores ou através da própria 
Internet interagindo com outros computadores, Executa 
papel de gerenciamento e manutenção de informações 

espalhadas em diversas fontes. 

Notícias Autônomo, Móveis, Informação.  Atua sem intervenção humana, É capaz de vagar 
através de redes de computadores ou através da própria 
Internet interagindo com outros computadores, Executa 
papel de gerenciamento e manutenção de informações 

espalhadas em diversas fontes. 

Indicadores Comunicabilidade, Interface. Tem capacidade de se comunicar, Tem a propriedade 
de colaboração com os usuários. 

Na Tabela 5 são apresentadas as características que aparecem em todos os Agentes do 

protótipo do Observatório, ou seja, é comum a ambos os Agentes. 

 

Tabela 5: Características comuns aos agentes do Observatório 

Características comuns dos 
Agentes 

Descrição 

Comunicabilidade Terá capacidade de se comunicar com outros agentes ou 
com pessoas.  

Baseados na utilidade dos agentes 
de busca, de consolidação, de 

comunicação (as funcionalidades) 

Procurará alcançar os objetivos de uma forma mais 
econômica, rápida e ou segura, levando o agente a uma 

maior utilidade. 

Reativo simples  Aplicará ações baseadas na percepção atual, ignorando o 
restante do histórico de percepções. 

Mobilidade Terá capacidade de mover-se entre as máquinas. 

 

Na Tabela 6 são apresentadas as características que não aparecem nos Agentes do 

protótipo do Observatório. 
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Tabela 6: Características não presentes nos agentes do Observatório 

Características Não 
Presentes nos Agentes 

Descrição 

Aprendizagem Não é capaz de se adaptar a novas condições 
do ambiente. 

Híbridos Não combinará diferentes filosofias. 

Atuadores Não alterará a situação de processo ou outra 
atividade. 

 

3.2.3  Análise das Funcionalidades de �egócio 

Para a execução da atividade descrita nesta seção foi necessária uma análise criteriosa 

sob dois aspectos. O primeiro refere-se às funcionalidades identificadas como importantes na 

fase de concepção do protótipo. O segundo aspecto refere-se a uma avaliação com os usuários 

que utilizarão a versão final do Observatório. A finalidade desta segunda fase foi de 

compreender melhor o negócio geral para que o aplicativo possa melhor adequar-se e de 

maneira mais apropriada aos requisitos do negócio, ou seja, migrar do protótipo para a versão 

final.  

Representantes dos usuários envolvidos foram consultados para definição das 

exigências necessárias a um funcionamento que se aplique ao objetivo que se propõe o 

Observatório. Para isto, a modelagem de negócio efetuou-se em funcionalidades aplicando a 

esta o diagrama de caso de uso, breve descritivo, diagrama de sequência, diagrama de 

atividades e diagrama de classes em UML.  

3.2.4  Modelagem UML 

A Unified Modeling Language (UML) ou Linguagem de Modelagem Unificada é uma 

linguagem gráfica para a modelagem e o desenvolvimento de sistemas de software, neste caso 

o Observatório. Fornece um suporte de modelagem, arquitetura e visualização para todas as 

fases de desenvolvimento de um software, desde a análise das exigências até a especificação, 

construção e distribuição. A idéia principal de utilizar a UML é capturar os detalhes 

importantes sobre o Observatório como um sistema interativo de modo que o problema seja 

claramente entendido, a arquitetura e os requisitos para a solução sejam desenvolvidos e a 

implementação escolhida demonstre claramente a necessidade do sistema. (FOWLER, 2005; 

AHMED & UMRYSH, 2002). 
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Optou-se aqui por uma arquitetura de desenvolvimento baseado em componentes a 

fim de tornar o sistema mais fácil de entender, gerenciar, desenvolver, modificar, manter e, se 

necessário, diminuir, alterar ou ampliar. Para exemplificar a Figura 11 demonstra as 

subdivisões do sistema principal do protótipo do Observatório em subsistemas de pacotes.  

 

 

 

 

Figura 11: Decomposição em subsistemas. 
Fonte: Adaptado de Ahmed e Umrish (2002). 

 

Booch, Rumbaugh & Jacobson (2006, p. 23) definem pacotes como um item de 

agrupamento onde um modelo pode ser decomposto, que tem um propósito geral para a 

organização do próprio projeto. O pacote é puramente conceitual o que significa que só 

existem em tempo de desenvolvimento a fim de auxiliar no entendimento e subdivisão de um 

sistema complexo, exatamente o que pretende mostrar a Figura 11. 

3.2.5  Caracterização e Gestão do Conhecimento nos Subsistemas 

Ainda na Figura 11 pode-se fazer uma comparação com a proposta do Observatório 

ilustrada na Figura 10, onde a relação como o usuário “Estado” se dará no Subsistema 

Legislação. A interação do usuário “Comunidade” com o Observatório será feita por todos os 

Subsistemas visto que em todas as seis funcionalidades será permitido publicar dúvidas e 

realizar consultas.  

Os usuários “Player´s” e o usuário “Coordenador” utilizarão principalmente os 

Subsistemas Relatório Consolidado, Boas Práticas, Indicadores. O Subsistema “Notícias” 

publicará os principais acontecimentos na área de Microcrédito, ficando disponível para todos 

os usuários do Observatório. 

O Subsistema Relatório Consolidado executará a função de transformação do 

conhecimento por Combinação, ou seja, de explícito para explícito. O conhecimento sobre o 
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histórico do Microcrédito e a atuação das instituições que estão espalhados nas diversas 

IMPO´s de Santa Catarina serão centralizadas neste aplicativo e disponibilizadas a todos os 

outros consolidando em forma de rede. O mesmo ocorrerá com o Subsistema Indicador, visto 

que os indicadores operacionais serão centralizados e disponibilizados a quem interessar em 

formato de rede. 

O Subsistema Boas Práticas executará a função de transformação do conhecimento por 

Externalização, ou seja, de tácito para explícito. Nesta funcionalidade serão divulgadas as 

melhores formas de executar determinada atividade, apreciação de uma oportunidade de 

melhoria ou resolução de problemas comum à área de Microcrédito.  

O Subsistema Consulta executará a função de transformação do conhecimento por 

Socialização, ou seja, de tácito para tácito. Esta funcionalidade permitirá contato entre 

qualquer usuário e um especialista em Microcrédito para consulta sobre o assunto. Assim o 

conhecimento residente no especialista pode ser divulgado a qualquer interessado. 

Os subsistemas Legislação e Notícias executarão a função de transformação do 

conhecimento por Combinação, ou seja, de explícito para explícito. Estas funcionalidades 

agregarão conhecimentos dispersos, a legislação que está disponível em diferentes sites do 

Estado e as notícias do setor espalhadas pela rede Internet, que serão divulgadas em ambiente 

comum. 

Apesar de não ser enquadrada a transformação por Internalização, pode-se entender 

que ela também é aplicável aos objetivos do Observatório se cada usuário ao manipular as 

funcionalidades disponíveis utilize o conhecimento publicado (explícito) para formar uma 

base de conhecimento pessoal (tácito) sobre a área de Microcrédito.  

Nestes Subsistemas estão embutidos os agentes computacionais que executam as 

funcionalidades do Observatório. Para a caracterização da Gestão do Conhecimento nos 

Subsistemas foi comparado com a definição de Nonaka e Takeuchi (1997). Na seção seguinte 

mostra-se a modelagem do Observatório em uma parte dos diagramas, visto que não se aplica 

a este caso específico os 13 diagramas preceituados pela literatura sobre o assunto. 

3.2.6  Diagrama de Classe dos Usuários e dos Agentes Computacionais 

Fowler (2005, p. 54) define o diagrama de classe como “um diagrama que descreve os 

tipos de objetos presentes no sistema e os vários tipos de relacionamento estático existentes 
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entre eles. Os diagramas de classe também mostram as propriedades e as operações de uma 

classe e as restrições que se aplicam a maneira como os objetos são conectados”. 

Booch, Rumbaugh & Jacobson (2006, p. 13) definem caso de uso como “a descrição 

de sequências de ações realizadas pelo sistema que proporciona resultados observáveis de 

valor para um determinado ator”. Continuam os autores complementando que o caso de uso é 

utilizado para estruturar o comportamento de itens em um modelo, assim, um caso de uso é 

realizado por colaboração que exibe um conjunto de classes, interfaces e relacionamentos. 

A fim de separar as atividades executadas pelos agentes computacionais no 

Observatório e a interação destes com os diferentes usuários do sistema, optou-se pela 

notação de dois diagramas de classe em separado, um para os usuários que pode ser 

visualizado na Figura 12, e outro para os agentes computacionais do sistema, que pode ser 

visualizado na Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Diagrama de Classe dos Usuários do Observatório. 
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Figura 13: Diagrama de Classe dos Agentes Computacionais do Observatório. 

As subseções a seguir demonstram a fase que delimita o escopo do Observatório em 

termos da utilização do sistema, compreensão das exigências gerais e uma série de outros 

requisitos descritos em UML. 

3.3 FU�CIO�ALIDADES DO OBSERVATÓRIO EM UML 

Descreve-se a seguir a modelagem das seis funcionalidades identificadas para o 

projeto do Observatório. As funcionalidades são apoiadas pelos agentes computacionais que 

pode ser visualizado no Apêndice G. 

3.3.1  Funcionalidade Relatório Consolidado 

DIAGRAMA DE CASO DE USO 

Os casos de uso é uma técnica para captar os requisitos funcionais de um sistema. Eles 

servem para descrever as interações típicas entre usuários de um sistema e o próprio sistema, 

fornecendo uma narrativa sobre como o sistema é utilizado. Assim, é uma ferramenta valiosa 

para ajudar no entendimento dos requisitos funcionais de um sistema. Neste diagrama 

trabalha-se com o conceito associado de cenário, que nada mais é do que uma alternativa real 
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do usuário do sistema que pode ou não acontecer, assim um caso de uso é um conjunto de 

cenários amarrados por um objetivo comum de usuário. No jargão dos casos de uso, os 

usuários são chamados de atores. Um ator é um papel que um usuário desempenha com 

relação ao sistema, e um único ator pode realizar muitos casos de uso. Inversamente um caso 

de uso pode ter vários atores executando-o. (FOWLER, 2005). 

Para Booch, Rumbaugh e Jacobson (2006, p. 35) a visão do caso de uso descreve o 

comportamento do sistema conforme é visto pelos usuários finais, analistas e pessoal de 

testes. Esta visão não especifica realmente a organização do sistema de um software, porém 

ela existe para especificar as forças que determinam a forma da arquitetura do sistema. 

Não existe uma padronização para escrever o conteúdo da interação dos atores com o 

sistema. Neste trabalho optou-se por um diagrama de caso de uso com o sistema Observatório 

e os usuários envolvidos, complementado por um memorial descritivo (que é uma descrição 

textual) dos itens relevantes do relacionamento entre eles. 

DOCUME�TO: 
OBS-UCMD-1.1 

 USE CASE: 
1 – Interação dos usuários com o Observatório. 
1.1 – Relatório Consolidado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve Descrição: Esta atividade baseia-se na inserção de informações da atuação em 

Microcrédito no Observatório pelas Instituições de Microcrédito Produtivo e 
Orientado IMPO´s (até o quinto dia útil de cada mês) e o processamento com 
posterior divulgação de um relatório com dados consolidados pelo 
Observatório disponível para os demais atores. O relatório consolidado 
demonstra as atividades econômicas e sociais das IMPO´s atuantes em Santa 
Catarina. Os dados do relatório são consolidados entre todas as IMPO´s com 
a periodicidade mensal, tornando-se um instrumento de divulgação e 
acompanhamento do programa de Microcrédito em Santa Catarina. 

IMPO`S 

O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
T 
O 
R 
I 

O 

1.1.1 Insere dados do 
Relatório Consolidado 

1.1.3 Divulga o Relatório 
Consolidado 

 

COORDENAÇÃO 

 

ESTADO 

 
COMUNIDADE 

 

1.1.2 Processa o Relatório 
Consolidado 

SISTEMA 
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Detalhes de interface: 

 
 

Tela do relatório 
consolidado: 

 
 

 
DIAGRAMA DE SEQUÊ�CIA 

Os diagramas de interação ou sequência descrevem como grupos de objetos colaboram 

em algum comportamento. Um dos diagramas de interação na UML é o diagrama de 

sequência que normalmente captura o comportamento de um único cenário. Este diagrama 

mostra os objetos e mensagens que são passadas entre os elementos em um caso de uso. Sua 

grande vantagem é de tornar as chamadas entre os participantes cristalinas e fornecer uma 

visão excepcional a respeito de quais participantes estão realizando quais processamentos. 

(FOWLER, 2005). 

No diagrama de sequência abaixo, tem-se o agente Relatório Consolidado que é um 
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controle centralizando, com um único participante processando e interagindo com os usuários. 

Uma função secundária deste agente é a publicação do relatório consolidado de vários 

usuários IMPO´s que inseriram as informações no sistema. Os Usuários, por sua vez, 

fornecem dados, recebem informações ou solicitam relatório ao agente Relatório 

Consolidado. 

 

 

DOCUME�TO: 
OBS-DS-1.1 

 DIAGRAMA DE SEQUÊ�CIA: 
1 – Interação dos usuários com o Observatório. 
1.1 – Relatório Consolidado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMA DE ATIVIDADES 

O diagrama de atividades é uma técnica para desenvolver lógica de procedimento, 

processo de negócio e fluxo de trabalho. De várias formas eles desempenham um papel 

semelhante aos fluxogramas no sentido de hierarquia de tarefas e responsáveis, mas a 

IMPO 

 
RELATÓRIO 

CONSOLIDADO 
COORDENAÇÃO 

 
ESTADO 

 
COMUNIDADE 

ACESSO TELA INICIAL 

 

ENVIA TELA DE ENTRADA DE DADOS 

 

ENVIA USUÁRIO E SENHA 

 

ENVIA DADOS DO MICROCRÉDITO 

 

CONFIRMA INCLUSÃO 

 

OPÇÃO ENVIA DADOS 

 SOLICITA USUÁRIO E SENHA 

 

CONSOLIDAM DADOS E 
GERA RELATÓRIO 

 
INFORMA CONSOLIDAÇÃO 

 
ACESSO TELA 

INICIAL 

OPÇÃO CONSULTA RELATÓRIO 

 
EXIBE 

RELATÓRIO 

PÚBLICA 
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principal diferença entre eles é a notação que os diagramas suportam comportamento paralelo, 

ou seja, é possível visualizar as tarefas que concorrem ao mesmo tempo. O diagrama de 

atividades permite determinar a sequência e as regras que se deve seguir. Isto é importante 

para a modelagem ao definir a linha de execução e paralelismo. (FOWLER, 2005). 

DOCUME�TO:  
OBS-DA-1.1 

 DIAGRAMA DE ATIVIDADES: 
1 – Interação dos usuários com o Observatório. 
1.1 – Relatório Consolidado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I�ÍCIO 

 

ESCOLHE OPÇÃO 
RELATÓRIO 

CONSOLIDADO NA PAG 
1 (PRINCIPAL) 

ESCOLHE OPÇÃO 
INSERIR DADOS DA 

IMPO 

ESCOLHE OPÇÃO 
DIVULGAÇÃO DE 

DADOS CONSOLIDADOS 

RECEBE RELATÓRIO 
CONSOLIDADO 

FIM 

RELATÓRIO 
CONSOLIDADO 

ENVIA LOGON – 
USUÁRIO E SENHA 

ENTRA COM OS DADOS 
NO FORMULÁRIO DE 
MICROCRÉDITO 

PROCESSA E 
CONSOLIDA O 
RELATÓRIO 

SENHA CORRETA 

DADOS DA 
IMPO 

ARMAZENA 

EXIBIR 
RELATÓ
RIO 

EXIBIR 
MENSAGEM 
DE ERRO � 

S 
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3.3.2  Funcionalidade Boas Práticas 

DIAGRAMA DE CASO DE USO 

DOCUME�TO: 
OBS-UCMD-1.2 

 USE CASE: 
1 – Interação dos usuários com o Observatório. 
1.2 – Boas práticas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve Descrição:  

Esta atividade é um processo de inserção, análise, aprovação ou 
reprovação, e posterior divulgação de CASOS DE MELHORES 
PRÁTICAS em Microcrédito no Observatório pelas Instituições de 
Microcrédito Produtivo e Orientado IMPO´s. Os casos, se aprovados, 
ficarão disponíveis para consulta para os demais atores. 
 
Os CASOS DE MELHORES PRÁTICAS são atividades, técnicas, 
processos, documentos, macetes e qualquer outro instrumento de 
divulgação de como fazer algo relacionado ao setor que produziu um 
resultado ótimo, gerando e mantendo vantagem competitiva, ou ainda 
reforçando a interação entre os usuários, o sistema e os agentes 
computacionais do SMA. Estes casos podem vir acompanhados de 
anexos, além da sua descrição. 
 
 

IMPO`S 

O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
T 
O 
R 
I 

O 

1.2.1 Inserção dos casos de 
boas práticas. 

COORDENAÇÃO 

1.2.2 Análise dos casos de 
boas práticas. 

1.2.3 Aprovação dos casos de 
boas práticas 

ESTADO 

COMUNIDADE 

1.2.4 Rejeição dos casos de 
boas práticas. 

1.2.5 Divulgação dos casos de 
boas práticas. 

SISTEMA 
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Detalhes de interface:  

 
 

Tela das Boas Práticas:  
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DIAGRAMA DE SEQUÊ�CIA 

DOCUME�TO:  
OBS-DS-1.2 

 DIAGRAMA DE SEQUÊ�CIA: 
1 – Interação dos usuários com o Observatório. 
1.2 – Boas práticas.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPO OBSERVATÓRIO COORDENAÇÃO ESTADO COMUNIDADE 

ACESSO A 1.2 

OPÇÃO 1.2.1 OU 1.2.5 (TELA 2) 

OPÇÃO 1.2.5 

OPÇÃO 1.2.1 

ENVIA  PÁGINA DE BOAS PRÁTICAS 

ENVIA TELA DE LOGIN E SENHA (TELA 3) 

ACESSO A 1.2 

OPÇÃO 1.2.2 OU 1.2.5 

ABRE PÁGINA DE CASOS 
PUBLICADOS 

ENVIA LOGIN E SENHA 

ENVIA  TELA COM FORMULÁRIO DE 
ENTRADA DADOS (TELA 4) 

ENVIA DADOS DE BOA PRÁTICA  (CASO) 

ACESSO A 1.2 ACESSO A 1.2 

OPÇÃO 1.2.5 OPÇÃO 1.2.5 

ABRE PÁGINA DE 
CASOS PUBLICADOS 

ABRE PÁGINA DE 
CASOS PUBLICADOS 

DISPONIBILIZA CASO PARA AVALIAÇÃO 
1.2.2 

APROVA CASO 

REPROVA CASO 

COMUNICA A IMPO 

COMUNICA A IMPO 

PUBLICA CASO 

DESCARTA CASO 

ANÁLISE  DO CASO 

ACESSO A 1.2 ACESSO A 1.2 ACESSO A 1.2 
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DIAGRAMA DE ATIVIDADES 
 
DOCUME�TO:  
OBS-DA-1.2 

 DIAGRAMA DE ATIVIDADES: 
1 – Interação dos usuários com o Observatório. 
1.2 – Boas práticas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I�ÍCIO 

ESCOLHE OPÇÃO DE 
BOAS PRÁTICAS DO 
MICROCRÉDITO 

ESCOLHE OPÇÃO 
INCLUSÃO DE CASOS 
DE BOAS PRÁTICAS 

ESCOLHE OPÇÃO 
ANÁLISE DE CASOS DE 

BOAS PRÁTICAS 

RECEBE TELA COM OS 
CASOS PUBLICADOS 

FIM 

CASO DE 
SUCESSO NO 

MICROCRÉDITO 

ENVIA LOGON – 
USUÁRIO E SENHA 

ENTRA COM OS DADOS 
DO CASO DE SUCESSO 

PUBLICA E ARMAZENA 
O CASO DE SUCESSO 

SENHA CORRETA 

DADOS DO 
CASO 

ARMAZENA 

EXIBE 
CASO 

EXIBIR 
MENSAGEM 
DE ERRO 

� 

S 

COORDENADOR 
ANALISA CASO COM 

ESPECIALISTA 

APROVADO 
� 

S 
INFORMA AUTOR INFORMA AUTOR 

DESCARTA O CASO 
APRESENTADO 

ENVIA LOGON – 
USUÁRIO E SENHA 

SENHA CORRETA 

EXIBIR 
MENSAGEM 
DE ERRO 

� 

S 

ESCOLHE OPÇÃO 
DIVULGAÇÃO DE 
CASOS DE BOAS 

PRÁTICAS 

ESCOLHE UM DOS 
CASOS PUBLICADOS 
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3.3.3  Funcionalidade Consultas 

DIAGRAMA DE CASO DE USO 

DOCUME�TO: 
OBS-UCMD-1.3 

 USE CASE: 
1 – Interação dos usuários com o Observatório. 
1.2 – Consultas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve Descrição:  

Esta atividade é um processo de inserção, análise e resposta à inserção 
de consultas referente ao setor de Microcrédito no Observatório.  
 
Qualquer usuário pode inserir suas dúvidas, sugestões e outros 
comentários pertinentes na página do Observatório e automaticamente 
será disparada a rotina de análise e resposta ao caso postado. 
 
O usuário Coordenador receberá os casos postados e passará por uma 
análise e posterior resposta.  
 
A resposta poderá ser por e-mail, telefone ou correspondência 
dependendo da necessidade do usuário que questionou e o tipo de 
resposta necessário. 
 
 

IMPO`S 

O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
T 
O 
R 
I 

O 

1.3.1 Inserção da consulta. 

COORDENAÇÃO 

1.3.2 Análise das consultas. 

1.3.3 Respostas às consultas. 

ESTADO 

COMUNIDADE 

SISTEMA 
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Detalhes de interface:  
 

 
 
 

Tela da Consulta:  
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DIAGRAMA DE SEQUÊ�CIA 
DOCUME�TO:  
OBS-DS-1.3 

 DIAGRAMA DE SEQUÊ�CIA: 
1 – Interação dos usuários com o Observatório. 
1.2 – Consultas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGRAMA DE ATIVIDADES 
DOCUME�TO:  
OBS-DA-1.3 

 DIAGRAMA DE ATIVIDADES: 
1 – Interação dos usuários com o Observatório. 
1.2 – Consultas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPO OBSERVATÓRIO COORDENAÇÃO 

ESTADO 

COMUNIDADE 

INFORMA COORDENADOR INSERE CONSULTA EM 2.1 

ANÁLISE DA 
CONSULTA 

I�ÍCIO 

ESCOLHE OPÇÃO FALE 
CONOSCO 

INSERE CONSULTA E 
DEMAIS DADOS DE 

CONTATO 

FIM 

OBSERVATÓRIO ENVIA 
E-MAIL AO AGENTE 
COORDENADOR 

TODOS OS 
DADOS? 

E-MAIL COM A 
CONSULTA + DADOS DE 

CONTATO 

EXIBIR 
MENSAGEM 
DE ERRO � 

S 

COORDENADOR 
ANALISA CASO COM 

ESPECIALISTA 

COODERNADOR 
RESPONDE A 
CONSULTA 

RESPONDE A CONSULTA 
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3.3.4  Funcionalidade Legislação 

DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 
DOCUME�TO: 
OBS-UCMD-1.4 

 USE CASE: 
1 – Interação dos usuários com o Observatório. 
1.2 – Legislação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve Descrição: Esta atividade é um processo de busca da legislação pertinente sobre 

Microcrédito nos sites de instituições oficiais das diferentes instâncias 
do poder executivo. Esta busca dá-se de forma automática e diária nos 
sites selecionados pelo Observatório. O resultado é indicado por e-
mail para o usuário Coordenador avaliar para posterior publicação. 
O usuário Coordenador receberá os link´s selecionados e passará por 
uma análise e posterior publicação. Ficará disponível para consulta o 
LINK para a legislação preferente ao setor de Microcrédito. 
 

Detalhes de interface:  
 
 

 

IMPO`S 

O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
T 
O 
R 
I 

O 

1.4.1 Pesquisa a legislação 
referente ao Microcrédito. 

COORDENAÇÃO 

1.4.2 Análise do resultado da 
pesquisa. 

1.4.3 Divulgação da legislação 
pertinente. 

ESTADO 

COMUNIDADE 

SISTEMA 
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Telas da Legislação:  
 

 
 

 
 
 
DIAGRAMA DE SEQUÊ�CIA 
DOCUME�TO: 
OBS-UCMD-1.4 

 DIAGRAMA DE SEQUÊ�CIA: 
1 – Interação dos usuários com o Observatório. 
1.2 – Legislação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPO OBSERVATÓRIO COORDENAÇÃO ESTADO 

COMUNIDADE 

AVALIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ROTINA DIÁRIA DE BUSCA 

ANÁLISE 

LINK´S RESULTADO DA BUSCA LINK´S RESULTADO DA BUSCA 

APROVA OU REJEITA 

CONSULTA LEGISLAÇÃO CONSULTA LEGISLAÇÃO 

DIVULGA LEGISLAÇÃO DIVULGA LEGISLAÇÃO 
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DIAGRAMA DE ATIVIDADES 
DOCUME�TO: 
OBS-UCMD-1.4 

 DIAGRAMA DE ATIVIDADES: 
1 – Interação dos usuários com o Observatório. 
1.2 – Legislação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I�ÍCIO 

OBSERVATÓRIO BUSCA 
DIARIAMENTE 
LEGISLAÇÃO. 

FIM 

PUBLICA LINK COM 
LEGISLAÇÃO 
PERTINENTE 

LINK JÁ EXISTE 

EXIBIR 
MENSAGEM 
DE ERRO 

� 

S 

ENTRA COM LOGON E 
SENHA 

ANALISA CASO POR 
CASO 

DESCARTA LINK 

SELECIONA 
LEGISLAÇÃO PARA 

ANÁLISE 

DADOS 
CONFERE? 

� 

S 

LEGISLAÇÃO É 
PERTINETE AO 

SETOR? 

� 

S 
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3.3.5  Funcionalidade �otícia 

DIAGRAMA DE CASO DE USO  

 
DOCUME�TO: 
OBS-UCMD-1.5 

 USE CASE: 
4 – Interação dos usuários com o Observatório. 
4.1 – Notícias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve Descrição:  

Esta atividade é um processo de busca das notícias sobre Microcrédito 
na rede Internet. Esta busca dá-se de forma automática e diária 
selecionando algumas palavras chaves referentes ao setor.  
 
O resultado é indicado por e-mail para o usuário Coordenador avaliar 
para posterior publicação. 
 
O usuário Coordenador receberá os link´s selecionados e passará por 
uma análise e posterior publicação.  
 
Ficará disponível para consulta o LINK para as notícias referente ao 
setor de Microcrédito. 
 

IMPO`S 

O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
T 
O 
R 
I 

O 

1.5.1 Pesquisa as notícias 
referente ao Microcrédito. 

COORDENAÇÃO 

1.5.2 Análise do resultado da 
pesquisa. 

1.5.3 Divulgação link´s de notícias 
pertinentes ao Microcrédito. 

COMUNIDADE 

ESTADO SISTEMA 
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Detalhes de interface: 

 
Telas de �otícias: 

 
 
DIAGRAMA DE SEQUÊ�CIA 
DOCUME�TO: 
OBS-UCMD-1.5 

 DIAGRAMA DE SEQUÊ�CIA: 
1 – Interação dos usuários com o Observatório. 
1.2 – Notícias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPO OBSERVATÓRIO COORDENAÇÃO COMUNIDADE 

ESTADO 
AVALIAÇÃO DAS NOTÍCIAS ROTINA DIÁRIA DE BUSCA 

ANÁLISE 

LINK´S RESULTADO DA BUSCA LINK´S RESULTADO DA BUSCA 

APROVA OU REJEITA 

CONSULTA NOTÍCIAS CONSULTA NOTíCIAS 

DIVULGA NOTÍCIAS DIVULGA NOTÍCIAS 
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DIAGRAMA DE ATIVIDADES 
 
DOCUME�TO: 
OBS-UCMD-1.5 

 DIAGRAMA DE ATIVIDADES: 
1 – Interação dos usuários com o Observatório. 
1.2 – Notícias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I�ÍCIO 

OBSERVATÓRIO BUSCA 
DIARIAMENTE 
NOTÍCIAS. 

FIM 

PUBLICA LINK COM 
NOTÍCIA PERTINENTE 

LINK JÁ EXISTE 

EXIBIR 
MENSAGEM 
DE ERRO 

� 

S 

ENTRA COM LOGON E 
SENHA 

ANALISA CASO POR 
CASO 

DESCARTA LINK 

SELECIONA NOTíCIAS 
PARA ANÁLISE 

DADOS 
CONFERE? 

� 

S 

NOTÍCIA 
APROVADA? 

� 

S 
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3.3.6  Funcionalidade Indicadores 

DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 
DOCUME�TO: 
OBS-UCMD-1.6 

 USE CASE: 
1 – Interação dos usuários com o Observatório. 
1.2 – Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve Descrição: Este processo se resume a um workflow executado por um script de 

um dos agentes computacionais do Observatório que está programado 
para ser executado todo dia primeiro de cada mês e publicar na página 
referente os principais indicadores aplicáveis as IMPO´s do setor em 
Santa Catarina. 

Tela dos Indicadores: 

 
 

 
 

O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
T 
O 
R 
I 

O 

1.6 Disponibiliza indicadores 
do setor de Micricrédito. 

ESTADO 

COORDENAÇÃO 

COMUNIDADE 

SISTEMA 
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DIAGRAMA DE SEQUÊ�CIA 
DOCUME�TO: 
OBS-UCMD-1.6 

 DIAGRAMA DE SEQUÊ�CIA: 
1 – Interação dos usuários com o Observatório. 
1.2 – Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIAGRAMA DE ATIVIDADES 
DOCUME�TO: 
OBS-UCMD-1.6 

 DIAGRAMA DE ATIVIDADES: 
1 – Interação dos usuários com o Observatório. 
1.2 – Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTROS 
ATORES 

OBSERVATÓRIO AGENTE 

BUSCA DADO FIN. E ECON. 

I�ÍCIO 

AGENTE CONFERE 
DATAS NOS 
SERVIDORES 

FIM 

EXTRAI DADOS E 
CALCULA INDICADORES 

É PRIMEIRO DIA 
DO MÊS? 

S 

� 

ACIONA SCRIPT DO 
AGENTE ACL 

DISPONIBILIZA ELEMENTO 
PARA ANÁLISE 

ENVIA INDICADOR 

PESQUISA INDICADOR 

PUBLICA 
INDICADOR 

DADOS 
ECONÔMICOS E 
FINANCEIROS COORDENADOR 

ACIONA IMPO COM 
DADOS INCOMPLETOS 

SISTEMA INFORMA 
COORDENADOR DADOS 

INCOMPLETOS 

� 

PUBLICA INDICADORES 

PROCESSA INDICADOR 

INFORMA INDICADOR 

S 

IMPO CARREGOU 
DADOS? 

� 

S 
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3.4 I�TERFACE DO PROTÓTIPO DO OBSERVATÓRIO 

Após a fase de modelagem em UML e requisitos de negócio, inicia-se aqui nesta seção 

a apresentação técnica do Observatório na fase do protótipo construído. Para isto utilizou-se a 

ferramenta Dreamweaver™ associada a alguns scripts Java™ desenvolvidas no ambiente 

Eclipse™. A tela inicial é apresentada na Figura 14. 

 
Figura 14: Tela inicial do protótipo do Observatório. 

 

Na parte superior, da esquerda para a direita, apresenta-se o logotipo da Agência e ao 

seu lado uma figura ilustrativa referente a geração de emprego objetivo da área de 

Microcrédito do BADESC, sobreposto pelo termo Observatório. Ainda na parte superior, 

mais a direita as informações de contato da matriz da Agência. Logo abaixo foram previstos 

dois espaços em destaque: o primeiro é um link (acesso rápido) que dá acesso para duas novas 

telas, uma onde é apresentado o mapa de SC com as IMPO´s e sua área de atuação e 
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informações para contato destes organismos; o outro link do primeiro espaço destina-se a 

publicar as normas oficiais do programa de Microcrédito em um arquivo tipo PDF para 

consulta e impressão dada a necessidade específica; o segundo mais a direita está reservado 

para um link de uma nova página informativa dos contatos das filiais da Agência. Esta tela 

pode ser visualizada na Figura 15. 

 
Figura 15: Gerências Regionais do Badesc. 
 

No centro, há um texto explicativo sobre a atuação da Agência quando acionado o 

ícone de “Apresentação do Observatório”. A apresentação do Observatório descreve suas 

funcionalidades e informações de contato do gestor do programa. Nesta parte não há 

elementos ativos ou link, apenas texto. Na parte inferior há espaço reservado para novos links, 

informações de busca de PDF, política de publicidade, link para a Home Page inicial do 

BADESC, e por ser uma fase de protótipo estes elementos deverão ser alterados ou 

suprimidos conforme a necessidade e avaliação de funcionamento. 
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No centro, lado esquerdo encontra-se as seis funcionalidades do Observatório que 

ativam os Sistemas Computacionais, diferenciando o Observatório de um portal de Internet. O 

usuário, ao acionar o link que está gravado no texto, acionará as rotinas específicas de cada 

função descrita nos itens anteriores. 

3.5 BA�CO DE DADOS DO PROTÓTIPO DO OBSERVATÓRIO 

Para as funcionalidades do Observatório atuarem sem a perda dos registros das 

transações no sistema, são necessárias as funções de manipulação de registros em uma 

estrutura regular (inserir, retirar, alterar). Daí a necessidade de utilização de um Banco de 

Dados e um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). No protótipo do Observatório 

foi utilizado MySQL™ com interface MySQL Front™ devido ser uma ferramenta conhecida 

e de fácil integração, suporta diferentes recursos, possui portabilidade para diversas 

plataformas, é compatível com a linguagem de programação utilizada no desenvolvimento do 

Observatório, é um software livre, entre outros.  

Na Figura 16 pode-se observar os usuários cadastrados no banco de dados para 

utilizarem a funcionalidade Relatório Consolidado no Observatório.  

 
Figura 16: Formulário de logon das IMPO´s no Observatório. 
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A Figura 17 mostra os dados inseridos no formulário do banco de dados pertencente à 

funcionalidade Relatório Consolidado. Assim, ao entrar na funcionalidade, o usuário IMPO 

registrará o seu logon e password constante no banco e visualizado no exemplo da Figura 16 e 

ao inserir os dados de um determinado mês/ano os registros serão gravados conforme aparece 

no exemplo da Figura 17. 

 
Figura 17: Formulário do Relatório Consolidado no Observatório. 

 

A versão final deste protótipo foi testada em caráter de simulação residente em um 

laptop com acesso a rede Internet, acessando todas as funcionalidades possíveis, ativando os 

agentes computacionais descritos na modelagem, acompanhado pela equipe de Microcrédito 

do BADESC.  

Após esta etapa foi apresentado em reunião oficial a diferentes áreas do BADESC para 

sua aprovação, coleta de sugestão e planejamento de implantação do sistema. Participaram da 

reunião de apresentação colaboradores da Assessoria de Planejamento, Assessoria de 

Imprensa, Gerência de Tecnologia, Gerência de Microcrédito, e seus gerentes, além do 

idealizador do projeto que fez a explanação dos objetivos, da aplicação e resultados 

esperados. 

O Observatório foi aceito e aprovado, porém com alterações advindas das diferentes 

áreas, para entrada em período de funcionamento experimental. Detalhes são descritos no 

próximo capítulo. 

3.6 IMPLA�TAÇÃO E AVALIAÇÃO DO OBSERVATÓRIO 

Apresenta-se aqui o Observatório em implantação, em teste de funcionamento 

experimental, e avaliação de desempenho. 
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3.6.1  Ativação 

Decorrente da reunião de apresentação do Observatório à equipe multifuncional do 

BADESC, algumas considerações e definições foram firmadas para a migração do protótipo 

para o sistema final. No Quadro 7 tem-se um resumo das definições de ativação do sistema. 

O que Protótipo Versão OnLine Quem 

Linguagem Java, MySQL Java, Oracle Analista da Gerência de 
Tecnologia (GETEC) 

Formato  Lay Out Próprio Padrão do site do 
BADESC 

Analista da GETEC 

Textos e Design Gerência de Microcrédito 
(GEMIC) 

Grupo multifuncional Analista da GETEC, 
Assessor de Imprensa, 

Analistas da GEMIC, 
Assessor de Planejamento 

(APLAN) 

Metodologia Apresentação da versão 
final completa 

Implantado por fases 
(funcionalidades) 

Analista da GETEC, 
Analistas da GEMIC 

Avaliação das 
funcionalidades 

Teste off line Teste on line Gerência de Microcrédito 
(GEMIC) 

Site Em máquina local No site 
www.badesc.gov.br 
produto Microcrédito 

Analista da GETEC 

Funcionalidade Pré-definidas Adequada e acrescida 
das sugestões do 

grupo multifuncional  

Analista da GETEC, 
Analistas da GEMIC, 

Assessor APLAN, Assessor 
de Imprensa 

Quadro 7: Processo de migração do protótipo. 

 

Este grupo multifuncional apresentou uma pessoalidade marcante na implantação do 

projeto do Observatório. Este evento representou um desafio quando diferentes áreas 

avaliaram o protótipo e assim exigiu habilidade do desenvolvedor em descrever a importância 

e aplicabilidade do sistema. Como fator positivo pode-se citar as contribuições de melhoria 

indicadas pelas pessoas que compunham o grupo (outros analistas de sistemas, jornalistas, 

analistas de planejamento, assessores e gerentes) que até então não haviam sido previstas no 

Observatório. Pode-se citar a contribuição da Assessoria de Imprensa em configurar o 

conteúdo do texto de apresentação no Observatório que em momento algum havia sido 

motivo de análise e cuidado extra no protótipo. Já um elemento que surpreendeu durante a 

apresentação foi o fato da Gerência de Tecnologia ter assumido a total responsabilidade da 

migração técnica do protótipo para versão final, ou seja, descrito de uma forma simples, 

aquela gerência não permitiu que outros analistas configurassem o Observatório nos 

servidores e bancos de dados do BADESC. 
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Assim, após a interação entre várias áreas, em Maio de 2009, entrava no ar no site 

oficial da instituição, no espaço da linha de produto Microcrédito, a primeira versão do 

Observatório. Importante ressaltar que devido a diferença de versão do protótipo para o lay-

out da página oficial, o Observatório foi ativado e incrementado por fases, ou seja, as 

funcionalidades foram ativadas uma a uma conforme migravam da estrutura do protótipo para 

a estrutura definitiva. A atual tela do Observatório pode ser visualizada na Figura 18. 

 
Figura 18: Tela de apresentação do Observatório. 
Fonte: Disponível em www.badesc.gov.br. Acesso em: 01 jul. 2009. 

 

3.6.2  Qualidade da Informação no Observatório 

Passado a fase de ativação surge a necessidade do Observatório apresentar critérios de 

qualidade da informação (QoI) a fim de alcançar o objetivo para qual foi desenvolvido e 

manter a credibilidade perante os usuários do sistema. Para isto foram criadas rotinas para 

monitorar e adequar, em caso de necessidade alguns critérios das dimensões da qualidade da 

informação descrita pelos autores especialistas nesta área.  
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Têm-se no Quadro 8 o indicador, a rotina e a periodicidade a fim de manter a QoI no 

Observatório, avaliando cada indicador e na sequência a apresentação do setor responsável, os 

riscos inerentes e a solução proposta para mitigar o risco. 

 

INDICADOR ROTINA PERIDIOCIDADE 

ACESSIBILIDADE MANTER OS SERVIDORES ATIVOS E COM REPLICAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES. LINK ALTERNATIVO DE ACESSO AO 

SITE. NO BREACK ATIVO. 

CONSTANTE. 

RESPONSÁVEL: GERÊNCIA DE TECNOLOGIA. 

RISCOS: SISTEMA INACESSÍVEL AOS USUÁRIOS. 

SOLUÇÃO: MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO PERIÓDICO DA EQUIPE DE SUPORTE 

QUANTIDADE UTILIZAR SOMENTE OS DADOS NECESSÁRIOS 
REFERENTES A CADA FUNCIONALIDADE. 

AO RODAR AS ROTINAS DEFINIDAS NOS 
AGENTES COMPUTACIONAIS. 

RESPONSÁVEL: ADMINISTRADOR DO OBSERVATÓRIO E GERENCIA DE TECNOLOGIA. 

RISCOS: EXCESSO DE INFORMAÇÃO AOS USUÁRIOS. 

SOLUÇÃO: AJUSTE PERIÓDICO NO SCRIP DO AGENTE COMPUTACIONAL. 

CREDIBILIDADE PUBLICAR DADOS FIDEDIGNOS RETIRADO DOS SISTEMAS 
OFICIAIS DAS INSTITUIÇÕES. 

DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE 
EXTRAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES. 

RESPONSÁVEL: ADMINISTRADOR DO OBSERVATÓRIO. 

RISCOS: APRESENTAÇÃO DE DADOS INCONSISTENTES AOS USUÁRIOS. 

SOLUÇÃO: VERIFICAÇÃO NA FIDELIDADE DAS INFORMAÇÕES RETIRADA DOS SISTEMAS. 

COMPLETEZA CONFERIR SE TODOS OS DADOS FORAM COLETADOS. MENSAL PARA OS INDICADORES, 
SEMANAL PARA AS OUTRAS 

FUNCIONALIDADES. 

RESPONSÁVEL: ADMINISTRADOR DO OBSERVATÓRIO. 

RISCOS: AUSENCIA DE INFORMAÇÃO, OU APRESENTAÇÃO PARCIAL. 

SOLUÇÃO: VERIFICAÇÃO NA QUANTIDADE DAS INFORMAÇÕES RETIRADA DOS SISTEMAS. 

CONCISÃO APRESENTAR OS DADOS DE FORMA SIMPLES E CLARA, 
DE FÁCIL ENTENDIMENTO E ALCANCE. 

AVERIGUAÇÃO CONSTANTE AO SEREM 
PUBLICADOS. 

RESPONSÁVEL: ADMINISTRADOR DO OBSERVATÓRIO, ASSESSORIA DE IMPRENSA. 

RISCOS: INFORMAÇÃO DE DIFICIL ENTENDIMENTO AO USUÁRIO. 

SOLUÇÃO: AVERIGUAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES POR PROFISSIONAL (JORNALISTA) ESPECIALIZADO. 

CONSISTÊNCIA MANTER A APRESENTAÇÃO UNIFORME SEGUINDO 
PADRÃO RÍGIDO. 

DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE 
EXTRAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES. 

RESPONSÁVEL: ADMINISTRADOR DO OBSERVATÓRIO, ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO. 

RISCOS: DESPADRONIZAÇÃO, DESCRÉDITO. 

SOLUÇÃO: DEFINIÇÃO DE PADRÃO PELA ÁREA DE PLANEJAMENTO E SUA APLICAÇÃO, AVERIGUAÇÃO. 

FACILIDADE DE USO MANTER OS DADOS EM TABELAS ESPECÍFICAS NO 
BANCO DE DADOS. 

CONSTANTE NO SISTEMA GERENCIADOR 
DE BANCO DE DADOS. 

RESPONSÁVEL: GERÊNCIA DE TECNOLOGIA. 

RISCOS: BAIXO DESEMPENHO DOS AGENTES COMPUTACIONAIS. 

SOLUÇÃO: TRAVA DE SEGURANÇA NAS TABELAS DO BANCO DE DADOS, NÃO PERMITINDO SUA ALTERAÇÃO. 

LIVRE DE ERRO TESTE DE DESEMPENHO DOS APLICATIVOS. MENSAL. TESTAR A INTEGRIDADE, 
VERACIDADE E PERFORMANCE DA 

MANIPULAÇÃO DOS DADOS. 

RESPONSÁVEL: GERÊNCIA DE TECNOLOGIA. 

RISCOS: INCONSISTÊNCIA E ERRO NAS INFORMAÇÕES. 

SOLUÇÃO: APLICAR ROTINAS DE AVERIGUAÇÃO. 

INTERPRETAÇÃO VERIFICAR A LINGUAGEM, SÍMBOLOS E UNIDADES 
ADEQUADAS A APRESENTAÇÃO DOS DADOS. 

DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE 
EXTRAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES. 

RESPONSÁVEL: ADMINISTRADOR DO OBSERVATÓRIO, ASSESSORIA DE IMPRENSA. 

RISCOS: FALHA DE COMUNICAÇÃO, DESCRÉDITO E DESINTERESSE PELO OBSERVATÓRIO. 

SOLUÇÃO: CONSTRUÇÃO DA INTERFACE SIMPLES E OBJETIVA. 
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OBJETIVIDADE VERIFICAR A PUBLICAÇÃO DOS DADOS EM ÁREA 
DISTINTA E CORRETA. 

AO RODAR AS ROTINAS DEFINIDAS NOS 
AGENTES COMPUTACIONAIS. 

RESPONSÁVEL: ADMINISTRADOR DO OBSERVATÓRIO. 

RISCOS: INFORMAÇÕES DISPERSAS. 

SOLUÇÃO: MANTER A ESTRUTURA HIERARQUICA E DE MENU. 

 

RELEVÂNCIA ASSEGURAR QUE O DADO É ÚTIL NA SUA ÁREA DE 
PUBLICAÇÃO. 

DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE 
EXTRAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES. 

RESPONSÁVEL: ADMINISTRADOR DO OBSERVATÓRIO. 

RISCOS: INFORMAÇÕES PUBLICADAS EM AMBIENTE ERRADO. 

SOLUÇÃO: ASSEGURAR A RELEVANCIA DA INFORMAÇÃO E NO LOCAL DE PUBLICAÇÃO QUE FACILITE AO USUÁRIO. 

REPUTAÇÃO SOMENTE PUBLICAR DADOS DE FONTE FIDEDIGNA. AO RODAR AS ROTINAS DEFINIDAS NOS 
AGENTES COMPUTACIONAIS DE BUSCA. 

RESPONSÁVEL: ADMINISTRADOR DO OBSERVATÓRIO. 

RISCOS: PERDA DE CREDIBILIDADE DO OBSERVATÓRIO. 

SOLUÇÃO: DIRECIONAR OS AGENTES A COLETAR DADOS DE FONTES CONFIÁVEIS. 

SEGURANÇA IMPEDIR ATAQUE AO APLICATIVO E AO BANCO DE 
DADOS. 

CONSTANTE. 

RESPONSÁVEL: GERÊNCIA DE TECNOLOGIA. 

RISCOS: PERDA DE INFORMAÇÃO, ALTERAÇÕES E CRIME SIBERNÉTICO. 

SOLUÇÃO: ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. 

VOLATILIDADE APLICAÇÃO TEMPORAL DOS AGENTES COMPUTACIONAIS 
PARA A ATUALIZAÇÃO DOS DADOS. 

DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA 
FUNCIONALIDADE E A DISPONIBILIDADE DE 

DADOS. 

RESPONSÁVEL: ADMINISTRADOR DO OBSERVATÓRIO, GERÊNCIA DE TECNOLOGIA. 

RISCOS: APRESENTAÇÃO DE DADOS DESATUALIZADOS OU ANTIGOS. 

SOLUÇÃO: CRIAÇÃO DE ROTINA DE VERIFICAÇÃO DE VOTALIDADE (TEMPO E PERTINÊNCIA DA INFORMAÇÃO). 

ENTENDIMENTO PUBLICAR EM LINGUAGEM CLARA E OBJETIVA. CONSTANTE. 

RESPONSÁVEL: ADMINISTRADOR DO OBSERVATÓRIO, ASSESSORIA DE IMPRENSA. 

RISCOS: LINGUAGEM TECNICA DE DIFICIL ACESSO AO USUÁRIO. 

SOLUÇÃO: APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO. 

Quadro 8: Rotina da QoI no Observatório. 
Fonte: Adaptado de Pipino, Lee e Wang (2002). 

 

Estas rotinas foram aplicadas na fase de funcionamento experimental, permitindo 

várias readequações e melhorias nas funcionalidades do Observatório. Pode-se citar duas, a 

primeira refere-se ao tempo de medição e aplicação dos agentes computacionais passou por 

ajustes para adaptar aos objetivos mencionados no Quadro 8. Um deles foi o tempo de busca 

de notícias sobre o Microcrédito que mudou de diário para semanal a fim de manter a 

volatilidade da informação. Foi possível perceber que não era diária a publicação de notícias 

na rede Internet sobre Microcrédito e era necessário um período maior para acumular 

publicações, analisas e decidir quais deveriam ser aparecer no Observatório. A segunda 

readequação foi na atuação da gerência de tecnologia na melhoria do banco de dados, pois 

durante esta fase, apareceram algumas incompatibilidades na migração do banco de dados 

MySQL™ para o ORACLE™, e após algumas inconsistências houve um esforço maior em 

resolver as inconsistências e problemas de funcionamento. 
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3.7 TESTE DE DESEMPE�HO �O OBSERVATÓRIO 

Outra atividade realizada na avaliação do Observatório no período de funcionamento 

experimental foi o desempenho do sistema sob dois enfoques: 

a) o funcionamento dos agentes em percentual de acerto comparado com outros 

sistemas; 

b) a medição quantitativa e qualitativa da percepção dos usuários do sistema ao 

utilizarem o Observatório. 

Para o primeiro critério, funcionamento dos agentes, o parâmetro comparativo para os 

agentes computacionais que fizeram busca de Legislação e Notícias, foi os sites de busca 

Google™, AltaVista™ e Yahoo™10. A comparação possível de averiguação direcionou-se 

para a mesma palavra chave que estava definida no script de procura do agente computacional 

(ver Apêndice E), foi transportada para os sites de busca e comparado quantitativamente o 

resultado encontrado nos quatro sistemas (o Observatório com o Google™, com o 

AltaVista™ e com o Yahoo™).  

Para exemplificar, foi escolhida a primeira palavra como “lei do Microcrédito” em 

referência a Lei Federal 11110, ou seja, esperando que os mecanismos de busca encontrassem 

a referida lei, e aplicado aos três sites de busca e ao Observatório. Como resultado, a resposta 

correta estava no primeiro item da primeira página apresentada pelo Google™, na terceira 

página e quarto item do Yahoo™, na primeira página e quarto item do AltaVista™, na 

primeira página e quarto item do Observatório.  

Este ensaio foi repetido por dez vezes com palavras chaves diferentes, e os resultados 

podem ser verificados na Figura 19. O rótulo de categoria do eixo X representa as dez 

palavras chaves (P1 a P10), no eixo Y à posição em que a resposta correta apareceu na 

sequência apresentada pelos mecanismos de busca. Nesta simulação o Observatório 

apresentou o melhor resultado em uma condição, o Google™ em quatro, o AltaVista™ em 

duas e o Yahoo™ em três, indicando duas situações, primeiro que o script deve ser melhorado 

a fim apresentar o elemento coletado nas primeiras posições conforme os outros mecanismos 

                                                 
 
 
 
10 Maiores informações em http://www.google.com.br/, http://br.altavista.com/, http://br.yahoo.com  
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de busca, e em segundo que o agente de busca do Observatório está encontrando o que se 

procura, atingindo seu objetivo, porém com uma qualidade a ser melhorada. 
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Figura 19: Desempenho comparativo do agente de busca. 

 

Com este teste comparativo foi possível criar algum parâmetro de avaliação de 

desempenho e visualizar uma possibilidade de melhoria nos agentes de buscar de informação. 

Durante a análise dos resultados de busca presente na funcionalidade LEGISLAÇÃO, os 

considerados fidedignos e relevantes (de confiança e importância) provinham de dois sites do 

Governo Federal do Brasil, um do Banco Central outro do Gabinete da Presidência da 

República (Casa Civil), que por sua natureza e importância foram considerados como 

informação livre de qualquer risco. 

Uma solução de melhoria implantada no agente após o teste comparativo foi a 

inserção do endereço eletrônico destes dois órgãos no Script do agente busca da 

funcionalidade LEGISLAÇÃO. Na Figura 20 é mostrado a inserção do Banco Central 

(www3.bcb.gov.br/normativos) no Script. 
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Figura 20: Melhoria no Script Java do agente computacional. 

 

Com esta ação de melhoria foi possível colocar a ordenação de resultados apresentada 

pelo agente de busca do Observatório em desempenho melhor do que na versão de teste 

anterior. Apesar do Observatório não superar os outros três sites de busca em todas as 

alternativas do teste, objeto da comparação, houve uma melhora significativa, que pode ser 

visualizada na Figura 21. 
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Figura 21: Melhoria do agente computacional de busca. 

 

Ainda para o primeiro critério o parâmetro de medição dos agentes computacionais 

que realizaram as funcionalidades Relatório Consolidado e Indicadores, foi a conferência 

manual dos dados coletados nas tabelas do Banco de Dados do BADESC, sua extração para 

planilha eletrônica (Excell™), e gerado os indicadores de forma manual, por intermédio de 

fórmulas que simulassem o agente computacional ACL. Este agente é apresentado no Anexo 
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B, e trata-se de um agente computacional, um produto desenvolvido para instituições 

financeiras a fim de apoiar ações de auditoria em grandes bancos de dados contábeis. Ele 

captura os dados selecionados pelo Script desenvolvido pelo analista e processa as 

informações solicitadas baseado em cálculos matemáticos, operações de leitura, escrita e 

alteração, entre outras, apresentando a informação consolidada. 

Foram realizadas análises mensais nos dados disponíveis no BADESC, visto que os 

indicadores são fornecidos nesta periodicidade. As amostras pertinentes tinham os dados de 

Fevereiro até Julho de 2009. Nas análises foram selecionados dezenove indicadores para 

cálculo pelo agente ACL, entre eles: tempo de operação das IMPO´s, número de gerentes de 

negócios atuantes, total de operações de Microcrédito, operações no mês, valor (R$) das 

operações no mês, valor total liberado para financiamentos desde a fundação da IMPO, valor 

médio contratado, empregos gerados, percentual destinado a capital de giro, percentual de 

clientes atendidos por setor (produção, serviço, comércios), inadimplência. 

Foi conferido o resultado por amostragem aleatória simples onde cada indicador da 

amostra foi retirado aleatoriamente de todos os indicadores e de todas as IMPOS (a 

população). Assim, cada possível amostra teve a mesma probabilidade de ser recolhida. Por 

ser uma grande quantidade de dados processados, este teste de desempenho se tornou inviável 

para toda a população, ou seja, retirar todos os dados de todas as IMPO´s e conferir 

manualmente em planilha eletrônica com o resultado do agente ACL. As IMPO´s e sua área 

de atuação pode ser visualizado no Apêndice F. 

Para exemplificar o calculo manual comparado com o agente computacional, 

apresenta-se o indicador “inadimplência”, em que a conferência em planilha eletrônica foi 

executada da seguinte forma: inicialmente extraiu-se do banco de dados a informação das 

IMPO´s, aplicou-se um filtro baseado no CNPJ de uma determinada instituição, somado o 

total da carteira ativa (todos os contratos com clientes), aplicado um filtro nos clientes 

inadimplentes (prazo de vencimento da parcela de financiamento com data superior ao atual), 

somado os valores inadimplentes e dividido finalmente pelo total da carteira ativa. O 

resultado foi um percentual de clientes com pagamento em atraso. Para a mesma IMPO, foi 

aplicado o agente ACL. 

No teste este agente apresentou 100% de acerto nas verificações das amostras, e 

apontam-se como causas deste sucesso: a) o agente computacional ACL já ser um produto 
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consolidado no mercado, b) o desenvolvedor ter treinamento na configuração deste agente 

computacional, c) no protótipo o agente computacional já ter funcionado perfeitamente, d) os 

dados fornecidos pelas instituições para formar as tabelas no Banco de Dados são conferidos 

mensalmente com relação a sua totalidade (todas as instituições contratualmente alimentam o 

banco com seus dados). 

Já para o segundo enfoque do teste, a percepção quantitativa e qualitativa dos usuários 

do sistema sobre o Observatório, foi elaborada uma pesquisa por intermédio de aplicação de 

questionário, que pode ser visualizado no Apêndice C, e enviado a dois grupos de usuários. 

As 18 instituições de Microcrédito que atuam em Santa Catarina (aproximadamente 390 

pessoas) e aos usuários que postaram na facilidade CONSULTA, algum tipo de comentário 

no mês de Maio até Julho de 2009 totalizando 411 entrevistados. O retorno foi de 124 

respondentes (30,17%). e o resultado das quatro primeiras perguntas pode ser visualizado na 

Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Análise das respostas do questionário. 

 

A primeira pergunta tenta identificar o grau de dificuldade (ou facilidade) de achar o 

Observatório a partir da página principal do BADESC na rede Internet. Neste critério 

apareceu a necessidade de identificar (de uma forma melhor) na página inicial do BADESC, 

1. Encontrar o Observatório

MEDIO
47%

FACIL
38%

DIFICIL
15%

2. Navegação no Observatório

DIFICIL
0%

FACIL
77%

MEDIO
23%

3. Disponibilidade

NADA
0%

TUDO
46%

UM POUCO
54%

4. Funcionalidades

NADA
0%

MUITO
38%

UM POUCO
62%



 

 

114 

como encontrar o Observatório pois 62% tiveram alguma dificuldade (47+15). Para resolução 

foram colocados três links diferentes de acesso ao Observatório partindo da página principal 

do BADESC na Internet. 

A segunda pergunta da pesquisa coleta sobre a mobilidade dentro das diferentes 

facilidades do Observatório. Os números apresentam que o Observatório demonstra uma 

facilidade de navegação não exigindo maior atenção visto que 77% declararam ser fácil e 

23% médio. 

A terceira pergunta atua na identificação dado uma determinada necessidade dos 

usuários. Aqui, com a apresentação dos resultados, verifica-se que os usuários que navegaram 

e utilizaram as funcionalidades do Observatório atenderam suas expectativas em 46% e os 

outros 54% em grande parte. Ou seja, a maioria encontrou no Observatório tudo ou quase 

tudo que procurava. 

A quarta pergunta direciona-se a medição da utilidade adicional do Observatório para 

seus usuários, se pode atender ou contribuir e em que grau, ou seja, diferente da anterior que o 

cliente procura algo, se o Observatório apresenta algo a mais. Neste ponto o Observatório 

saiu-se satisfatoriamente não necessitando de maior atenção, pois 38% aprovaram as 

funcionalidades e 62% parcialmente. 

Até esta quarta pergunta, as respostas estavam fechadas em três opções (máxima, 

média e mínima), já para a quinta, optou-se por uma pergunta aberta a fim de coletar alguma 

percepção seja ela dúvida, crítica ou sugestão, não contemplada pelas quatro questões 

anteriores. A maioria dos participantes não preencheu este espaço. Os que se predispuseram a 

contribuir teceram agradecimentos, contribuições, críticas e elogios como o relatado abaixo. 

“Tive um pouco de dificuldade para encontrar o observatório, favor identificar na pagina inicial a 
opção”. 
 
“A página é muito interessante e direta, possui informações claras. Obs.: Atualizar o nome do Gerente 
da unidade de Blumenau”. 
 
“Deveria existir um link na página inicial do Badesc com destaque OBSERVATÓRIO DO 
MICROCRÉDITO para encaminhar o navegador, facilitando assim sua visualização e importância. O 
site é bem objetivo e explicativo quanto às dúvidas, além de informar como encontrar o microcrédito e 
demonstrando a seriedade das instituições, achei muito interessante”. 
 
“Muito bom, logo que enviei o e-mail, retornaram a ligação indicando onde eu deveria ir para fazer o 
empréstimo. Espero ser atendida. Grata”.  
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A cópia da ultima resposta por e-mail pode ser visualizada no Apêndice D. Outra 

contribuição que merece ser declarada foi a de um usuário que não encontrou um campo com 

as perguntas freqüentes. Este campo (nova funcionalidade) foi inserido no Observatório no 

período de funcionamento experimental, pois não fazia parte do escopo inicial do protótipo. 

Pelos resultados apresentados nos comentários da pergunta cinco, ou o Observatório e 

a equipe da Gerência do Microcrédito responsável pelo sistema está qualitativamente 

atendendo bem, ou os entrevistados não gostam de escrever, pois grande parte enviou em 

branco esta resposta.  

Apesar de já concluído o período de funcionamento experimental em Junho de 2009, e 

os resultados apresentados, o BADESC aceitou o Observatório como uma nova ferramenta de 

integração e comunicação para a área de Microcrédito da Agência, optando pela permanência 

definitiva como um elemento integrante de seu portal na rede Internet. A partir de Julho a 

versão oficial do Observatório do Microcrédito está disponível e em operação, com seus 

agentes computacionais residentes nos servidores da Gerência de Tecnologia. 
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4  CO�CLUSÕES 

Nascido de uma idéia, dado um problema e uma necessidade, o Observatório tornou-se 

possível e a sua aceitação e permanência operacional no site da Instituição que se predispôs a 

servir como ambiente de teste demonstra o sucesso deste trabalho acadêmico e o alcance dos 

objetivos específicos inicialmente elencados e que nortearam a execução. Os elementos de 

Gestão do Conhecimento identificados em algumas organizações pesquisadas apoiaram a 

geração do protótipo, desenvolvido com agentes computacionais a fim de suportar as 

funcionalidades. A avaliação da ferramenta em situação laboratorial e posteriormente no 

período de funcionamento experimental adequaram o Observatório às necessidades do setor, e 

a ferramenta definitivamente operando transforma o Observatório na evidência que a pergunta 

de pesquisa deste trabalho acadêmico foi respondida e que se tornou possível e viável. 

Porém muito a que se fazer para que o Observatório, como ferramenta da Gestão do 

Conhecimento para a área de Microcrédito não perca a eficiência e eficácia de sua missão, 

merecendo acompanhamento constante pelo grupo multifuncional que transportou o protótipo 

para o site do BADESC. Assim, a qualidade da informação deverá ser monitorada para 

garantir este objetivo. 

Pode-se concluir também, como elemento de Gestão do Conhecimento, que o 

Observatório já permitiu explicitar algum conhecimento na área de Microcrédito por 

intermédio da COMBINAÇÃO, e a evidência está destacada nas diferentes funcionalidades. 

Um exemplo claro é a legislação pertinente ao setor que agora pode ser encontrada em um 

único site produzido para este fim, reunindo informações dispersas em diferentes locais e 

apresentadas juntas no Observatório. 

O desempenho do sistema multiagentes apresentou resultados, declarados no capítulo 

anterior, satisfatório para um elemento desenvolvido neste espaço de tempo, com fins 

acadêmicos e que tornou-se uma realidade. Foi consenso desde a criação do protótipo até 

atualidade que esta ferramenta, o Observatório, seria alvo de melhoria contínua para que os 

agentes computacionais operem com qualidade crescente, atenda a necessidade dos seus 

usuário e tenha a qualidade da informação defendida por Wang (1997). Estes parâmetros são 

averiguados constantemente pela equipe multifuncional do BADESC responsável pelo 

Observatório. 
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Devido ao pouco tempo entre a entrada em operação do Observatório (Maio 2009) e a 

edição desta dissertação, a comprovação científica de ganho de qualidade para as 

organizações que desejarem utilizar o conhecimento disponibilizado pelo Observatório para 

gerar vantagem competitiva ou agregar algum valor na gestão não foi possível. Espera-se, por 

exemplo, que informações sobre as instituições do setor quando comparadas (entenda-se 

dados do agente computacional publicados pela funcionalidade INDICADORES) permitam 

ao gestor criar programas de melhoria baseado nas instituições referência para o setor.  

4.1 CO�TRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO 

Nesta dissertação descreveu-se de forma sucinta como o pesquisador aplicou de forma 

metodológica um conjunto de ações a fim de viabilizar a construção de uma ferramenta 

auxiliar de gestão do conhecimento empresarial, de relacionamento e integração para os 

usuários que atuam no setor de Microcrédito, alinhando a tecnologia a uma estrutura 

empresarial a fim de obter resultado positivo, ou de melhoria e de importante aplicabilidade. 

Entende-se que a visão sistêmica, ou multidisciplinar, é requisito do profissional preocupado 

com o futuro das organizações, assim, esta união de diferentes áreas do conhecimento como a 

tecnologia e a administração concorrem de forma colaborativa para elevar, por intermédio do 

todo (e não de partes isoladas), o potencial prático das empresas em gerir dificuldades, 

aproveitar oportunidades ou vencer qualquer obstáculo em diferentes cenários. 

Longe de ser único ou o mais importante, o projeto do Observatório pretende também 

contribuir com a comunidade acadêmica com um determinado aprofundamento e abordagem 

sobre um tema significativo à área da Inteligência Aplicada. Dirige-se também ao 

desenvolvimento das habilidades, atitudes e conhecimento adquiridos pelo aluno do Programa 

de Mestrado em Computação Aplicada apoiado por orientação docente, bem como preencher 

os requisitos mínimos necessários das disciplinas envolvidas contribuindo com o processo de 

formação do mestrando. 

Para vencer as etapas deste projeto algumas dificuldades foram encontradas e 

sobrepostas com apoio das mais diferentes pessoas de diferentes áreas (acadêmica, 

institucional, profissional e pessoal) envolvidas neste projeto. Ganho de qualidade crescente 

também pode ser verificado, tornando o pesquisador um pouco mais envolvido e conhecedor 

do assunto comparado ao início do processo. O elemento “planejar”, que é a essência 

intangível deste trabalho criou a segurança e a dimensão da realidade, pois mostrou ser 
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tangível a transformação de uma idéia em algo real ao passo que se tornou possível a 

implantação do Observatório com os recursos disponíveis, não pretendendo assim ser um 

simples trabalho acadêmico, mas sim algo útil à gestão organizacional. 

Uma importante contribuição é a divulgação do Observatório como ferramenta, e que 

já faz parte da realidade, pois este trabalho acadêmico já gerou (até Julho de 2009) duas 

publicações, um evento internacional (4ª. Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias da 

Informação, 2009, Povoa de Varzim - Portugal.) e um artigo em uma revista nacional (Revista 

Científica em Ciências Sociais - PAPIRUS – Florianópolis - Brasil).  

4.2 TRABALHOS FUTUROS 

Muito trabalho foi realizado, mas esta pesquisa não se torna estanque e encerra-se por 

aqui. Agora a responsabilidade cresce, pois o Observatório passou pelo período de 

funcionamento experimental, recebeu ajustes e está consolidado como uma nova ferramenta 

de integração ao setor de Microcrédito e ativo permanentemente no site do BADESC. Porém 

há muito que melhorar e demanda uma atuação constante para que o tempo não torne o 

Observatório ineficiente e fuja do seu ideal. Abaixo segue uma lista com os próximos passos 

de atuação sobre o Observatório: 

a) Manter a qualidade da informação do Observatório sobre a perspectiva detalhada no 

Quadro 8 (Rotina da QoI no Observatório); 

b) Aplicar constantes testes de desempenho nos agentes computacionais a fim de 

identificar melhorias necessárias nos script´s para torná-los mais eficientes e eficazes em seu 

propósito; 

c) Adequar as funcionalidades do Observatório com a real necessidade dos clientes e 

usuário do sistema a fim de prover aplicativos dirigidos a função original do sistema em ser 

um elemento de gestão do conhecimento; 

d) Implantar novas funcionalidades no Observatório, previstas no protótipo e que por 

diferentes motivos (recursos, compatibilidade, adequação) até o presente momento não foram 

migradas para os servidores da Gerência de Tecnologia do BADESC. 

O desenvolvimento do Observatório destinado a uma determinada área empresarial 

apresentou a viabilidade da transformação de uma idéia em um produto. Como sugestão para 



 

 

119 

trabalhos futuros de outros pesquisadores é desenvolver ou adaptar esta ferramenta a outras 

áreas de negócios empresarias, como na Administração, Produção, Marketing e Vendas, 

Financeira, entre outras. Por exemplo, pode-se criar um novo Observatório para a área 

Financeira integrando informações inerentes a Contabilidade, Recuperação de Crédito, 

Tesouraria, Compras e Fornecedores, Logística, Legislação e Notícias para os usuários 

envolvidos nesta área. 
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APÊ�DICES 



A  - ROTEIRO DA E�TREVISTA 

Perguntas formuladas para as empresas objeto da visita técnica sobre o tema gestão do 
conhecimento empresarial. As informações coletadas apoiaram o desenvolvimento do 
protótipo do Observatório. O critério de confidencialidade foi mantido nos caso em que a 
empresa assim optou. 
 

 

1. Esta empresa possui alguma forma de aproveitar e registrar o conhecimento dos 
especialistas ou a melhor forma de fazer determinada tarefa/ atividade? Se positivo, como? 
 
2. Quando há um problema empresarial, uma oportunidade de negócios ou necessidade de 
melhoria existe alguma prática ou procedimento padrão de resolução ou discussão sobre estes 
assuntos? Se positivo qual? 
 
3. Existe algum instrumento ou ferramenta (hardware) de tecnologia nesta empresa que apoie 
atividades de armazenagem de conhecimento, resolução de problemas e busca por melhorias? 
Se positivo, qual? 
 
4. Esta empresa conhece e aplica os conceitos de Gestão do Conhecimento para gerir o 
conhecimento tácito e explícito de seus colaboradores?  
 
5. Esta empresa conhece e aplica os conceitos de Comunidade Virtual de Melhores Práticas 
como um instrumento de discussão em grupo a fim de divulgar assuntos importantes à 
organização ou buscar pela solução de determinada dificuldade. Se positivo, como? 
 
6. Esta empresa conhece e aplica a ferramenta Observatório Virtual como instrumento de 
gestão do conhecimento, comunidade de práticas, repositório de dados, ferramenta de 
resolução de problemas ou qualquer instrumento similar a este? Se positivo, como? 
 
7. Alguns dos instrumentos acima (perguntas de 4 a 6) permitem ou permitiriam a esta 
empresa adquirir vantagem competitiva ou algum critério de excelência na gestão? Comente. 
 
8. As informações aqui prestadas podem ser utilizadas e divulgadas com fins acadêmicos? 
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B  - SCRIPT DO AGE�TE ACL EM “I�DICADORES” 

O resultado da funcionalidade “Indicadores” é uma lista com os indicadores econômicos e financeiros 
de referência baseado em dados extraídos das IMPO´s para posterior consulta. Uma parte destes indicadores 
pode ser visualizada na Figura abaixo em forma de tabela no Banco de Dados.  

 

Para gerar estas informações foi utilizado o agente computacional Audit Analytics and Continuous 
Monitoring Software Solutions (ACL), propriedade do BADESC. Na sequência está disposto uma parte do script 
criado em linguagem de programação no ACL para chegar ao resultado do relatório de indicadores 
publicado em arquivo tipo PDF. 

 
COMME�T 
*** EXCLUIR DE TODAS AS TABELAS OS CO�TRATOS LIQUIDADOS *** 
 
COMME�T 
*** SEPARA AS LIQUIDADAS, GERA UMA �OVA TABELA COM OS 
ATRASOS 
 
OPE� Todas_200709 
DELETE FIELD DATA_BASE OK 
DELETE FIELD DIAS_ATRASO OK 
DEFI�E FIELD DATA_BASE COMPUTED `20070930` 
DEFI�E FIELD DIAS_ATRASO COMPUTED 
 
AGE( PROX_VE�CIME�TO; DATA_BASE ) IF PROX_VE�CIME�TO < 
DATA_BASE 
0 
 
SET FILTER TO DATA_FI� > DATA_BASE A�D SALDO > 0 
EXTRACT RECORD TO "V:\2008_proj_acl\P0709" 
 
DELETE FIELD RIS_OPER OK 
DEFI�E FIELD RIS_CALC COMPUTED 
 
'A' IF BETWEE�( DIAS_ATRASO; 1; 14) 
'B' IF BETWEE�( DIAS_ATRASO; 15; 30) 
'C' IF BETWEE�( DIAS_ATRASO; 31; 60) 
'D' IF BETWEE�( DIAS_ATRASO; 61; 90) 
'E' IF BETWEE�( DIAS_ATRASO; 91; 120) 
'F' IF BETWEE�( DIAS_ATRASO; 121; 150) 
'G' IF BETWEE�( DIAS_ATRASO; 151; 180) 
'H' IF DIAS_ATRASO > 180 
'AA' 
 
DEFI�E FIELD PERCE�T_PROV COMPUTED 
 
'0,005' IF BETWEE�( DIAS_ATRASO; 1; 14) 
'0,01' IF BETWEE�( DIAS_ATRASO; 15; 30) 
'0,03' IF BETWEE�( DIAS_ATRASO; 31; 60) 
'0,1' IF BETWEE�( DIAS_ATRASO; 61; 90) 
'0,3' IF BETWEE�( DIAS_ATRASO; 91; 120) 
'0,5' IF BETWEE�( DIAS_ATRASO; 121; 150) 
'0,7' IF BETWEE�( DIAS_ATRASO; 151; 180) 
'1' IF DIAS_ATRASO > 180 
'0' 
 
DEFI�E FIELD PROV_MI� COMPUTED SALDO * 
VALUE(PERCE�T_PROV;2) 
 
SUMMARIZE O� C�PJ_OSCIP SUBTOTAL PROV_MI� SALDO TO 
"B0709.FIL" OPE� 
 
DELETE FIELD COU�T OK 
 
DEFI�E FIELD PERC_CART COMPUTED DEC(PROV_MI�;4) / 
DEC(SALDO;4) 
 

DEFI�E FIELD PER_FI� COMPUTED PERC_CART * 100  
 
DEFI�E FIELD LETRA_RISCO COMPUTED 
 
'A' IF BETWEE�( PER_FI�; 0,0001; 0,5000) 
'B' IF BETWEE�( PER_FI�; 0,5001; 1,0000) 
'C' IF BETWEE�( PER_FI�; 1,0001; 3,0000) 
'D' IF BETWEE�( PER_FI�; 3,0001; 10,0000) 
'E' IF BETWEE�( PER_FI�; 10,0001; 30,0000) 
'F' IF BETWEE�( PER_FI�; 30,0001; 50,0000) 
'G' IF BETWEE�( PER_FI�; 50,0001; 70,0000) 
'H' IF PER_FI� > 70,0001 
'AA' 
DEFI�E FIELD �OME_OSCIP COMPUTED 
'BA�CRI' IF C�PJ_OSCIP = "03905703000157" 
 



C  - QUESTIO�ÁRIO DE AVALIAÇÃO 

A fim de medir qualitativamente o Observatório foi aplicado o questionário abaixo após a 
entrada em período de funcionamento experimental. 
 
 
1. Como foi encontrar a página do Observatório do Microcrédito no site do Badesc? 

☺☺☺☺ FÁCIL  ���� MÉDIO  ���� DIFICIL 

 
2. Como foi navegar pelas opções do Observatório? 

☺☺☺☺ FÁCIL  ���� MÉDIO  ���� DIFICIL 

 
3. Encontrou tudo que procurava? 

☺☺☺☺ TUDO  ���� UM POUCO ���� �ADA 

 
4. As funcionalidades do Observatório contribuíram em algo durante a visita ao site? 

☺☺☺☺ MUITO  ���� UM POUCO ���� �ADA 

 
5. Espaço reservado para retirada de dúvidas, inserir criticas e ou sugestões: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
A equipe de Microcrédito do BADESC agradece sua pré-disposição em contribuir com a 
melhoria contínua do Observatório ao responder este questionário. Para contatar-nos use o e-
mail GEMIC@BADESC.GOV.BR, ou deixe um recado em CONSULTAS no Observatório 
ou se preferir ligue (48) 3216-5000. 
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D  - QUESTIO�ÁRIO RESPO�DIDO (AMOSTRA) 
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E  - AGE�TE DE BUSCA EM JAVA (AMOSTRA) 

 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.OutputStreamWriter; 
import java.io.*; 
import java.net.ConnectException; 
import java.net.MalformedURLException; 
import java.net.URL; 
import java.net.URLConnection; 
import java.net.URLEncoder; 
import java.util.StringTokenizer; 
import java.util.Vector; 
import java.util.*; 
import java.security.Security; 
import java.security.Provider; 
 
import javax.net.ssl.HostnameVerifier; 
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection; 
import javax.net.ssl.SSLSession; 
import javax.net.ssl.*; 
 
import javax.swing.JFileChooser; 
import javax.swing.filechooser.FileFilter; 
 
public class BuscaBCB 
{ 
 
  final static String[] hex = { 
    "%00", "%01", "%02", "%03", "%04", "%05", "%06", "%07", 
    "%08", "%09", "%0a", "%0b", "%0c", "%0d", "%0e", "%0f", 
    "%10", "%11", "%12", "%13", "%14", "%15", "%16", "%17", 
    "%18", "%19", "%1a", "%1b", "%1c", "%1d", "%1e", "%1f", 
    "%20", "%21", "%22", "%23", "%24", "%25", "%26", "%27", 
    "%28", "%29", "%2a", "%2b", "%2c", "%2d", "%2e", "%2f", 
    "%30", "%31", "%32", "%33", "%34", "%35", "%36", "%37", 
    "%38", "%39", "%3a", "%3b", "%3c", "%3d", "%3e", "%3f", 
    "%40", "%41", "%42", "%43", "%44", "%45", "%46", "%47", 
    "%48", "%49", "%4a", "%4b", "%4c", "%4d", "%4e", "%4f", 
    "%50", "%51", "%52", "%53", "%54", "%55", "%56", "%57", 
    "%58", "%59", "%5a", "%5b", "%5c", "%5d", "%5e", "%5f", 
    "%60", "%61", "%62", "%63", "%64", "%65", "%66", "%67", 
    "%68", "%69", "%6a", "%6b", "%6c", "%6d", "%6e", "%6f", 
    "%70", "%71", "%72", "%73", "%74", "%75", "%76", "%77", 
    "%78", "%79", "%7a", "%7b", "%7c", "%7d", "%7e", "%7f", 
    "%80", "%81", "%82", "%83", "%84", "%85", "%86", "%87", 
    "%88", "%89", "%8a", "%8b", "%8c", "%8d", "%8e", "%8f", 
    "%90", "%91", "%92", "%93", "%94", "%95", "%96", "%97", 
    "%98", "%99", "%9a", "%9b", "%9c", "%9d", "%9e", "%9f", 
    "%a0", "%a1", "%a2", "%a3", "%a4", "%a5", "%a6", "%a7", 
    "%a8", "%a9", "%aa", "%ab", "%ac", "%ad", "%ae", "%af", 
    "%b0", "%b1", "%b2", "%b3", "%b4", "%b5", "%b6", "%b7", 
    "%b8", "%b9", "%ba", "%bb", "%bc", "%bd", "%be", "%bf", 
    "%c0", "%c1", "%c2", "%c3", "%c4", "%c5", "%c6", "%c7", 
    "%c8", "%c9", "%ca", "%cb", "%cc", "%cd", "%ce", "%cf", 
    "%d0", "%d1", "%d2", "%d3", "%d4", "%d5", "%d6", "%d7", 
    "%d8", "%d9", "%da", "%db", "%dc", "%dd", "%de", "%df", 
    "%e0", "%e1", "%e2", "%e3", "%e4", "%e5", "%e6", "%e7", 
    "%e8", "%e9", "%ea", "%eb", "%ec", "%ed", "%ee", "%ef", 
    "%f0", "%f1", "%f2", "%f3", "%f4", "%f5", "%f6", "%f7", 
    "%f8", "%f9", "%fa", "%fb", "%fc", "%fd", "%fe", "%ff" 
  }; 
 
  public static String encode(String s) 
  { 
    StringBuffer sbuf = new StringBuffer(); 
    int len = s.length(); 
    for (int i = 0; i < len; i++) { 
      int ch = s.charAt(i); 
      if ('A' <= ch && ch <= 'Z') {  // 'A'..'Z' 
        sbuf.append((char)ch); 
      } else if ('a' <= ch && ch <= 'z') { // 'a'..'z' 
        sbuf.append((char)ch); 
      } else if ('0' <= ch && ch <= '9') { // '0'..'9' 
        sbuf.append((char)ch); 
      } else if (ch == ' ') {   // space 
        sbuf.append('+'); 
      } else if (ch == '-' || ch == '_'  // unreserved 
          || ch == '.' || ch == '!' 
          || ch == '~' || ch == '*' 
          || ch == '\'' || ch == '(' 
          || ch == ')') { 
        sbuf.append((char)ch); 
      } else if (ch <= 0x007f) {  // other ASCII 
        sbuf.append(hex[ch]); 
      } else if (ch <= 0x07FF) {  // non-ASCII <= 
0x7FF 
        sbuf.append(hex[0xc0 | (ch >> 6)]); 
        sbuf.append(hex[0x80 | (ch & 0x3F)]); 
      } else {     // 
0x7FF < ch <= 0xFFFF 

        sbuf.append(hex[0xe0 | (ch >> 12)]); 
        sbuf.append(hex[0x80 | ((ch >> 6) & 0x3F)]); 
        sbuf.append(hex[0x80 | (ch & 0x3F)]); 
      } 
    } 
    return sbuf.toString(); 
  } 
 
  public static String acessaURL(String urlString,String postData) 
  { 
        String resp = ""; 
        URL url; 
        URLConnection urlConn; 
        OutputStreamWriter wr; 
        InputStream in; 
        String str = ""; 
        int flag=1; 
 
        try 
        { 
           Properties sysProperties = System.getProperties(); 
          // change proxy settings if required and enable the below lines 
           // sysProperties.put("proxyHost", "proxy.starhub.net.sg"); 
           // sysProperties.put("proxyPort", "8080"); 
           // sysProperties.put("proxySet",  "true"); 
           // Now you are telling the JRE to ignore the hostname 
           HostnameVerifier hv = new HostnameVerifier() 
           { 
              public boolean verify(String urlHostName, SSLSession session) 
              { 
                 System.out.println("Warning: URL Host: " + urlHostName + " vs. "+ 
session.getPeerHost()); 
                 return true; 
              } 
           }; 
           // Now you are telling the JRE to trust any https server. 
           // If you know the URL that you are connecting to then this should not be a problem 
           trustAllHttpsCertificates(); 
           HttpsURLConnection.setDefaultHostnameVerifier(hv); 
 
           url = new URL(urlString); 
           urlConn = url.openConnection(); 
           urlConn.setDoOutput(true); 
           wr = new OutputStreamWriter(urlConn.getOutputStream()); 
           if (postData!="") 
           { 
             wr.write(postData); 
             wr.flush(); 
             wr.close(); 
             System.out.println("Dados da consulta enviados!"); 
           } 
           else 
             wr.close(); 
           //urlConn.setDoOutput(false); 
           //urlConn.setDoInput(true); 
           //urlConn.setUseCaches(false); 
           in = urlConn.getInputStream(); 
      byte[] buff = new 
byte[1024]; 
           int tamanho; 
       while ((tamanho = 
in.read(buff)) > 0) 
             resp += new String(buff, 0, tamanho); 
           in.close(); 
        } 
        catch(MalformedURLException mue){ mue.printStackTrace();} 
        catch(IOException ioe){ ioe.printStackTrace();} 
 
        return resp; 
  } 
 
  public static class miTM implements javax.net.ssl.TrustManager, 
javax.net.ssl.X509TrustManager 
  { 
        public java.security.cert.X509Certificate[] getAcceptedIssuers() 
        { 
            return null; 
        } 
        public boolean isServerTrusted(java.security.cert.X509Certificate[] certs) 
        { 
            return true; 
        } 
        public boolean isClientTrusted(java.security.cert.X509Certificate[] certs) 
        { 
            return true; 
        } 
        public void checkServerTrusted(java.security.cert.X509Certificate[] certs, String 
authType) 
        { 
            return; 
        } 
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        public void checkClientTrusted(java.security.cert.X509Certificate[] certs, 
String authType) 
        { 
            return; 
        } 
  } 
 
  private static void trustAllHttpsCertificates() 
  { 
        //  Create a trust manager that does not validate certificate chains: 
        javax.net.ssl.TrustManager[] trustAllCerts = new 
javax.net.ssl.TrustManager[1]; 
        javax.net.ssl.TrustManager tm = new miTM(); 
        trustAllCerts[0] = tm; 
        try 
        { 
          SSLContext sc = SSLContext.getInstance("SSL"); 
          sc.init(null, trustAllCerts, null); 
          HttpsURLConnection.setDefaultSSLSocketFactory( 
sc.getSocketFactory()); 
        } 
        catch (Exception e) {} 
  } 
 
 public static void main(String[] args) 
  { 
    String palavras = new String(""); 
    String resposta=new String(""); 
    String url=new String(""); 
    String results[]=new String[10]; 
 
    for (int i=1; i<args.length; i++) 
    { 
      if (i>1) palavras+="%20"; 
      palavras+=args[i]; 
    } 
 
    try 
    { 
 
      String pasta=args[0]; 
 
      
url="https://www3.bcb.gov.br/normativo/pesquisar.paint?method=pesquisar"; 
      System.out.println("Consultando página de pesquisa:\n"+url); 
      System.out.println("Palavras chave: "+palavras); 
      
resposta=acessaURL(url,"numero=&tipo=0&expressao="+palavras+"&dataInici
o=&dataFim=&pesquisaTodoPeriodo=true"); 
 
      int ini=0,fim=0,total_docs=0; 
 
      ini=resposta.indexOf("<span class=\"registros\"><b>",0); 
      if (ini!=-1) 
      { 
        ini=ini+27; 
        fim=resposta.indexOf("</b>",ini); 
        if (fim!=-1) 
          total_docs=Integer.parseInt(resposta.substring(ini,fim)); 
      } 
      if (total_docs>0) 
        System.out.println("Acessando página de resultados 1:\n"); 
 
      //calcula número de páginas 
      int total_pags=total_docs / 10; 
      if (total_pags*10 < total_docs) total_pags++; 
 
      //cria arquivo de saída 
      FileWriter out = new FileWriter(pasta+"/"+palavras.replaceAll("%20", " 
")+".htm"); 
      out.write("<html><head><title>Pesquisa por palavra(s) chave: 
"+palavras+"</title></head>"+ 
                "<body>Pesquisa por palavra(s) chave: 
<i>"+palavras+"</i><br><br>"+ 
                "Total de <b>"+Integer.toString(total_docs)+"</b> 
documentos.<br><br>"); 
 
      //escreve cabeçalho da tabela de resultados 
      out.write("<table border=\"1\"><tr>"+ 
                "<td>Documento</td>"+ 
                "<td>Data-hora</td>"+ 

                "<td>Respons&aacute;vel</td>"+ 
                "<td>Ementa</td></tr>"); 
      out.flush(); 
 
      int n_pag=1, prox=0; 
      while (n_pag<=total_pags) 
      { 
        ini=0; 
        //faz nova consulta se for qualquer página exceto a inicial 
        if (n_pag>1) 
        { 
          //captura endereço da próxima página 
          prox=resposta.indexOf("Próxima</a>",ini); 
          if (prox!=-1) 
          { 
            ini=prox; 
            do 
            { 
              ini--; 
            }  while ( !resposta.substring(ini,ini+5).equals("href=") && ini>0); 
            if (ini>0) 
            { 
              url="https://www3.bcb.gov.br/normativo/"+resposta.substring(ini+6,prox-
2).replaceAll("&amp;","&"); 
              System.out.println("Acessando página de resultados 
"+Integer.toString(n_pag)+":\n"+url); 
              resposta=acessaURL(url,""); 
            } 
            else 
              break; 
          } 
        } 
 
        //posiciona no início da região de resultados 
       ini=resposta.indexOf("Ementa</a>",0); 
       if (ini!=-1) ini=resposta.indexOf("<tr class=",ini); 
       String aux=""; 
       int ini_href=0; 
       while (ini!=-1) 
       { 
         fim=resposta.indexOf("</tr>",ini); 
         if (fim!=-1) 
         { 
           //captura link e coloca na forma absoluta 
           aux=resposta.substring(ini,fim+5); 
            ini_href=aux.indexOf("href",0); 
           if (ini_href!=-1) 
           { 
             ini_href=ini_href+6; 
              
aux=aux.substring(0,ini_href)+"https://www3.bcb.gov.br"+aux.substring(ini_href,aux.length
()); 
             out.write(aux); 
           } 
         } 
         else break; 
         ini=resposta.indexOf("<tr class=",fim); 
        } 
        n_pag++; 
      } 
 
      out.write("</table></body></html>"); 
      out.flush(); 
      out.close(); 
 
  } 
    catch (MalformedURLException e) 
    { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
    catch (IOException e) 
    { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
 } 
} 
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F  - I�STITUIÇÕES DE MICROCREDITO EM S.C. 

As Instituições de Microcrédito que fazem parte do programa em Santa Catarina formam uma 
rede e estão aglutinadas em uma associação, a Associação das Organizações de Microcrédito 
de Santa Catarina (AMCRED). Sua atuação é dividida em áreas a fim de atender os 
empreendedores em todas as regiões do estado. 
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G  - FU�CIO�AME�TO DOS AGE�TES 

Apresenta-se aqui o funcionamento em bloco dos agentes computacionais e a visão macro da 
transformação do conhecimento no Observatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


