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RESUMO 

 

No setor público cada vez mais se discute a efetividade, a eficiência e a eficácia da gestão 

pública; em que se observa que a efetividade orienta as ações públicas para o atendimento ao 

cidadão, a eficiência ocorre por meio da busca pela otimização dos recursos dos contribuintes 

e a eficácia é afetada pela melhoria da qualidade dos serviços. A ideia da qualidade, definida 

na literatura como "adequação ao uso", deixou de ser aplicada e vinculada exclusivamente à 

indústria e manufatura para estar presente também nas organizações prestadoras de serviços, 

incluindo os entes públicos. O conceito de qualidade começa a ser utilizado para avaliar a 

informação, que é fundamental para a tomada de decisão, reduzindo incertezas, riscos e erros 

dos gestores. Acompanhando as transformações globais e para se manter competitiva, a 

administração pública brasileira precisou se adaptar às novas tecnologias gerenciais e aos 

modelos de gestão da qualidade, da mesma forma que o setor privado o fez. A Qualidade da 

Informação (QI) busca levar ao usuário informação com relevância, bem delineada e com 

precisão. O objetivo deste trabalho é propor uma abordagem para avaliar a QI no setor 

público mediante a seleção e utilização de uma das ferramentas desenvolvidas, o Quality 

Function Deployment – QFD (Desdobramento da Função Qualidade), mais especificamente 

através da sua matriz, a Casa da Qualidade. Este método tem a característica de "ouvir a voz 

do cliente", já que possibilita verificar a relação entre as necessidades destes e os requisitos 

técnicos dos produtos ou, como no caso do setor governamental, dos serviços públicos. Esta 

pesquisa adaptou modelo e abordagem da Casa da Qualidade para avaliar a QI na Secretaria 

de Estado da Administração de Santa Catarina. A aplicação ocorreu por meio de duas fases, 

sendo a primeira a partir da elaboração da matriz 1, com a análise das informações 

estratégicas em correlação com as dimensões da QI; e a segunda fase, com a matriz de análise 

entre as dimensões da QI e as práticas de orientação à informação. É através da análise das 

matrizes que se identificou as lacunas na QI e pôde-se elaborar propostas de melhoria nos 

processos, rotinas e sistemas da instituição pesquisada, para que esta ofereça um serviço de 

melhor qualidade, aumentando sua eficácia e suprindo as demandas da gestão pública e da 

sociedade. 

 

Palavras-chave: Qualidade da Informação. QFD. Desdobramento da Função Qualidade. Casa 

da Qualidade. Setor Público. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In the public sector the effectiveness, efficiency and effectiveness of public management is 

increasingly discussed; in which it is observed that effectiveness guides public actions 

towards serving citizens, efficiency occurs through the search for optimization of taxpayers' 

resources and effectiveness is affected by the improvement of services' quality. The idea of 

quality, defined in the literature as "suitability for use", is no longer applied and linked 

exclusively to industry and manufacturing, to be present also in service providers, including 

public entities. The concept of quality begins to be used to evaluate information, which is 

fundamental for decision making, reducing uncertainties, risks and errors of managers. 

Following the global changes and in order to remain competitive, the brazilian public 

administration had to adapt to new management technologies and quality management 

models, in the same way that the private sector did. Information Quality (IQ) seeks to provide 

the user with relevant, well-delineated and accurate information. The goal of this study is to 

propose an approach to assess IQ in the public sector by selecting and using one of the 

developed tools, the Quality Function Deployment – QFD, more specifically through its 

matrix, the House of Quality. This method has the characteristic of hearing the voice-of-the-

customer (VOC), since it makes it possible to verify the relationship between their needs and 

the technical requirements of products or, as in the case of the government sector, public 

services. This research adapted the House of Quality's model and approach to assess IQ at the 

Santa Catarina´s State Secretariat of Administration. The application occurred through two 

phases, the first of which was the elaboration of matrix 1, with the analysis of strategic 

information in correlation with the IQ dimensions; and the second phase, with the analysis 

matrix between IQ dimensions and information orientation practices. It is through the analysis 

of the matrices that the gaps in IQ were identified and proposals for improvement in the 

processes, routines and systems of the researched institution were elaborated, so that it offers 

a better quality service, increasing its effectiveness and meeting the demands from public 

management and the society. 

 

Keywords: Information Quality. QFD. Quality Function Deployment. House of Quality. 

Public Sector. 
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1INTRODUÇÃO 

 

O capítulo apresenta as considerações iniciais sobre o tema abordado e identifica o 

problema de acordo com a literatura, delineando o que já foi estudado na área, os principais 

trabalhos de pesquisa realizados, o que ainda pode ser produzido, o que foi proposto como 

estudos futuros pelos pesquisadores e, porque isso é um problema; prossegue elencando a 

pergunta de pesquisa, os objetivos, a justificativa, a aderência ao EGC, a metodologia 

utilizada, as limitações de pesquisa e a organização do trabalho. 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Para acompanhar as transformações globais e se manter competitiva, a administração 

pública brasileira precisou se adaptar às novas tecnologias gerenciais, da mesma forma que o 

setor privado o fez. Assim, segundo Paludo (2010) a competitividade, a globalização e as 

novas tecnologias tornaram-se desafios a serem enfrentados também pelas entidades públicas. 

A qualidade da informação passa a ter um grau elevado de importância também na gestão 

pública. 

No contexto das organizações, segundo Davenport e Prusak (2003), é especialmente 

relevante saber identificar se estamos trabalhando com dados, informação ou conhecimento 

para que os esforços dos gestores e colaboradores sejam corretamente direcionados e a 

tomada de decisão seja apropriada. Tais autores definem dados como números e textos que 

estão fora de um contexto e que estes passam a ser identificados como informação quando se 

agrega algum valor de contexto a eles.  

Nonaka e Takeuchi (1997) definem conhecimento como um processo humano 

dinâmico de justificar a crença pessoal com relação à verdade. Também afirmam que para a 

construção do conhecimento, a informação é um meio necessário, criando um fluxo que liga 

as crenças e compromissos de seu detentor, relacionado diretamente às ações humanas para 

algum propósito. 

Juran (1974 apud MARSHALL JUNIOR, 2010) compreende a qualidade como 

sendo adequação ao uso; enquanto a norma NBR ISO 9000 se refere a qualidade como o 

“grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos” (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2000, p.17), lembrando que esses requisitos 

podem ser implícitos e que sua avaliação depende da percepção do cliente, sobrepondo-se a 



16 

 

avaliação de características intrínsecas, o que pode ser um complicador nas diferentes 

abordagens já desenvolvidas. 

Outra definição é que qualidade é uma propriedade, atributo ou condição das 

pessoas, capaz de distingui-las umas das outras e de lhes determinar a natureza. Numa escala 

de valores, a qualidade é uma propriedade, atributo ou condição que permite avaliar e, 

consequentemente, aprovar, aceitar ou recusar qualquer coisa (ALMEIDA, 1994 apud PAIN; 

NEIHMY; GUIMARÃES, 1996). 

O conceito de qualidade se aproxima da ideia de excelência, é extra temporal e 

permanente, mantendo-se portanto com as mesmas características através dos tempos e nos 

diversos lugares, apesar das mudanças de gostos e estilos (MARCHAND, 1989).  

Segundo Bentancourt (2015), como no princípio a qualidade era considerada apenas 

uma característica de um produto, era o operário, que tinha contato direto com o mesmo 

executando tarefas na linha de produção, o responsável por buscar essa qualidade. 

Posteriormente passou a ser papel dos diretores administrativos determinar as diretrizes para 

se alcançar a qualidade, já que esta evoluiu em conceito e importância e começou a ser 

percebida como um fator estratégico.  

A qualidade e sua aplicação deixou então de ser vinculada exclusivamente à indústria 

e manufatura para estar presente também nas organizações prestadoras de serviços, incluindo 

os entes públicos. O conceito de qualidade começa a ser utilizado para avaliar a informação, 

que é fundamental para as tomadas de decisão, reduzindo incertezas, riscos e erros dos 

gestores. Nesse contexto, diversos pesquisadores iniciaram estudos motivados por fatores 

como a importância da qualidade da informação para: o resultado das ações da tomada de 

decisão (abastecidas pelas informações); o reconhecimento de seu valor para os resultados; e 

pelo grande volume de informação disponível e processada em diferentes fontes e formas. 

 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A literatura pesquisada sobre os temas deste trabalho constata que existem mais 

estudos e aplicações sobre a qualidade da informação em organizações privadas em relação às 

do setor público; apontam também que modelos de mensuração da qualidade têm sido 

utilizados, como o QFD e o SERVQUAL – às vezes isoladamente e outras em conjunto com 

diferentes ferramentas ou abordagens de avaliação.  
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O QFD tem se desenvolvido e sofreu implementações que ampliaram a sua 

abrangência para áreas que vão desde a engenharia, a indústria, os serviços, o 

desenvolvimento de software e também, em menor escala, a gestão governamental (através 

das avaliações de plataformas de governo eletrônico que vão desde simplesmente 

informativas, até as que contém dados dos portais de transparência, dados governamentais, 

bigdata e de serviços ao cidadão). 

Entre os trabalhos de pesquisa que tratam dos temas abordados nesta dissertação – e 

que serviram de base para a sua realização, está o artigo Beyond accuracy: what data quality 

means to data consumers, de Wang e Strong (1996), que se aprofundaram no levantamento 

das dimensões da qualidade de dados (e o que isso representa para seus consumidores) em sua 

pesquisa de marketing. É preciso referenciar também a obra Quality Function Deployment, an 

approach to total quality, de Akao e Mizuno (1978), o primeiro livro escrito sobre o QFD 

pelos seus idealizadores e que serviu de base para a maioria dos estudos subsequentes sobre 

esta ferramenta de mensuração da qualidade, passando por evoluções e transformações ao 

longo dos anos, sendo hoje aplicada na avaliação de produtos e de serviços.  

O idealizador do QFD e fundador do QFD Institute, Dr. Yoji Akao, também 

produziu diversos trabalhos em parceria com outros estudiosos, como pode ser verificado em 

seus artigos com Mazur (AKAO; MAZUR, 1997) ou com Ohfuji e Ono (OHFUJI; ONO; 

AKAO, 1997). O mesmo Mazur, também co-fundador e hoje presidente do Instituto QFD, 

produziu diversas obras relacionadas, como a apresentação da versão moderna do QFD, o 

Blitz QFD® (MAZUR, 2012) – o Blitz QFD® foi desenvolvido por Zultner, outro membro 

do instituto (ZULTNER, 1995); e o que descreveu a transição do QFD para uma norma ISO 

(MAZUR, 2017). No Brasil os trabalhos mais significativos sobre o modelo do 

Desdobramento da Função da Qualidade são de autoria do Dr. Cheng e colaboradores 

(CHENG et al, 1995; CHENG; MELO FILHO, 2010). 

Outros artigos relevantes são os que deram origem ao modelo SERVQUAL 

(PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985, 1988); assim como os que tratam do 

modelo de Sucesso de Sistemas de Informação (Information Systems Success Model – IS 

success), de Delone e McLean (1992, 2003).  

Algumas pesquisas acadêmicas importantes que foram utilizadas como guia neste 

trabalho foram as dissertações de Bentancourt (2015) e de Santos (2016), assim como as teses 

de Guazzi (1999) e de Souza (2004). Já no que diz respeito a trabalhos que envolvam 
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diretamente análise ou avaliação da qualidade da informação no setor público, pode-se citar 

Detlor et al. (2013), Kubler et al. (2016), Biagiotti (2016), Coelho (2017) e Melo (2019). 

A revisão de literatura sobre o uso do método QFD para a mensuração da qualidade 

da informação nas organizações mostra que existem ainda quantidade reduzida de pesquisas 

publicadas nesta área, o que é corroborado por Santos e Bastos (2017), que afirmam a 

carência de trabalhos sobre a demonstração real de análise de QI enquanto produto 

organizacional utilizando-se do QFD. 

Essa lacuna se torna ainda maior quando se pesquisa sobre a qualidade da 

informação nos serviços oferecidos por organizações do setor público. Ainda quando são 

encontrados trabalhos sobre este tema, o método de mensuração da QI utilizado não costuma 

ser o QFD e suas matrizes da qualidade, um método para capturar a voz do cliente e, segundo 

Lin, Jing e Fang-Fang (2011), para buscar a compreensão das contradições entre necessidades 

dos clientes e características técnicas (de produtos ou serviços) e desenvolvimento de 

melhorias. 

Em termos do que foi encontrado na bibliografia como proposição de futuros 

trabalhos relacionados aos temas desta dissertação, pode-se destacar os seguintes itens 

levantados pelos autores. Kaisara e Pather (2011) sugerem a ampliação da área de 

abrangência de sua pesquisa e a atualização do estudo, compreendendo-se que assim como as 

iniciativas de e-Gov se tornam mais sofisticadas, também os usuários aumentam suas 

expectativas. Detlor et al. (2013), que trabalharam com a percepção da qualidade e a 

confiança no uso de websites de comunidades e sites governamentais, afirmam que trabalhos 

futuros deveriam explorar outras regiões, países e culturas, e ainda considerar outras métricas, 

como a satisfação (DELONE; MCLEAN, 2003; PETTER et al., 2008). 

Liberato (2013) diz que existe a necessidade do aprimoramento na formação e 

qualificação dos profissionais que trabalham com comunicação pública para considerarem 

adequadamente o uso das novas tecnologias de informação e comunicação. Alenezi, Tarhini e 

Sharma (2015) afirmam que o contexto geográfico, os aspectos culturais, políticos e 

organizacionais do governo eletrônico devem ser considerados para trabalhos futuros e 

solicita que novos trabalhos considerem técnicas como o data mining (mineração de dados) 

para a medição do desempenho institucional.  

Vetró et al. (2016) afirmam que, no que se refere a disponibilização de dados abertos 

de governo, o objetivo a longo prazo seria o de elevar uma estrutura de qualidade de dados a 

um nível em que possa ser transformada em uma ferramenta que avalie automaticamente a 
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qualidade de um conjunto de dados em termos de características diferentes, para que os 

aspectos negativos possam ser fortalecidos antes do conjunto ser divulgado ao público. 

No que diz respeito a grupos de autores que estudaram ou utilizaram o QFD em suas 

pesquisas, Nawar, Backar e El-Dardiry (2017), que estudaram a implementação do Blitz 

QFD® integrado com lógica difusa (fuzzy logic) e com o Processo de Hierarquia Analítica 

(Analytic Hierarchy Process – AHP), sugerem o teste de outras técnicas e a comparação entre 

elas para a escolha da mais adequada para a aplicação específica (em diferentes 

organizações). Enquanto Herzwurm, Schockert e Tauterat (2015), em sua pesquisa sobre o 

estado da arte do QFD aplicado ao desenvolvimento de software, afirmam que o QFD tem 

muito a ganhar com sua integração com métodos criativos como o Design Thinking, com seus 

recursos de visualização e experimentação, assim como com abordagens de desenvolvimento 

ágil como o SCRUM. 

Souza et al. (2019), que utilizou do modelo de avaliação de Eppler (2006) para 

estudar a QI em um Portal de Transparência, recomenda o uso de outras técnicas e modelos, a 

fim de investigar atributos da QI que não apresentaram resultados conclusivos na análise a 

partir do modelo escolhido. 

No que diz respeito à motivação para este trabalho, ciente da defasagem de estudos 

sobre a qualidade da informação no setor público, cabe verificar como a má qualidade das 

informações implicam na qualidade dos serviços oferecidos pelas organizações do governo, 

tendo em vista a interferência direta da informação: (i) no processo decisório efetuado pelos 

gestores; (ii) no exercício das funções do servidor público; (iii) na credibilidade dos usuários 

finais do serviço, o cidadão.  

Havendo a carência de processos de mensuração e avaliação da qualidade da 

informação no setor público, em um ambiente que apresenta baixa consistência nas 

informações, falta de padronização e informações incompletas ou falsas, todos os atores 

(stakeholders) – o gestor superior (administração), o servidor público e o cidadão – são 

diretamente afetados. 

 

1.3 PERGUNTA DE PESQUISA 

 

 Como avaliar a Qualidade da Informação no setor público ? 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

 Propor uma abordagem para avaliar a Qualidade da Informação no setor público.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar as dimensões da QI utilizadas como requisitos dos especialistas 

 Identificar modelos de avaliação da QI 

 Levantar modelos de avaliação da QI utilizados no setor público 

 Propor a adaptação de um dos modelos de avaliação da QI no setor público 

 Aplicar o modelo proposto para avaliação da QI no setor público 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

Wang e Strong (1996) afirmam que a falta de qualidade de dados traz implicações 

sociais e econômicas. As consequências ocorrem da mesma forma quando se trata de 

qualidade da informação.  

Os aspectos que determinam a qualidade dos serviços e da informação que é 

oferecida pelos órgãos públicos têm potencial de afetar tanto no processo interno de tomada 

de decisão dos gestores públicos; como no atendimento direto à população (como nas áreas da 

saúde, educação e segurança pública); ou nas ações relacionadas pelo governo eletrônico 

(através, por exemplo, de websites informativos, dados abertos governamentais ou portais de 

transparência); ou ainda a credibilidade dos clientes finais do serviço, o cidadão. 

No ambiente do setor público, representado pelos órgãos governamentais, seus 

gestores e pelos servidores públicos, cada vez mais se discute sobre a eficiência, a eficácia e a 

efetividade. Em termos de eficiência se busca a otimização dos recursos dos contribuintes; já 

a eficácia é afetada pela melhoria da qualidade dos serviços; e a efetividade orienta as ações 

públicas para o atendimento ao cidadão (GHELMAN, 2006).  

No que diz respeito a literatura, é limitada a pesquisa sobre a qualidade da 

informação no setor público, tendo o setor privado sido priorizado (SCHOLL; 

KLISCHEWSKI, 2007; ABU-SHANAB, 2014). A ligação direta entre a qualidade da 
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informação e o serviço público foi pouco examinada (YANG; WU, 2014), sendo que alguns 

trabalhos acadêmicos recente apresentam iniciativas nessa direção (BENTANCOURT, 2015; 

VIEIRA, 2015; COELHO, 2017). 

Este trabalho gera contribuição para área de Qualidade da Informação ao ampliar a 

sua pesquisa e apresentar uma proposta de adequação da Casa da Qualidade, do método QFD, 

para avaliação da QI no setor público. Isto é relevante porque possibilita ouvir a voz do 

cliente (o cidadão), permitindo que com a identificação das lacunas de qualidade e as 

proposições de melhoria, o conhecimento organizacional seja mais adequadamente acessado e 

agregue valor à sociedade. 

No que se refere ao ponto de vista científico esta pesquisa contribui para os estudos 

de aplicação e utilização do método QFD, assim como para o desenvolvimento e melhoria de 

soluções de governo eletrônico e de sistemas de informação para o setor público. 

 

1.6 ADERÊNCIA AO EGC 

 

O objeto central do PPGEGC/UFSC é o conhecimento. Este trabalho está vinculado 

à área de concentração de Engenharia do Conhecimento, na linha de pesquisa de Teoria e 

Prática em Engenharia do Conhecimento. Como um Programa Interdisciplinar, com três 

paradigmas sobre o conhecimento, o EGC criou um meta-conceito para o conhecimento, que, 

para a área de engenharia do conhecimento é tratado como “produto, processo e resultado de 

interações sociais e tecnológicas entre agentes humanos e tecnológicos”. Esta é a visão 

cognitivista do conhecimento, sob a qual entende-se que são múltiplas as fontes que o geram, 

advindas tanto da mente humana como de máquinas e computadores, sendo seu objetivo final 

agregar valor. Esta dissertação possui aderência ao EGC por tratar de construtos que 

apresentam forte relação com o conhecimento. 

Esta pesquisa trata da qualidade da informação e, segundo Davenport e Prusak 

(2003), informação é um termo que comumente envolve três elementos – o dado, a própria 

informação e o conhecimento – além de ser utilizado como elo de ligação entre os dados 

brutos e o conhecimento que se pode obter eventualmente. Dados, informação e 

conhecimento se relacionam em uma “cadeia de valor” (ou “evolutiva”), na qual o 

conhecimento ocupa lugar de destaque: os dados são entendidos como a matéria-prima da 

informação (esta, gerada a partir da internalização dos dados pelos seres humanos) e a 

informação é um ponto fundamental para o desenvolvimento do conhecimento. 
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O presente trabalho faz uso de uma ferramenta de mensuração da qualidade, o 

modelo QFD – Quality Function Deployment, para avaliar a Qualidade da Informação 

estratégica em uma organização do setor público. Sua aderência ao EGC ocorre ao se utilizar, 

em sua elaboração, de forma conjunta e compartilhada, de preceitos: (i) da Engenharia do 

Conhecimento, através da disciplina de Qualidade da Informação, da utilização do modelo 

QFD e do governo eletrônico; (ii) da Gestão do Conhecimento, por considerar o capital 

humano da gestão de pessoas, a gestão da informação, a inteligência competitiva e a 

inovação; (iii) de recursos da Mídia do Conhecimento.  

O Quadro 1 exibe os trabalhos de pesquisa em nível de mestrado e doutorado do 

PPGEGC, relacionados à esta dissertação e que apresentam os temas de qualidade da 

informação, gestão da informação, avaliação da qualidade ou setor público (e suas variações):  

 

Quadro 1 – Estudos relacionados sobre a temática no PPGEGC 
Trabalho (dissertação ou tese) Palavras-chave 

CAMPOS, Paula Assumpção. Dados abertos 

governamentais: desafios na publicação. 

Dissertação, 2018. 

Governo aberto; Dados abertos; Dados 

abertos governamentais. 

COELHO, Maristela Denise. O impacto da 

tecnologia da informação para servidores públicos 

da Universidade do Estado de Santa Catarina: 

aspectos relevantes à Gestão do Conhecimento. 

Dissertação, 2017. 

Gestão do Conhecimento; Gestão de 

Pessoas; Tecnologia da Informação; 

Administração Pública; Novo Serviço 

Público. 

BIAGIOTTI, Breno de Almeida. Avaliação da 

Qualidade da Informação de Cursos Massivos: Um 

Estudo de Caso do Telelab. Dissertação, 2016. 

Avaliação da qualidade de cursos Massivos; 

MOOC; Telelab; Educação a distância. 

SANTOS, Fernanda de. Qualidade da Informação 

Estratégica Organizacional Utilizando a Casa da 

Qualidade. Dissertação, 2016. 

Qualidade da Informação; Casa da 

Qualidade; Informação estratégica 

organizacional. 

BENTANCOURT, Silvia Maria Puentes. Servqual 

como Instrumento de Gestão da Qualidade da 

Informação em Ambiente Ead. Dissertação, 2015. 

Qualidade da Informação, Sistemas de 

Informação Complexos; ServQual; Medidas 

de Qualidade; Educação à distância. 

VIEIRA, Priscila Rodrigues. Avaliação da 

Qualidade da Informação para Sistemas de 

Informação Estratégicas voltados ao Judiciário 

Brasileiro. Dissertação, 2015. 

Qualidade da Informação, Servqual. 

RISUENHO, Flavio. Avaliação da qualidade da 

informação dos controles de eventos de falha e 

manutenção de equipamentos industriais. 

Dissertação, 2009. 

Indicador de Qualidade; Qualidade da 

Informação; Manutenção Industrial; 

Confiabilidade; Representação do 

Conhecimento; Commonkads. 

DALFOVO, Oscar. Modelo de Integração de um 

Sistema de Inteligência Competitiva com um 

Sistema de Gestão da Informação e de 

Conhecimento. Tese, 2007. 

Gestão do Conhecimento; Inteligência 

Competitiva; Gestão de Informação; 

Sistemas de Informação. 

KESSLER, Nery Ernesto. Revisão sistemática e 

metanálise da acurácia diagnóstica de testes 

laboratoriais para giardíase: contribuição para a 

gestão do conhecimento. Dissertação, 2007. 

Informação; Qualidade da Informação; 

Revisão Sistemática; Metanálise; Testes 

diagnósticos; Acurácia Diagnóstica; 

Sensibilidade e Especificidade; Giardíase; 

Giardia Lamblia. 

Fonte: Autor (2020) 
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Esta dissertação mostra-se complementar aos trabalhos citados acima, fortalecendo a 

linha de pesquisa e apresentando um avanço, já que demonstra a avaliação da qualidade da 

informação estratégica em uma organização da área pública com foco na gestão de pessoas 

(os próprios servidores públicos). Com seus resultados práticos permite, à administração 

pública superior, a implementação de ações que visam a melhoria na qualidade da informação 

organizacional, baseadas no que foi demonstrado como deficitário pelos gestores que 

participaram da pesquisa. 

 

1.7 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

De acordo com Castro (1976), trabalhos científicos de relevância devem passar por 

uma fase de planejamento prévio imprescindível, onde é questionada a própria necessidade de 

sua realização, estabelecendo certas diretrizes de ação e fixando-se uma estratégica global. 

Decisões importantes devem ser priorizadas, mesmo que a vitalidade da pesquisa dependa da 

manutenção de um certo grau de flexibilidade. 

Segundo Gil (2008), para um conhecimento ser considerado científico é preciso 

identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a sua verificabilidade, ou seja, 

determinar o método que permitiu se chegar a esse conhecimento – característica fundamental 

da ciência. Richardson (2012) define método como o caminho para se chegar a um 

determinado fim. 

Este capítulo apresenta o detalhamento dos procedimentos metodológicos utilizados 

durante a pesquisa, buscando atingir com sucesso os seus objetivos, dividindo-se na 

introdução do fluxograma do trabalho e na classificação da pesquisa quanto à abordagem e 

quanto aos fins. 

 

1.7.1 Fluxograma do trabalho 

 

Desde a preparação até a apresentação de um relatório de pesquisa estão envolvidas 

diferentes etapas. Elas não são estanques, algumas são concomitantes e outras estão 

interpostas. O fluxograma tem uma finalidade didática de exposição, sendo extremamente 

flexível (KÖCHE, 2011). A Figura 1 serve para demonstrar a sequência desse fluxo, sendo 

importante destacar que a Revisão de Literatura desta dissertação é detalhada na forma de três 
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capítulos: Qualidade da Informação, Serviços no Setor Público e Qualidade da Informação no 

Setor Público. 

 

Figura 1 – Fluxograma do trabalho 

 
Fonte: Autor (2020) 

 

1.7.2 Classificação da pesquisa 

 

Este trabalho se apresenta como uma pesquisa científica que busca avançar o 

conhecimento em relação a qualidade da informação no setor público.  

Quanto à natureza, ela é classificada como uma pesquisa aplicada que, segundo 

Vianna (2015), apresenta finalidades imediatas, gera produtos e/ou processos. Gil (2008) 

afirma que a pesquisa aplicada possui uma característica fundamental, que é o interesse na 

aplicação, com a utilização e consequências práticas dos conhecimentos. 

Nascimento (2016) entende que a pesquisa aplicada é dedicada à geração de 

conhecimento para solução de problemas específicos, objetiva alcançar a verdade para 

determinada aplicação prática em situação particular. Como busca apresentar soluções para 

questões organizacionais, pode ser chamada também de proposição de planos. 
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1.7.2.1 Classificação quanto à abordagem 

 

A abordagem dessa pesquisa é qualitativa. Creswell (2010) afirma que a pesquisa 

qualitativa é um meio para explorar e para entender o significado que indivíduos ou grupos 

atribuem a um problema social ou humano.  

Prodanov e Freitas (2013) lembram que a abordagem qualitativa é aquela onde a 

pesquisa não utiliza de análises estatísticas, demonstrando maior preocupação com o 

processo. 

Neste contexto é que foi elaborada a adaptação da Casa da Qualidade para a 

Qualidade da Informação em uma organização do setor público. 

Corroborando o que concluiu Creswell (2010), os dados dessa pesquisa foram 

coletados no ambiente de trabalho do seu autor, a análise dos dados foi indutiva a partir da 

particularidade do tema e as interpretações feitas pelo pesquisador sobre o significado dos 

dados. Salienta-se que o foco é na importância da interpretação da complexidade de uma 

situação.  

 

1.7.2.2 Classificação quanto aos fins 

 

Quanto aos seus fins, este trabalho se apresenta como uma pesquisa exploratória, 

propositiva e descritiva.  

De acordo com os estudos de Gil (2008), a pesquisa exploratória é conceituada como 

aquela que tem por objetivo principal desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias; 

envolvendo levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos 

de caso.  

Na formulação da Casa da Qualidade aplicada neste estudo todas as características e 

etapas acima estiveram presentes, podendo também ser classificada como descritiva, já que 

seus resultados possibilitam uma nova visão do problema. 

Como atende ao que afirmou Freire (2013), ao propor um modelo para resolução de 

um problema identificado, este estudo pode ainda ser classificado como uma pesquisa 

propositiva. 
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1.8 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Limitou-se a pesquisa a avaliar a qualidade da informação no ponto de vista dos 

gestores da diretoria e órgão selecionado, o que equivale a um número reduzido de 

respondentes considerando a totalidade de servidores.  

Este trabalho buscou identificar as carências da qualidade da informação relacionada 

às suas dimensões, entretanto não é objeto desse estudo propor alternativas aos modelos 

elencados pelos autores que pesquisaram especificamente as dimensões da qualidade. 

 

1.9 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho consiste de uma introdução com a apresentação do problema de 

pesquisa, objetivos e metodologia; seguido da revisão de literatura das principais temáticas: 

Qualidade da Informação (incluindo suas dimensões e ferramentas de mensuração), Serviços 

do Setor Público, e a Qualidade da Informação no Setor Público; na sequência é 

contextualizado o cenário e aplicada a ferramenta QFD e a Casa da Qualidade no órgão 

público selecionado; finalmente são apresentados a análise dos resultados, as considerações 

finais, as referências bibliográficas e os apêndices. 
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2 QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A QI 

 

O primeiro capítulo ou marco mundial para as pesquisas em qualidade de dados 

ocorreu em 1980, quando o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) formalizou o 

Programa de Gestão da Qualidade Total de Dados (TDQM), com objetivo de convergir os 

estudos para se produzir os fundamentos teóricos que levariam ao desenvolvimento de 

modelos práticos de melhoria da qualidade de dados nas organizações e sua gestão. 

Posteriormente, em 2003, o TDQM foi integrado ao Programa de Qualidade da Informação da 

mesma instituição, o MITIQ online (BENTANCOURT, 2015). 

A mesma autora sintetiza que os estudos na área se iniciam com o reconhecimento de 

sua relevância e necessidade, com as organizações demandando soluções para a qualidade nos 

seus dados, prosseguem com a almejada gestão dessa qualidade dos dados, até chegarem à 

qualidade da informação. Os frutos dessas pesquisas e seus métodos tem por objetivo manter 

e melhorar a qualidade da informação, costumam variar na forma de abordagem e aplicação 

proposta. Muitos dos trabalhos seguintes derivam das iniciativas do TDQM e do MITIQ, mas 

existiu outro marco sobre a qualidade da informação e os avanços na sua discussão que foi o 

Seminário de Nordie Council for Scientific Information and Research Libraries 

(NORDINFO) ocorrido em 1989, em Copenhagen, Dinamarca. A partir desse mesmo ano 

essa temática começou a ser explorada por inúmeros pesquisadores. 

Marchand (1989 apud CALAZANS, 2008, p. 31-32), considerando o propósito de 

levar ao usuário informação com relevância, bem delineada e com precisão, identificou cinco 

abordagens referentes ao conceito de qualidade da informação, a saber: 

 
▪ transcendente – é a abordagem que tende a perceber o valor da informação como 

absoluta e universalmente reconhecido (sinônimo de excelência), ou seja, qualidade 

intrínseca (por exemplo: um poema, uma fórmula matemática); 

▪ baseada no usuário – julgamento da excelência com relação às particularidades 

individuais, ou seja, os tipos e fontes de informação que mais satisfazem ao usuário 

seriam considerados os de melhor qualidade. Essa abordagem carrega um ponto de 

vista altamente subjetivo e com pouca possibilidade de operacionalização; 

▪ baseada no produto – considera a qualidade da informação em termos precisos e 

identificáveis, sendo seus atributos passíveis de serem mensurados e quantificados 

(trata a informação enquanto coisa); 

▪ baseada na produção – vê a qualidade como adequação aos padrões estabelecidos 

da necessidade de informação do consumidor. Desvios em relação a estes padrões 

significariam redução da qualidade da informação; e, 
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▪ baseada na qualidade como um dos aspectos de valor – o valor da informação é 

considerado como a categoria mais abrangente e a qualidade como um dos seus 

atributos (CALAZANS, 2008, p. 31-32).´ 

 

Eppler (2006), percebendo que é cada vez maior a quantidade de informação 

disponível, afirma que ela se tornou fator essencial para a efetividade de organizações e 

indivíduos, e também uma inspiração para os gestores. Esse desafio gerencial, conhecido 

como knowledge work, requer contínua coordenação e governança e, conforme Zidle (1998), 

envolve a análise e expertise para a resolução de problemas, geração de ideias ou para a 

criação de novos produtos e serviços. 

Novamente, Eppler (2006) colaborando com a pesquisa dessa disciplina, agrupou 

sete definições para qualidade da informação encontradas na literatura: 

 informação que é julgada adequada para sua utilização pelos consumidores; 

 característica da informação de atender ou exceder as expectativas dos clientes; 

 informação que está em conformidade com as especificações ou requisitos; 

 diferença entre a informação requerida em função de um objetivo e a informação 

recebida (quanto menor a diferença, maior a qualidade da informação); 

 característica da informação de ser de grande valor para os seus usuários; 

 grau no qual a informação tem características de conteúdo, forma e tempo que fazem 

com que ela tenha valor para usuários finais específicos; 

 característica de satisfazer os requisitos funcionais, técnicos, cognitivos e estéticos 

dos produtores, administradores, consumidores e especialistas da informação. 

Delone e McLean (2003) apontam a qualidade da informação e a satisfação dos 

usuários como as dimensões responsáveis pelo sucesso num sistema de informação.  

Segundo Strong, Lee e Wang (1997), a qualidade dos dados só poderá ser avaliada se 

forem considerados os seus usuários, pois depende do contexto. 

Juran (1990) define qualidade da informação como adequação ao uso, enquanto 

Crosby (1979) se refere a mesma como o estado de conformidade com os requisitos, que vão 

de encontro às necessidades dos clientes. 

Além das definições clássicas apresentadas, este trabalho propôs verificar também o 

que se tem produzido sobre qualidade da informação na área de Engenharia ou Gestão do 

Conhecimento, nos últimos cinco anos. Para tanto, efetuou-se pesquisa na base Scopus com 

os seguintes parâmetros de busca: 
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TITLE-ABS-KEY ("information quality" OR "qualidade da informação") AND TITLE-ABS-KEY 

("knowledge management" OR "gestão do conhecimento" OR "knowledge engineering" OR "engenharia do 

conhecimento") AND PUBYEAR > 2014 AND PUBYEAR < 2021 

O resultado desta consulta trouxe 43 documentos, distribuídos entre os anos de 2015 

(11 trabalhos), 2016 (13), 2017 (8), 2018 (5) e 2019 (6), conforme exibe a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Resultado busca Scopus QI e GC/EC 

# Título Autor(es) Ano 

01 A Methodology for the Assessment of the Quality of Information 

from Robbery Events to Enrich Situational Awareness in 

Emergency Management Systems 

Souza, J. et al. 2015 

02 A semiotic approach to investigate quality issues of open big data 

ecosystems 

Krogstie, J., Gao, S. 2015 

03 An information flow based modeling approach to information 

management 

Bastos, C.A.M. et al. 2015 

04 Conceptual framework to enrich situation awareness of 

emergency dispatchers 

Souza, J. et al. 2015 

05 Content quality assessment through context-free linguistic 

features: Application to community-based question answering 

platforms 

Lee, S.-Y., Rui, H., Whinston, 

A. 

2015 

06 Distributed datastores: Towards probabilistic approach for 

estimation of reliability 

Rukkas, K., Zholtkevych, G. 2015 

07 Exploring the determinants of knowledge exchange in virtual 

communities 

Gang, K., Ravichandran, T. 2015 

08 Exploring the role of named entities for uncertainty recognition in 

event detection 

Mohd, M., Shirai, K. 2015 

09 How the use of ICT can contribute to a misleading picture of 

conditions - A five-step process 

Holgersson, S. 2015 

10 Lecture Notes in Computer Science Denker, C. 2015 

11 Research into factors affecting the attitudes of university students 

towards WeChat marketing based on AISAS mode 

Du, Z. 2015 

12 An empirical investigation of knowledge management 

competence for enterprise resource planning systems success: 

insights from Jordan 

Migdadi, M.M., Abu Zaid, 

M.K.S. 

2016 

13 Approach to Describe Knowledge Sharing between Producer and 

User 

Wellsandt, S., Thoben, K.-D. 2016 

14 Critical antecedents for construction organizational learning 

concerning safety knowledge from success and accidents 

Zhang, L.Y., Guo, H.Y., Huo, 

X.Y. 

2016 

15 Designing information governance with a focus on competence 

management in a knowledge-intensive project organization 

Niemi, E., Laine, S. 2016 

16 Efficacy of peer review network structures: The effects of 

reciprocity and clustering 

Stevens, S. et al. 2016 

17 Facilitating knowledge sharing and reuse in information service 

using information retrieval technique 

Sugunnasil, P. 2016 

18 Factors Influencing Perceived Benefits and User Satisfaction in 

Knowledge Management Systems 

Karlinsky-Shichor, Y., Zviran, 

M. 

2016 

19 Information quality dimensions: Two exploratory case studies 

with enterprise content management system users 

Laumer, S. 2016 

20 Investigating the Effectiveness of Traditional Support Structures 

&amp; Self-organizing Entities within the ERP Shakedown Phase 

Haddara, M., Hetlevik, T. 2016 

21 Quality of claim metrics in social sensing systems: A case study 

on IranDeal 

Taghizadeh Naderi, P. et al. 2016 

22 Reputation, user feedback, and perceived information quality in 

social internet media: An empirical study 

Glogowska, D. et al. 2016 
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23 The intersection of source, message, and recipient characteristics 

on information-exchange activity via twitter 

Alajmi, M., Farhan, H. 2016 

24 World Conference on Information Systems and Technologies, 

WorldCIST 2016 

Teixeira M.M. et al. 2016 

25 Analysis of a Theoretical KMS Model Implementation in the 

Indian IT Sector Using PLS-SEM 

Kundapur, P.P.,  

Rodrigues, L.L.R. 

2017 

26 Decision-support system for integration of transactional systems 

and analytical models in the pharmaceutical industry 

Muñoz, E. et al. 2017 

27 Estimating relative user expertise for content quality prediction on 

Reddit 

Lim, W.H., Carman, M.J., 

Wong, S.-M.J. 

2017 

28 Information quality, user satisfaction, and the manifestation of 

workarounds: A qualitative and quantitative study of enterprise 

content management system users 

Laumer, S., Maier, C.,  

Weitzel, T. 

2017 

29 Integrating BIM and optimization techniques for enhanced tower 

crane planning 

Ji, Y., Sankaran, B., Choi, J., 

Leite, F. 

2017 

30 Knowledge prioritisation for ERP implementation success 

Perspectives of clients &amp; implementation partners in UK 

industries 

Jayawickrama, U., Liu, S., 

Smith, M.H. 

2017 

31 The role of social capital in selecting interpersonal information 

sources 

Zimmer, J.C., Henry, R.M. 2017 

32 Web 2.0 and personal knowledge management: A framework of 

skills for effectiveness 

Fathizargaran, R.,  

Cranefield, J. 

2017 

33 Do experts or crowd-based models produce more bias? Evidence 

from encyclopedia britannica and wikipedia 

Greenstein, S., Zhu, F. 2018 

34 Factor influencing the user satisfaction in adopting e-learning 

based on open source learning management system platform at 

PT.Mahadana Dasha Utama 

Wirawan, A.E. et al. 2018 

35 Identification of user satisfaction dimensions for the evaluation of 

university administration information systems 

Watungwa, T., Pather, S. 2018 

36 Negotiating Multilingual Quality in Component Content-

Management Environments 

Batova, T. 2018 

37 The impact of knowledge management systems on innovation: An 

empirical investigation in Kuwait 

Elmorshidy, A. 2018 

38 Chatbot Evaluation as Knowledge Application: A Case Study of 

PT ABC 

Sensuse, D.I. et al. 2019 

39 Enterprise search and discovery capability: The factors and 

generative mechanisms for user satisfaction 

Cleverley, P.H., Burnett, S. 2019 

40 Investigation and identification of quality dimensions in e-

business 

Chatzoglou, P.D. et al. 2019 

41 Knowledge Management System Acceptance in Government 

Institution: A Case Study 

Novira, R., Budi, I., Pinem, 

A.A. 

2019 

42 Multidimensional news quality: A comparison of crowdsourcing 

and nichesourcing 

Maddalena, E., Ceolin, D., 

Mizzaro, S. 

2019 

43 Towards a content agnostic computable knowledge repository for 

data quality assessment 

Rajan, N.S. et al. 2019 

Fonte: Autor (2020) 

 

Laumer, Maier e Weitzel (2017), enquanto estudando a satisfação dos usuários de 

sistemas de informação gerenciais, verificaram a importância da qualidade da informação e 

suas dimensões no cotidiano dos colaboradores das organizações. 

Os mesmos autores corroboram o que afirmaram Petter, Delone e Mclean (2012, p. 

354) ao destacar a importância da qualidade da informação na era da informação: “não é 

apenas a qualidade técnica de um sistema que trará benefícios para uma organização ou 
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sociedade, mas também a informação produzida pelo sistema”. E mesmo que a qualidade da 

informação não tenha ainda sido estudada à exaustão, é um componente chave quando se 

explica a satisfação dos usuários (de sistemas), além de prover valor agregado de criação e 

não apenas mostrar a eficiência do sistema. 

Souza et al. (2015) definem qualidade da informação como um fator crucial em 

sistemas de tomada de decisão; informações imperfeitas, que não descrevem verdadeiramente 

situações do mundo real, reduzem a efetividade do sistema e contribuem negativamente para 

o entendimento do usuário sobre as situações, ausente de incertezas. 

Através de seu estudo sobre a aceitação em uma instituição governamental de um 

Sistema de Gestão de Conhecimento (Knowledge Management System – KMS), Novira, Budi 

e Pinem (2019) identificaram entre os fatores que influenciam a intenção e o hábito do uso de 

um KMS, a qualidade do sistema e a qualidade da informação. No contexto daquela pesquisa 

a qualidade da informação – que pode ser armazenada, enviada ou produzida pelo sistema – é 

usada para representar o comparativo entre as reações dos usuários frente ao que obtém via o 

KMS e as suas necessidades, como previamente observado por outros autores, como DeLone 

e McLean (1992). 

Chatzoglou et al. (2019), em seu trabalho na área da Engenharia do Conhecimento, 

afirmam que, apesar do fato de a qualidade ser uma ideia abstrata, difícil de ser mensurada, a 

investigação sobre as dimensões da QI nas organizações se faz necessária para sua 

identificação, verificação do status atual e sugestões de ações de melhoria. 

 

2.2 DIMENSÕES DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

 

Apesar de algumas críticas sobre como mensurar a qualidade da informação, autores 

como McGilvray (2008) e Sebastian-Colleman (2013) mantém que, se a qualidade é um 

atributo ela pode ser medida através de suas dimensões. Wand e Wang (1996) afirmam que a 

qualidade da informação é um conceito multidimensional, e assim como um produto físico 

tem dimensões de qualidade associadas, um produto de informação também tem dimensões de 

qualidade. 

O referencial teórico, apesar de variar na abordagem e aplicação, tem em comum 

uma série de características relacionadas com as dimensões da Qualidade da Informação 

(dQI) e sua definição. Lino (2006) elencou alguns dos principais modelos encontrados na 

literatura, que foram sumarizados no Quadro 2, abaixo, para melhor visualização (observar 
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que cada bloco do quadro contém nomenclatura de títulos de colunas que podem diferenciar 

do seguinte). 

 

Quadro 2 – Modelos de QI baseados nas dimensões 

Wang e Strong (1996) 

 Categorias Dimensões 

 Intrínseca Precisão, Objetividade, Credibilidade e Reputação 

 Acessibilidade Acessibilidade e Segurança 

 Contextual Relevância, Valor adicionado, Atualidade, Completude e Quantidade 

de informação 

  Representacional Interpretabilidade, Facilidade de compreensão, Representação 

concisa e Representação consistente 

Zeist e Hendriks (1996) 

 Características Sub-características 

 Funcionalidade Adequabilidade, Precisão, Interoperabilidade, Complacência, 

Segurança e Rastreabilidade 

 Confiabilidade Maturidade, Recuperabilidade, Disponibilidade, Degradabilidade e 

Tolerância a falhas 

 Eficiência Comportamento tempo e Comportamento fonte 

 Usabilidade Compreensibilidade, Aprendizagem, Operabilidade, Luxúria, 

Clareza, Auxiliadora, Explícita, Customizável e Amigável 

 Manutenção Analisabilidade, Portabilidade, Estabilidade, Testabilidade, Re-

usabilidade e Capacidade de realizar manutenção 

  Portabilidade Adaptabilidade, Conformação, Substituibilidade e 

Instantaneabilidade 

Alexander e Tate (1999)  

 Critérios Explicação 

 Autoridade Informação convalidada – autor visível 

 Precisão Informações confiáveis – livres de erros 

 Objetividade Apresentada sem vieses pessoais 

 Atualidade Conteúdo atualizado 

 Orientação Claramente identificada a audiência-alvo 

  Navegabilidade Design intuitivo 

Katerattnakul e Siau (1999)  

 Categoria Dimensões 

 Intrínseca Precisão e erros de conteúdo, Correção, Trabalhável com hiperlinks 

relevantes 

 Contextual Fornece informações sobre o autor 

 Representacional Organização, Características visuais, Características tipográficas, 

Consistência, Atratividade e Intensividade 

  Acessibilidade Fornece ferramentas de navegação 

Shanks e Corbit (1999)  

Nív.Semiótico Objetivos Dimensões 

Sintático Consistência Bem definido e Sintaxe formal 

Semântico Preciso e Completo Compreensivo, Sem ambiguidades, Significante e Correto 

Pragmático Usável e Útil Atualizado, Conciso, Facilmente acessível e Reputável 

Social Compart. compreensão 

de significado 

Compreensão e Ausência de viés 

Dedeke (2000)  

 Categoria Dimensões 

 Ergonomia Facilidade de Navegação, Conforto, Aprendizagem; Sinais visuais e 

Sinais auditivos 

 Acessibilidade Acesso técnico, Disponibilidade dos sistemas, Segurança técnica, 

Acessibilidade, Compartilhamento Convertibilidade de dados 
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 Transacional Controlabilidade, Tolerância a erros, Adaptabilidade, Sistemas de 

feedback, Eficiência e Sensibilidade 

 Contextual Valor agregado, Relevância, Atualidade, Completude e Dados 

apropriados 

  Representação Interpretabilidade, Consistência, Concisão, Estrutura, Legibilidade e 

Contraste 

Naumann e Rolker (2000)  

 Classes de Valorização Critérios de Qualidade 

 Sujeito Credibilidade, Interpretação concisa, Interpretabilidade, Relevância, 

Reputação, Compreensividade e Valor agregado 

 Objeto Completude, Suporte ao cliente, Documentação, Objetividade, Preço, 

Confiabilidade, Segurança, Atualidade e Verificabilidade 

  Processo Precisão, Quantidade de dados, Disponibilidade, Representação 

consistente, Latência e Tempo de resposta 

Kahn, Strong e Wang (2002)  

Tipo Qualidade Classificação Dimensões 

Produto Informação perceptível Livre de erros, Concisa, Representação, Completude e Consistência 

Informação útil Quantidade apropriada, Relevância, Compreensibilidade, 

Interpretabilidade e Objetividade 

Serviço Informação segura Atualidade e Segurança 

Informação utilizável Credibilidade, Acessibilidade, Facilidade de manipulação, Reputação 

e Valor agregado 

Eppler e Muenzenmayer (2002)  

Tipo Qualidade Categorias Dimensões 

Conteúdo Informação relevante Compreensibilidade, Precisão, Clareza e Aplicabilidade 

Informação perceptível Concisa, Consistente, Correta e Atualizada 

Mídia Processo otimizado Conveniente, Atualidade, Rastreável e Interativa 

Infraestrut.confiável Acessibilidade, Segurança, Manutenção e Rapidez 

Moraes e Werneck (2000)  

 Classes de Valorização Critérios de Qualidade 

 Usabilidade Entendimento global do site, Feedback e help on-line, Características 

estéticas da interface e Características especiais 

 Funcionalidade Capacidade de busca e recuperação, Características de navegação e 

navegador e Características relacionadas ao domínio da aplicação 

 Confiabilidade Processamento correto de links, Recuperação de erros e Validação e 

recuperação do input do usuário 

 Eficiência Desempenho do tempo de resposta, Velocidade de geração da página 

e Velocidade da geração de gráficos 

  Manutenibilidade Facilidade de correção, Adaptabilidade e Extensibilidade 

Fonte: Adaptado de Lino (2006) 

 

Buscando atualizar o levantamento sobre as dQIs foi realizada pesquisa na base 

Scopus, para o período entre 2015 e 2020, com os termos: 

TITLE-ABS-KEY ("information quality" OR "quality of information" OR "qualidade da informação" 

AND "dimens*") AND (LIMIT-TO (EXACTKEYWORD, "Information Quality Dimensions") OR LIMIT-TO 

(EXACTKEYWORD, "IQ dimensions") OR LIMIT-TO (EXACTKEYWORD, "dimensões da qualidade da 

informação") OR LIMIT-TO (EXACTKEYWORD, "dimensões da QI")) AND PUBYEAR > 2014 AND PUBYEAR 

< 2021 

O resultado da pesquisa trouxe onze documentos, contudo, após a exclusão dos 

artigos do ano de 2015 que já estavam inclusos no trabalho de Santos (2016), e de dois outros 
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que não disponibilizam informações suficientes para verificação, restaram cinco documentos 

novos para análise, referentes aos anos de 2017 (3 publicações) e 2018 (2 publicações). 

A Figura 2 traz o resumo por dimensão da QI e respectiva classificação utilizada 

pelos pesquisadores no decorrer dos anos. 

 

Figura 2 – Dimensões da QI encontradas na literatura 

 
Fonte: Autor (2020) 

 

Os autores que utilizaram das dimensões da qualidade da informação, em sua 

pesquisa até o ano de 2015, não têm todos a mesma interpretação sobre como classificá-las, 

divergindo nas dimensões escolhidas, quais seus atributos e características. Foram observados 

três tipos de classificação das dimensões para determinar a medição da QI:  

 dQI em 3 categorias: conteúdo (visão intrínseca e visão de contexto), formato e 

acessibilidade (ZÁRRAGA-RODRÍGUEZ; ÁLVAREZ, 2015); 

 dQI em 2 categorias: “conformidade com especificações” e “atende ou excede 

expectativas dos consumidores”, e cada uma destas em duas perspectivas – qualidade 

do produto e qualidade do serviço (LEE; HAIDER, 2013); 

 diretamente através dos atributos das dQI (OSTROWSKI, 2012; NASUTION; 

ALBARDA, 2013). 
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Quanto aos artigos mais atuais, Arazy, Kopak e Hadar (2017) usaram apenas 4 dQI 

enquanto analisando a qualidade em blocos de construção heurísticos. Gustafsson (2017) 

utilizou 5 dQI (e posteriormente apenas 2 foram consideradas aplicáveis, as relacionadas a 

acurácia e ao tempo) sem divisão em categorias em sua avaliação da qualidade da informação 

na programação de trabalho na colheita. A classificação de Laumer, Maier e Weitzel (2017) 

considerou a divisão em duas categorias de dQI, a contextual e a representacional e, ainda, 

utilizou de duas novas dimensões, a utilidade (usefullness) e a apresentação (presentation).  

Outras diferentes dQI surgiram por meio do artigo de Filieri, Hofacker e Alguezaui 

(2018), como a factualidade (factuality) que sugere a preocupação com a verificação da 

veracidade dos fatos que compõem uma informação – como que um detector de fake-news por 

exemplo; ou a atualidade, do inglês currency (no sentido de aceito ou em uso). Os mesmos 

autores se referem à credibilidade como credibility, que se observa como sinônimo de 

believability, já utilizado em diversas pesquisas anteriores. 

Por fim, o artigo de Rasool e Warraich (2018) faz uma revisão da qualidade da 

informação em websites de governo (e-Government), elencando mais de 20 diferentes dQI e 

apresentando duas não citadas nos estudos anteriores: autoridade (authority) e eficiência 

(efficiency). No mesmo trabalho foi realizada uma categorização em indicadores de QI 

significantes ou insignificantes, de acordo com a frequência em que foram citados nos estudos 

efetuados pelos autores. 

Wang e Strong (1996) verificaram que os modelos existentes até aquele momento 

não consideravam a perspectiva do usuário, do consumidor, o que ilustrava uma lacuna nas 

pesquisas. Realizaram portanto uma pesquisa com o objetivo de identificar quais aspectos os 

clientes consideravam como determinantes para a qualidade dos dados e adotaram o ponto de 

vista do consumidor de "adequação ao uso" (fitness for use) ao conceituar os aspectos 

subjacentes da qualidade dos dados. Concluíram que a dimensão da qualidade de dados é “um 

conjunto de atributos de qualidade que representam um único aspecto ou constructo da 

qualidade do dado” (WANG; STRONG; 1996, p. 6).  

Os mesmos autores, conforme apresentou Bentancourt (2015), utilizaram de 

instrumentos de pesquisa de marketing, consideraram que a informação pode ser tratada como 

um produto e buscaram: (i) identificar as necessidades dos consumidores; (ii) encontrar as 

relações hierárquicas entre tais necessidades; e (iii) medir o seu grau de importância. Ao final 

da pesquisa foram apresentadas 15 dimensões e, com objetivo de facilitar a compreensão e 

sua mensuração, estas foram organizadas em 4 categorias, segundo o valor intrínseco da 
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qualidade do dado, seu valor contextual, representacional e de acessibilidade. A Figura 3 

apresenta este modelo. 

 

Figura 3 – Modelo de Qualidade de dados de Wang e Strong 

 
Fonte: Wang e Strong (1996) 

 

Ainda segundo Wang e Strong (1996), as 4 categorias explicitam a forma como a 

qualidade dos dados é abordada, a saber: 

 intrínseca: diz respeito ao valor que ele tem em si, independente da sua aplicação; 

 contextual (ou contexto): refere-se ao valor que ele tem em função da ação ou tarefa 

em que participa, a possibilidade de uso em um determinado contexto; 

 representacional (ou representação): trata da forma como ele é representado e que o 

torna útil, sua semântica e sintaxe; e 

 acessibilidade: considera o sistema onde está armazenado, a forma e capacidade de 

acedê-lo e sua segurança. 

Como a qualidade da informação é fortemente atrelada à qualidade dos dados, as 

dimensões da qualidade da informação surgiram a partir de análise semelhante. 

Wang et al. (1998) complementam seu trabalho introduzindo quatro dimensões e 

quinze características da qualidade da informação, conforme listado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Dimensões e características da QI de Wang et al. 

Dimensão Características 

INTRÍNSECA 

Livre de erros 

Objetividade 

Reputação 
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Credibilidade 

CONTEXTUAL 

Relevância 

Completude 

Valor agregado 

Tempestividade 

Volume adequado 

REPRESENTACIONAL 

Consistência 

Concisa 

Compreensão 

Interpretabilidade 

ACESSIBILIDADE 
Disponibilidade 

Segurança 

Fonte: Adaptado de Wang et al. (1998) 

 

2.3 FERRAMENTAS DE MENSURAÇÃO DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

 

Simioli (2010) refere-se às ferramentas da qualidade como instrumentos básicos que 

auxiliam no planejamento e na execução de procedimentos em uma organização, tendo em 

vista suas variações tipológicas que abrangem as mais diversas áreas da gestão da qualidade. 

Barbosa (2000) aponta que as ferramentas da qualidade têm a finalidade de organizar e 

estruturar o processo produtivo, auxiliando na análise e tratamento dos dados, levantamento 

estatístico, detecção de falhas e busca de soluções. 

A informação é todo dado coletado que, depois de ser analisado e interpretado pelos 

gestores de uma organização, é dotado de relevância e propósito, tornando-se útil para a 

tomada de decisão (DAVENPORT, 2000). 

É possível entender a informação como produto ou serviço passível de medição e 

avaliação (BENTANCOURT, 2015). No entanto, diferentemente do que acontece com a 

qualidade de um produto que pode ser mensurada por indicadores como durabilidade e 

número de defeitos, a qualidade de um serviço é um construto abstrato e elusivo devido a três 

características únicas dos serviços: intangibilidade, heterogeneidade e inseparabilidade de 

produção e consumo. Consequentemente, uma abordagem apropriada para avaliar a qualidade 

de um serviço, ocorre através da mensuração da percepção da qualidade pelos clientes ou 

consumidores (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988). 

Vasconcellos (2002) conclui que existe uma diferença fundamental ao se definir 

qualidade na prestação de serviços, em oposição ao conceito de qualidade de um produto. Tal 

diferença se refere à subjetividade e dificuldade de estabelecer o que é qualidade na prestação 

de um serviço, uma vez que a reação de cada cliente pode ser diferente. Nesse contexto, 

Paladini (2004) destaca a importância de se controlar e realimentar os processos de acordo 
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com as necessidades dos clientes e, em se tratando de serviços, afirma que é necessário uma 

relação direta e um processo flexível com os clientes para que a renovação e a mudança 

possam ser realizadas de maneira constante. 

Lino (2006) afirma que um dos maiores problemas para os consumidores de 

informação é a sua baixa qualidade, sendo necessário a proposição de métodos com o objetivo 

de aumentar a qualidade da informação e dos dados. Diversos projetos e abordagens têm sido 

apresentados mas muitos pecam pela falta de métodos ou sugestões de como avaliar os 

escores de classificação: além do que a avaliação de QI é considerada difícil por diversos 

motivos, tais como: (i) os critérios de QI são geralmente de natureza subjetiva; (ii) as fontes 

de informação são autônomas e sujeita a mudanças; (iii) quantidade muito grande de dados, 

impedindo a avaliação de todo o conjunto de informações, diminuindo a precisão da 

classificação. 

Um serviço é uma experiência perecível e intangível, é algo não físico e que não 

sofre das mesmas ações que produtos, ele não pode ser visto, ou tocado ou ter suas 

características apontadas de forma direta pelos consumidores (LOVELOCK; WIRTZ; 

HEMZO, 2011; FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2010). São exatamente essas 

particularidades que dificultam a medição da qualidade dos serviços. 

Finati e Perez (2019) afirmam que os métodos de medição da qualidade foram 

evoluindo à medida que as exigências do mercado tornaram-se maiores. A abordagem da 

qualidade iniciou na década de 1920 com a Concepção do Controle Estatístico de Processo 

(CEP), do Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act to correct ou Planeje, Faça, Verifique, Corrija) 

e da Gestão da Qualidade Total (GQT ou TQM), na década de 1950. 

Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, no setor químico do Japão foi 

implantado em muitas empresas o Controle Estatístico de Processo, onde após a instalação de 

uma fábrica, o CEP era aplicado nos estágios de fabricação, gerando uma melhoria da 

qualidade. Por essa razão, os pontos prioritários das atividades de garantia da qualidade se 

concentravam na produção (AKAO, 1996).  

Pêgo (2006) discorre que na década de 1960, período de grande desenvolvimento 

econômico, as indústrias japonesas cresceram rapidamente, principalmente a indústria 

automobilística; onde as constantes mudanças de modelos de automóveis deram origem à 

necessidade de implantar as atividades de garantia da qualidade desde o estágio de 

estabelecimento do projeto do automóvel, pois não bastava mais garantir a qualidade de 

fabricação.  
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Ainda na década de 1960 já se acreditava que era preciso que o foco estivesse nas 

demandas do consumidor durante a etapa de desenvolvimento de novos produtos; demandas 

que deveriam então ser incorporadas ao projeto de novos produtos, desde a concepção e, 

sistematicamente, desdobradas até a manufatura (CARVALHO, 1997).  

O controle da qualidade, passou do CEP para a Gestão pela Qualidade Total (GQT), 

ocorrendo uma fase de transição, entre 1960 e 1965, e a campanha Controle da Qualidade 

praticado por todos adquiriu força (AKAO, 1996).  

No contexto de busca pela qualidade, através da melhoria do processo de design de 

produtos na linha de produção, surgiu nos anos 1960 e 1970, o Desdobramento da Função 

Qualidade ou Quality Function Deployment – QFD (CHAN; WU, 2002).  

De acordo com Akao e Mazur (1997), o QFD foi concebido no final dos anos 1960 

no Japão, quando as indústrias daquele país romperam com o seu modelo, pós Segunda 

Guerra Mundial, de desenvolvimento de produto por meio de imitação e cópia, para um 

modelo baseado na originalidade. O QFD surge nesse contexto como um método ou conceito 

para desenvolvimento de novos produtos, seguindo os padrões determinados pela Total 

Quality Control – TQM (Controle da Qualidade Total – CQT).  

O método QFD utiliza como fonte a voz do cliente e a participação de equipes 

multifuncionais, buscando unir as necessidades e os desejos do cliente, traduzindo-os em 

requisitos de engenharia e, permitindo dessa forma, o aprofundamento do desenvolvimento e 

da melhoria do produto (AKAO, 1990). 

Segundo Akao (1996), os motivos que o levaram a começar a vislumbrar o 

Desdobramento da Função Qualidade foram:  

 falta de clareza na determinação da qualidade de projeto (apesar de sua importância 

ser tão proclamada na época);  

 a impossibilidade de instruir as linhas de produção quanto aos pontos prioritários que 

deveriam ser considerados para assegurar a qualidade do projeto, antes mesmo de o 

produto entrar na fabricação;  

 dúvidas relativas ao Padrão Técnico de Processo, pois apesar de o mesmo definir 

bem os pontos a controlar durante o estágio de fabricação, continuava a ser elaborado 

após o início da produção, com recursos encontrados no chão de fábrica. 

A Toyota começou a usar o QFD no Japão em 1977, apresentando resultados 

significativos com a sua utilização: entre janeiro de 1977 e abril de 1984 introduziu no 

mercado quatro novos veículos tipo van e obteve uma redução de 20% nos custos de início de 
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produção em outubro de 1979, uma redução de 38% em novembro de 1982 e, uma redução 

acumulada de 61% até abril de 1984 (HAUSER; CLAUSING, 1988). 

Os estudos sobre o QFD em conjunto com as empresas já aconteciam desde 1966 e 

alguns resultados iniciais foram apresentados em 1972, com o trabalho Desenvolvimento de 

Novos Produtos e Garantia da Qualidade; contudo, apesar de terem abrangido praticamente 

toda a base do Desdobramento da Função Qualidade hoje conhecida, os mesmos não eram 

suficientes quanto ao método e ao conceito de como estabelecer a qualidade do projeto 

(AKAO, 1996).  

Akao e Mazur (1997) afirmam que esse problema foi resolvido com a divulgação da 

Matriz da Qualidade elaborada por Dr. Shigeru Mizuno e Yasishi Furukawa para os Estaleiros 

Kobe das indústrias Pesadas Mitsubishi, os quais desenvolveram um método, que permitiu a 

construção de navios tanque e de super petroleiros, de acordo com as necessidades dos 

clientes.  

A partir daí o QFD se consolidou por meio da junção das ideias de Akao e Mizuno, 

que uniram a gestão da informação relativa ao desenvolvimento, desde o estabelecimento do 

conceito até a definição dos parâmetros de controle do processo fabril, ou seja, o que deve ser 

feito, utilizando como ferramentas as tabelas e matrizes baseadas na lógica de causa e efeito e 

o desdobramento das atividades necessário para operacionalizar o desenvolvimento do 

produto, através da lógica de objetivos e meios, ou seja, como deve ser feito (AKAO, 1996). 

O primeiro livro escrito sobre este tópico, Quality Function Deployment: An 

Approach to Total Quality Control (AKAO; MIZUNO, 1978) confirma a relação entre o QFD 

e a TQM e fez com que a implantação do QFD nas diversas empresas começasse a tomar 

maior impulso. Akao e Mizuno pertenciam a Union of Japanese Scientists and Engineers – 

JUSE (União de Cientistas e Engenheiros do Japão) e sua abordagem original ficou conhecida 

como “QFD das quatro ênfases”. Segundo Akao (1990), o desdobramento da função 

qualidade: 

 

[...] fornece métodos específicos para garantir a qualidade ao longo de cada etapa do 

processo de desenvolvimento de produtos, começando com design. Em outras 

palavras, este é um método para desenvolver um design de qualidade destinado a 

satisfazer o consumidor e, em seguida, traduzir as demandas dos consumidores em 

metas de projeto e nos principais pontos de garantia de qualidade para ser usado 

durante toda a fase de produção. 

 

Uma série de eventos se seguiu, com a publicação da implantação do QFD nas 

diversas empresas japonesas na revista Quality Progress, da Associação Americana de 
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Controle da Qualidade, em 1983; a visita de uma delegação japonesa chefiada pelo professor 

e consultor Kaoru Ishikawa, que levou o QFD para a Ford; e, a realização do Seminário de 

Desdobramento da Função Qualidade, promovido durante quatro dias em Chicago. O QFD 

passou a ser amplamente aplicado nos Estados Unidos, assim que os industriais americanos 

perceberam que os fabricantes japoneses de automóveis estavam conseguindo captar a voz 

dos seus clientes (suas necessidades), fazendo com que as suas preferências chegassem 

rapidamente até aos processos de engenharia e manufatura (GUAZZI, 1999). 

A chegada do QFD na América do Norte foi se expandindo cada vez mais e em 1986 

já era utilizado por companhias como a Xerox e a Ford; sendo que em 1992 foi estimado que 

mais de 100 empresas americanas estavam utilizando o método (GRIFFIN; HAUSER, 1992). 

Park e Kim (1998) também citam a Ford e acrescentam outras empresas dos EUA que 

aplicaram o método para melhorar a comunicação entre os setores da empresa, desenvolver 

produtos e dimensionar processos e sistemas, como: General Motors, AT&T, ITT, Hewllet-

Packard, Raychem e Procter & Gamble; enquanto no Japão, no ano de 1998, o QFD era 

utilizado com sucesso na indústria, nas empresas de serviço, construção civil e engenharia 

agrícola. 

O uso da metodologia QFD foi além do Japão e Estados Unidos, havendo já diversos 

países com publicações sobre o método, que se tornou globalmente abrangente com a 

realização do Simpósio Internacional de QFD em 1995 e a criação de organizações como o 

International Council for QFD (ICQFD) e institutos nacionais de QFD (CHAN; WU, 2002). 

Em 1997, o método encontrava-se em utilização no desenvolvimento de produtos, 

nos processos de fabricação, na criação de software e nos serviços, em países como África do 

Sul, Alemanha, Austrália, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Itália, Japão, México, Reino 

Unido, Suécia e outros (AKAO; MAZUR, 1997). 

A Fundação Christiano Ottoni estuda o QFD no Brasil desde 1989, através de equipe 

coordenada pelo professor Lin Chih Cheng, que começou a difundi-lo nas empresas 

brasileiras a partir de 1993 e, em 1995, publicou o livro QFD – Planejamento da Qualidade 

(CHENG et al., 1995).  

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, vinculado à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, estimou que no setor de autopeças, em 

1994, 68% das empresas conheciam a metodologia e 31% a estavam implantando; e nas 

empresas com mais de 1000 empregados estes índices subiam para 94% e 56% para 

conhecimento e utilização, respectivamente (IPT, 1994).  
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Miguel, Carnevalli e Calarge (2005) apontam algumas das empresas que já 

utilizaram a metodologia no Brasil: Sadia Concórdia S.A., Cia Siderúrgica Belgo Mineira, 

Roscoe Multibrás S.A, Caraíba Metais, Elevadores Atlas, Calçados Klin, Gradiente, entre 

outras; sendo que em 2005 o setor de serviços correspondia a 61,1% das aplicações de QFD 

no Brasil. 

De acordo com Matos e Cecconello (2019), entre as ferramentas mais reconhecidas 

atualmente, aplicadas ao Processo de Desenvolvimento de Produto – PDP, lista-se o QFD e a 

Failure Mode and Effect Analysis – FMEA (Análise dos Modos e Efeitos de Falhas). Estes 

autores afirmam que os resultados da aplicação conjunta destes métodos, permitiu verificar e 

priorizar as principais necessidades do cliente, desdobrá-las em requisitos de produto (QFD) e 

analisá-los quanto às suas falhas (FMEA), levando à conclusão de que a integração do QFD 

com a FMEA sistematiza a obtenção e conversão das necessidades dos clientes em 

especificações mensuráveis de engenharia. 

Cheng et al. (1995) discorrem que o QFD tem como objetivo alcançar o enfoque da 

garantia da qualidade durante o desenvolvimento de produto. Está dividido, em termos de 

ênfase do trabalho, em Desdobramento da Qualidade (QD) – foco na exigência do cliente e 

voltada para o projeto do produto, e Desdobramento da Função da Qualidade no sentido 

restrito (QFDr) – com ênfase no trabalho humano (processos de desenvolvimento de 

produção).  

Santos (2016) esclarece que enquanto no Japão o QFD (em japonês Hinshitsu Kino 

Tenkai) é utilizado em sua totalidade (QD e QFDr), nos Estados Unidos e na Europa o QFD 

utiliza apenas o QD. Para Cheng e Melo Filho (2010), o QFD se resume como QFD amplo = 

QD + QFD restrito, conforme representado na Figura 4. Segundo os autores, este conceito se 

trata de uma forma de comunicar, de forma sistêmica, as informações relacionadas com a 

qualidade e de explicitar, de modo ordenado, o trabalho relacionado com a obtenção da 

qualidade. 

Figura 4 – Relação entre QFD, QD e QFDr 

 
Fonte: Adaptado de Cheng e Melo Filho (2010) 
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A versão simplificada, que inclui somente o QD, foi adotada pelo American Supplier 

Institute (ASI) e não incorporou os avanços da prática do método (CLAUSING, 1994).  

O QFD evoluiu muito através das modificações realizadas pelos seus idealizadores e 

outros pesquisadores que os sucederam, transformando-se em um modelo amplo e com várias 

possibilidades de aplicação (CHENG; MELO FILHO, 2010). 

A chave para o sucesso do QFD é a separação entre as necessidades do cliente – 

porque elas são necessárias, dos requerimentos funcionais do produto ou serviço – o que este 

precisa ser ou fazer (MIZUNO; AKAO, 1994). Além disso, não pode haver garantia de 

qualidade sem a identificação dos reais clientes e da descoberta das reais expectativas deles 

para o produto (ou serviço), o que ajuda a reduzir as incertezas em responder qual o grau de 

expectativas dos clientes deve ser alcançado e como os produtos devem funcionar para atingi-

las (MARCHAND; ARICAN; MAZUR, 2014). 

Em sua dissertação de mestrado, Fiates (1995) elencou os diferentes tipos de 

abordagem do QFD (Quadro 4): de Akao (mais abrangente e com 7 fases), de Bob King 

(adaptada do primeiro, com 4 fases e 30 matrizes), de Macabe (4 fases e 4 matrizes) e a de 

Kaneco (6 fases e 6 matrizes). 

 

Quadro 4 – Tipos de abordagens para o QFD 

AKAO 

Fase 1: Desdobramento da qualidade, funções, mecanismos e produção 

Fase 2: Desdobramento da tecnologia 

Fase 3: Desdobramento da confiabilidade 

Fase 4: Desdobramento do custo 

BOB KING 

Fase 1: Análise das demandas do consumidor 

Fase 2: Funções Críticas 

Fase 3: Definir características de Qualidade 

Fase 4: Identificar partes Críticas 

MACABE 

Fase 1: Matriz 1 – Requisitos do consumidor → Requisitos de projeto 

Fase 2: Matriz 2 – Requisitos de projeto → Características das partes 

Fase 3: Matriz 3 – Características das partes → Operações de fabricação 

Fase 4: Matriz 4 – Operações de Fabricação → Requisitos de produção 

KANECO 

Fase 1: Matriz 1 – Qualidade Requerida → Elementos de Qualidade 

Fase 2: Matriz 2 – Elementos de Qualidade → Funções/Processos 

Fase 3: Matriz 3 – Funções/Processos → Partes Unitárias 

Fase 4: Matriz 4 – Partes Unitárias → Aspectos Técnicos 

Fase 5: Matriz 5 – Aspectos Técnicos → Custos 

Fase 6: Matriz 6 – Aspectos Técnicos → Confiabilidade 

Fonte: Adaptado de Fiates (1995) 
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No Brasil foram utilizadas inicialmente as versões do ASI ou a de King, que são 

simplificações do original e que, portanto, limitam o alcance do resultado em toda sua 

plenitude (CHENG; MELO FILHO, 2010). 

São diversas as áreas do conhecimento em que a aplicação do QFD tem sido 

utilizada, destacando-se as de desenvolvimento de produtos, gestão da qualidade, análise das 

necessidades dos consumidores, design de produtos, planejamento, engenharia do 

conhecimento, engenharia da qualidade, tomada de decisão (CHAN; WU, 2002). 

Ohfuji, Ono e Akao (1997) discorrem que o Desdobramento da Função Qualidade 

tem a característica de auxiliar na gestão ao superar deficiências comuns do planejamento da 

qualidade, destacando o conhecimento, antes de posse apenas dos funcionários, como 

patrimônio comum da empresa. Os mesmos autores dizem que o QFD compreende desde o 

reconhecimento das exigências do cliente até a introdução destas no produto. 

A metodologia de projeto é orientada para o cliente e são utilizadas técnicas 

classificadas como qualitativas e quantitativas dentro de unidades operacionais. O 

desdobramento da qualidade (QD) em todo um Processo de Desenvolvimento de Produto 

Orientado para o Cliente – PDPOC, acontece em dois planos: vertical e horizontal (SOUZA, 

2016).  

No plano vertical é detalhado o raciocínio de causa e efeito, de forma encadeada, em 

vários níveis hierárquicos por meio de unidades operacionais do QD: tabela, matriz, modelo 

conceitual e conjunto de padrões para produção. No plano horizontal ou em amplitude pode-

se contemplar quatro dimensões: qualidade (positiva), tecnologia, custo e confiabilidade 

(qualidade negativa) (CHENG; MELO FILHO, 2010). A  

Figura 5 representa os dois planos de desdobramento da qualidade. 

 

Figura 5 – Planos de Desdobramento da Qualidade 

 
Fonte: Cheng e Melo Filho (2010) 
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Conforme Santos (2016), no planejamento em busca da qualidade, o QFD pode 

auxiliar no processo no decorrer de algumas etapas:  

i. identificar as necessidades dos clientes, definindo o produto ou serviço e verificando 

a satisfação dos consumidores (etapa de obtenção da “voz do cliente”); 

ii. projetar o produto ou serviço, traduzindo a voz do cliente em conhecimento; e  

iii. estabelecer os padrões através de uma proposta, com o detalhamento do projeto. 

Para a etapa do item (i) são utilizadas técnicas como entrevistas, aplicação de 

questionários, observação direta, brainstorming ou qualquer outra informação armazenada 

que possa conter o desejo dos clientes (TOLEDO et al., 2013); para a etapa (ii) sugere-se a 

utilização de tabelas que podem transformar o desconhecido, implícito e informal em 

conhecido, explícito e formal (CHENG; MELO FILHO, 2010); e, a etapa (iii) é quando se 

prossegue para a montagem da Matriz da Qualidade. 

Mazur (2017), durante o 23rd. International QFD Symposium em Tokio, apresentou 

a nova norma ISO 16355 como um framework baseado no modelo QFD de Akao, e que inclui 

o suporte para sua aplicação na indústria, nos serviços e na Tecnologia da Informação. Esta 

norma é a primeira padronização internacional para o QFD, em uma melhoria do padrão 

utilizado nas organizações japonesas desde 2003, o JIS Q 9025. 

A ISO 16355 detalha os caminhos para identificação, através do QFD, da voz do 

cliente (voice of customer – VOC) e a voz das partes interessadas (voice of stakeholder – 

VOS) e ainda apresenta o diagrama dos diferentes modelos: o clássico, por meio do 

compreensivo modelo QFD de Akao, que abrange o padrão americano de 4 fases; o moderno, 

através do Blitz QFD®, do QFD Institute; e, as melhores práticas do German QFD Institute. 

Os 3 modelos, apesar da diferença nas ferramentas, apresentam várias características em 

comum, como as tabelas da qualidade da House of Quality (HoQ), desenvolvimento 

tecnológico, confiabilidade e análise de custos de produtos ou serviços. 

O QFD Institute foi fundado em 1993 pelo criador da metodologia QFD, Yoji Akao, 

para pesquisar e criar métodos, ferramentas e treinamento em estado da arte (state-of-the-art, 

o nível mais alto de desenvolvimento) do modelo. Mazur (2012), co-fundador e atual 

presidente do Instituto, apresentou o Blitz QFD® em seu artigo Blitz QFD® – The Lean 

Approach to Product Development, abordagem moderna do QFD desenvolvida por Richard 

Zultner, outro co-fundador do QFD Institute.  

Ainda de acordo com Mazur (2012), o QFD moderno oferece quatro melhorias 

significativas em relação ao QFD clássico para empresas e organizações envolvidas em 
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designer end-to-end (ponta a ponta, eficiência e sustentabilidade durante todas as 

etapas/processos), desenvolvimento e desdobramento de produtos, processos, serviços e 

sistemas:  

 eficiência e velocidade de análise; 

 estabelecimento de necessidades e valores reais dos clientes; 

 valores relativo e proporcional de prioridade com o uso do Processo de Hierarquia 

Analítica de Saaty, que é uma técnica para gestão do processo que captura o 

entendimento intuitivo dos participantes e gera resultados matematicamente estáveis, 

expressos em uma escala de proporção numérica (SAATY, 1990); 

 lean design (desenvolvimento enxuto), que é o responsável por retirar do produto e 

do processo toda a estrutura que pode ser definida como excesso (MUNRO, 2013). 

Como o processo do Blitz QFD® é de lean design, é necessário o foco desde o início, 

onde deve estar claro o propósito e direção em cada etapa antes de se passar para a seguinte. 

Considerando que é objetivo garantir a qualidade, com eficiência e sustentabilidade, durante 

todo o processo, este deve começar com a definição dos objetivos de negócio, quando se ouve 

a voz do negócio (voice of the business – VOB). É preciso levar em consideração, como a 

experiência tem demonstrado, que cada organização deve ter seus processos revisados por um 

especialista para determinar qual a melhor forma e customização da ferramenta QFD a ser 

aplicada em seu domínio (MAZUR, 2017). 

Mazur (2017) esclarece que o processo do Blitz QFD® é dividido em sete seções, 

cada uma composta de várias ferramentas e com a saída de uma etapa sendo a entrada da 

seguinte, no padrão do QFD. A clássica Casa da Qualidade (House of Quality – HoQ) está 

contida na última seção, lembrando que é possível a reversão para a abordagem clássica do 

QFD; sendo que por definição, os resultados do Blitz QFD® serão prioridade máxima em 

qualquer matriz subsequente que venha a ser trabalhada. 

O QFD moderno permite a customização da ferramentas existentes e também a sua 

interação com outros modelos para mensuração da qualidade, como pode ser observado no 

trabalho de Nawar, Backar e El-Dardiry (2017), que implementaram o novo modelo Blitz 

QFD® com a integração de fuzzy logic (lógica difusa) e AHP para ajudar a resolver a questão 

da imprecisão na voz do consumidor (VOC) para fornecer resultados mais precisos. 

Uma outra abordagem de mensuração da qualidade que, de acordo com Miguel e 

Freire (2016), consegue considerar as expectativas dos usuários em relação a determinado 

serviço e sua percepção de qualidade, é o SERVQUAL – Service Quality Gap Analisys; 
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corroborando Silva e Saraiva (2012), que o defende como um modelo que mede e explica a 

qualidade nos serviços. 

O SERVQUAL, desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Berry em 1985, é um 

modelo genérico, aplicável aos mais diversos tipos de serviços, utilizado com objetivo de 

mensurar a satisfação dos clientes, comparando a qualidade do serviço entregue com a 

esperada e desta forma encontrando lacunas (gaps) que precisam ser interpretados e 

trabalhados em busca de melhorias (BIAGIOTTI, 2016; BENTANCOURT, 2015).  

A ferramenta foi baseada em entrevistas de grupos de foco, em que se detectaram 

gaps que causam problemas na prestação de serviços (OLIVEIRA; IKEDA, 2003). Tendo 

sido projetada e validada para utilização em diversos serviços, mas sua função principal é a 

identificação das tendências da qualidade identificada por meio de pesquisas realizadas 

periodicamente com os clientes e tem como objetivo mensurar as dimensões de qualidade em 

serviços (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2010). Os mesmos autores afirmam que a 

qualidade dos serviços pode ser definida com base na relação entre a percepção do serviço 

que foi executado e as expectativas que o cliente possui, gerando assim, três possíveis 

situações: 

 Expectativas < Percepções = Qualidade Excepcional; 

 Expectativas = Percepções = Qualidade Satisfatória; 

 Expectativas > Percepções = Qualidade Inaceitável. 

A base do modelo SERVQUAL encontra-se nas dimensões determinantes da 

qualidade de serviço e da forma como o cliente avalia esse serviço, a partir do modelo de 

marketing de Grönroos (GRÖNROOS, 1978, 1982, 1984, 2006). Em 1985 foram 

identificadas dez dimensões: confiabilidade, responsabilidade, competência, acesso, cortesia, 

comunicação, credibilidade, segurança, tangibilidade e conhecimento do consumidor 

(PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985). No ano de 1988, em uma segunda etapa 

de investigação, as dimensões foram reduzidas a cinco: 

 responsividade (ou competência): disposição para ajudar os clientes e prestar um 

serviço rápido, com prontidão; 

 segurança: conhecimento e cortesia dos funcionários e sua capacidade de transmitir 

confiança e segurança, inspirando credibilidade dos clientes; 

 tangibilidade: aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal e materiais de 

comunicação; 

 empatia: cuidado e atenção individualizada que a empresa fornece aos seus clientes; 
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 confiabilidade: capacidade de executar o serviço prometido de forma confiável e com 

precisão (PARASURAMAN; BERRY; ZEITHAML, 1988). 

O modelo das cinco lacunas (gaps), base do SERVQUAL, representa as falhas que 

podem ocorrer durante a prestação do serviço, e tem o objetivo de auxiliar os gestores a 

entenderem a origem dos problemas da qualidade e a melhor forma de melhorá-los 

(PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985; COELHO, 2004). 

No modelo, representado na Figura 6, a parte superior inclui os fenômenos 

relacionados com os clientes, enquanto a inferior trata dos relacionados com o prestador de 

serviços. As expectativas dos clientes são influenciadas por: (i) comunicação boca-a-boca 

(work of mouth – WOM), (ii) necessidades pessoais, e (iii) experiências anteriores. O serviço 

percebido é o resultado de uma série de decisões e atividades internas.  

As percepções da empresa quanto às expectativas do cliente orientam decisões sobre 

as especificações de qualidade do serviço que serão seguidas quando ocorrer a prestação do 

serviço. Os níveis de expectativa e a zona de tolerância podem variar de acordo com o cliente 

e a ocasião de prestação do serviço devido a fatores pessoais e externos como a comunicação 

com o cliente. 

 

Figura 6 – Modelo das Lacunas da Qualidade do SERVQUAL 

 
Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) 

 

Corrêa e Corrêa (2004) afirmam que estas lacunas (gaps) relacionam as diferenças 

entre: percepção dos gestores e as reais expectativas dos clientes (Lacuna 1); percepções da 
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empresa e especificações da qualidade do serviço (Lacuna 2); especificações da qualidade do 

serviço proposto pela qualidade do prestado (Lacuna 3); a prestação do serviço e a 

comunicação com os clientes (Lacuna 4); e, a expectativa e a percepção do serviço executado 

(Lacuna 5).  

De acordo com Freitas, Bolsanello e Viana (2008, p. 99), os itens de avaliação da 

ferramenta SERVQUAL, de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), “devem ser adaptados à 

natureza do objeto a ser avaliado”.  

Sendo assim, Gualazzi, Santos e Campos (2013, p. 24) adaptaram o modelo original 

do SERVQUAL para analisar a qualidade da informação, considerando as suas dimensões. Os 

itens de avaliação deram lugar aos atributos de qualidade da informação, conforme ilustrado 

pelo Quadro 5.  

O instrumento de avaliação de Gualazzi, Santos e Campos deve ser aplicado no 

levantamento das expectativas quanto à QI e, no levantamento da qualidade percebida da 

informação, quando a qualidade é o resultado da diferença entre a percepção e a expectativa.  

 

Quadro 5 – Dimensões e atributos de qualidade esperados/percebidos 

 
Fonte: Gualazzi, Santos e Campos (2013, p. 24) 
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Além do QFD e do SERVQUAL, e no contexto da Gestão da Qualidade Total, 

existem outros modelos gerenciais em qualidade que podem ser adaptados e utilizados na 

avaliação da qualidade da informação organizacional. Entre eles pode-se citar a ferramenta 

Seis Sigma (Six Sigma, depois renomeado para Lean Sigma) que, conforme seus criadores, 

Lee e Haider (2013), podem fornecer uma análise da qualidade existente e indicadores de 

melhoria da QI. Da mesma forma, a Garantia de Qualidade de Software (Software Quality 

Assurance – SQA) é um processo que busca garantir que todos os itens de engenharia, 

metodologia, atividades e trabalhos relacionados ao desenvolvimento de software sejam 

monitorados e atendam aos padrões estabelecidos, tendo como objetivo principal assegurar a 

qualidade (GALIN, 2004).  
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3 SERVIÇOS NO SETOR PÚBLICO 

 

Muito antes de se tornar teoria, a expressão serviço público já era observada, como 

na fase absolutista dos reinados europeus dos séculos XVII e XVIII. Ocorre da busca da 

distinção entre público e privado, visto que até aquele momento um serviço não era oferecido 

a particulares ou usuários comuns, mas apenas ao rei, era o serviço do rei. Aos poucos 

algumas atividades passaram a ser qualificadas como serviços do público uma vez que 

demandavam a ação dos poderes públicos em favor dos particulares (MEDAUAR, 1992).  

Serviço público, enquanto disciplina, é um tema clássico do Direito Administrativo e 

que surgiu da doutrina francesa durante as primeiras décadas do século XX. Segundo 

Medauar (1992), a teoria do serviço público, que ocupou papel de destaque no sistema 

clássico de Direito, surgiu como matéria central da Escola do Serviço Público ou Escola de 

Bordeaux e em outras faculdades de direito de Paris, na figura de Duguit e Hauriou. 

De acordo com Patterson (1923), em sua revisão da obra Traité de Droit 

Constitutionnel (Tratado em Direito Constitucional) de Duguit, o mestre francês rejeitava a 

separação entre o direito público e o privado e defendia que estes tendem a permanecer 

juntos, separados apenas por uma distinção analítica e não funcional.  

Duguit (1911, apud MEDAUAR, 1992, p. 103) afirma que “o Estado não é uma 

puissance que comanda, uma soberania; ele é uma cooperação de serviços públicos, 

organizados e controlados pelos governantes”. E conceitua serviço público como 

 
[...] toda atividade cuja realização deve ser assegurada, disciplinada e controlada 

pelos governantes, porque a realização dessa atividade é indispensável à efetivação e 

ao desenvolvimento da interdependência social e não pode se realizar a não ser com 

a intervenção da força governamental (MEDAUAR, 1992, p. 103). 

 

O raciocínio de Duguit resultou na concepção de que o Estado é de fato, titular de 

uma determinada parcela de poderes dentro de uma sociedade organizada e deve ter maiores 

responsabilidades na realização da solidariedade social. Daí decorria a ideia de que o papel de 

prestador de serviço público devia ser atribuído ao Estado, segundo a concepção de Duguit, 

em decorrência exatamente dessa concepção de distribuição de responsabilidades ou 

obrigações (JUSTEN, 2003). 

Jèze (1925 apud MEDAUAR, 1992, p. 104), em seu tratado sobre os Princípios 

Gerais do Direito Administrativo, compartilha do ponto de vista que "a noção de serviço 
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público serve para modelar todas as instituições do direito público" e a principal missão da 

Administração é fazer funcionar os serviços públicos. 

O serviço público, apesar de ficar em segundo plano em relação ao poder político – 

puissance (poder) é a obra a realizar, o meio, fazendo a ligação entre os governantes e sua 

relação com a população (HAURIOU, 1927). 

O direito administrativo francês foi, segundo Cezne (2005), a grande inspiração do 

direito administrativo brasileiro na sua formação, e sua influência não teve paralelos até a 

partir dos processos de privatizações e reforma do aparato estatal, quando houve uma 

aproximação com o modelo norte-americano. Desse modo, a conceituação de serviço público 

pela doutrina brasileira baseou-se essencialmente nos conceitos discutidos no contexto 

francês. 

Segundo a máxima norma do ordenamento jurídico brasileiro – a Constituição, o 

arrolamento dos serviços públicos se encontra presente nos artigos: 

 
Art. 21. Compete à União: 

[...] 

X – manter o serviço postal e o correio aéreo nacional; 

XI – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os 

serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização 

dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais; 

XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 

a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens; 

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos 

cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais 

energéticos; 

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária; 

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e 

fronteiras nacionais, e os limites de Estado ou Território; 

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; 

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres; 

[...] 

XV – organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e 

cartografia de âmbito nacional; 

[...] 

XXII – executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; 

XXIII – explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer 

monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a 

industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os 

seguintes princípios e condições: 

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins 

pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional; 

b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de 

radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais; 

c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e 

utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas; 

d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa;  

[...] 
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Art. 25, § 2o: Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os 

serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida 

provisória para a sua regulamentação (BRASIL, 1988, p. 1). 

 

Os limites para a intervenção direta do Estado na economia são definidos de acordo 

com o caput do artigo 173 da carta magna, Brasil (1988, p. 1): “Ressalvados os casos 

previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será 

permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo, conforme definidos em lei”. 

O artigo 177 da Constituição esclarece quais atividades são de monopólio da União e 

quais dentre estas passaram a poder ser realizadas por empresas estatais e privadas mediante 

condições específicas:  

 
Art. 177. Constituem monopólio da União: 

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos 

fluidos; 

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das 

atividades previstas nos incisos anteriores; 

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados 

básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de 

conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem; 

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o 

comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos 

radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas 

sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 

21 desta Constituição Federal.  

§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das 

atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as condições 

estabelecidas em lei.  

§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre:  

I - a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território 

nacional;  

II - as condições de contratação;  

III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União;  

§ 3º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no 

território nacional.  

§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às 

atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás 

natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes 

requisitos:  

I - a alíquota da contribuição poderá ser:  

a) diferenciada por produto ou uso;  

b)reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o 

disposto no art. 150,III, b;  

II - os recursos arrecadados serão destinados:  

a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás 

natural e seus derivados e derivados de petróleo;  

b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo 

e do gás; 

c) ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes (BRASIL, 1988, 

p. 1). 
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Os serviços de interesse público, prestados pelo Estado juntamente com a iniciativa 

privada, também são referenciados na Constituição nos artigos 196 e 199 (referente à área da 

saúde); 203 e 204 (da assistência social); 205 e 209 (da educação), devendo ser fiscalizados 

pelo poder público. 

Avaliando o que foi exposto até o momento, Cezne (2005) defende que a 

abrangência do conceito de serviço público é influenciada pela época e pela noção de Estado e 

pela relação entre este e a sociedade; a noção de serviço público há de ser essencialmente 

evolutiva, condicionada pela época e pelo meio social. 

Da mesma forma, Grau (2002) afirma que o serviço público é atividade explícita, ou 

supostamente definida pela Constituição, como serviço existencial relativamente à sociedade 

em um determinado momento histórico. 

Segundo a visão de Abiko (2011), a noção do que é serviço público varia conforme 

as características da sociedade, da sua organização política e do seu grau de desenvolvimento. 

Entende-se que o serviço público deva atender às necessidades coletivas, e estas variam 

consideravelmente entre os diversos países, entre as diversas realidades sociais, entre os 

vários períodos históricos. 

Cretella Júnior (1977 apud ABIKO, 2011, p. 3) define serviço público como “a 

atividade que a pessoa jurídica pública exerce, direta ou indiretamente (delegação), para a 

satisfação das necessidades coletivas, mediante procedimentos peculiares ao direito público”. 

Para Mello (2004, p. 620), serviço público é  

 
[...] toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada a 

satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados, 

que o Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por 

quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público - portanto consagrador de 

prerrogativas de supremacia e de restrições especiais, instituído em favor dos 

interesses definidos como públicos no sistema normativo. 

 

Existe uma separação entre o serviço público e o serviço de utilidade pública, sendo 

os serviços públicos propriamente aqueles que os governos prestam diretamente à população, 

sabedor que sua utilização é uma necessidade coletiva e permanente (exemplos: ensino 

público, polícia, justiça, saúde pública); enquanto que os serviços de utilidade pública são 

aqueles em que a Administração Pública transfere a alguém o direito de oferecer ou usufruir 

de um serviço público (exemplos: fornecimento de energia elétrica e de água, transporte 

coletivo, coleta de lixo). A boa qualidade dos serviços públicos oferecidos é essencial para o 
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desenvolvimento social e econômico do conjunto da sociedade (GASPARINI, 2010; LOPES 

MEIRELLES, 2017). 

Pode-se considerar o serviço público como um instrumento para o desenvolvimento 

econômico, para a melhoria da qualidade de vida através da proteção das condições de saúde 

e de higiene da população (ABIKO, 2011). 

Os serviços públicos devem ser prestados ao usuário e, de acordo com Lopes 

Meirelles (2018), seguir cinco princípios:  

i. da permanência, os serviços públicos não podem ser interrompidos; 

ii. da generalidade, serviço igual para todos, sem nenhuma discriminação; 

iii. da eficiência, maximização de resultados com a melhor técnica possível; 

iv. da modicidade, tarifas razoáveis e justas; 

v. da cortesia, bom atendimento e digno tratamento para com o usuário (o público). 

Se algum desses requisitos não for observado, é dever da Administração Pública 

intervir para restabelecer ou regular o funcionamento do serviço. A competência para a 

prestação dos serviços públicos encontra-se distribuída entre as três esferas da Administração 

Pública, ou seja, federal, estadual e municipal. Para a execução desta função e encargos o 

Estado, através da Administração Pública, utiliza-se dos agentes públicos, recursos humanos 

selecionados dentre a coletividade, através de formas legalmente estabelecidas, que visam 

garantir aos usuários o cumprimento do dever do Estado, de acordo com os princípios já 

mencionados, e para os próprios agentes, a igualdade de oportunidade de ingresso na função 

pública (FANUCK, 1986). 

Conforme Matias-Pereira (2010), a Administração Pública tem como finalidade, nas 

esferas federal, estadual e municipal de governo, a gestão de bens e interesses da comunidade, 

visando o bem comum. 

Para acompanhar as transformações globais e se manter competitiva a Administração 

Pública brasileira precisou se adaptar e lançar mão de novas tecnologias gerenciais, da mesma 

forma que o setor privado o fez. Nesse contexto, segundo Paludo (2010), a competitividade, a 

globalização e as novas tecnologias tornaram-se desafios a serem enfrentados também pelas 

entidades públicas. 

A importância da Gestão de Pessoas na Administração Pública do Brasil pode ser 

evidenciada através da instituição do Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 – Política e 

Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública direta, autárquica e 

fundacional (BRASIL, 2006), posteriormente substituído pelo Decreto nº 9.991, de 28 de 
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agosto de 2019 – Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional (BRASIL, 2019).  

O objetivo e âmbito de aplicação da Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoas – PNDP estão descritos no Art. 1º: “com o objetivo de promover o desenvolvimento 

dos servidores públicos nas competências necessárias à consecução da excelência na atuação 

dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional” 

(BRASIL, 2019, p. 1) 

Assim como ocorre na legislação federal, os estados também desenvolveram, no 

decorrer dos anos, suas próprias políticas de Gestão de Recursos Humanos. No âmbito do 

serviço público do estado de Santa Catarina, o órgão responsável pela Gestão de Pessoas é a 

Secretaria de Estado da Administração (SEA). Sobre a tutela da SEA, tanto o Sistema 

Administrativo de Gestão de Recursos Humanos (SAGRH), quanto a sua ferramenta de 

gestão da informação, o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) são 

previstos e regulamentados na legislação estadual. 

A Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007, dispõe sobre o modelo de 

gestão e a estrutura organizacional da Administração Pública Estadual: 

 
Art. 1º A estrutura organizacional da Administração Pública Estadual deverá 

desburocratizar, descentralizar e desconcentrar os circuitos de decisão, melhorando 

os processos, a colaboração entre os serviços, o compartilhamento de conhecimentos 

e a correta gestão da informação, para garantir a prestação eficiente, eficaz, efetiva e 

relevante dos serviços públicos, visando tornar o Estado de Santa Catarina referência 

em desenvolvimento sustentável, nas dimensões ambiental, econômica, social e 

tecnológica, promovendo a redução das desigualdades entre cidadãos e entre 

regiões, elevando a qualidade de vida da sua população. 

(...) 

Art. 29. As atividades administrativas comuns a todos os órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual serão desenvolvidas e executadas sob a forma de 

sistemas. 

Art. 30. Serão estruturadas, organizadas e operacionalizadas sob a forma de sistemas 

administrativos as seguintes atividades: 

I - Administração Financeira; 

II - Controle Interno; 

III - Geografia e Cartografia; 

IV - Gestão de Materiais e Serviços; 

V - Gestão Organizacional; 

VI - Gestão de Recursos Humanos; 

VII - Gestão de Tecnologia de Informação; 

VIII - Informações Estatísticas; 

IX - Planejamento e Orçamento; 

X - Serviços Jurídicos; 

XI - Gestão Patrimonial; 

XII - Gestão Documental e Publicação Oficial;  

XIII - Coordenação e Articulação das Ações de Governo;  

XIV - Atos do Processo Legislativo; e  

XV - Ouvidoria. 
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Parágrafo único. Para atender ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo a 

que se refere o art. 62 da Constituição do Estado, os Sistemas referidos neste artigo 

atuarão de forma articulada (SANTA CATARINA, 2007, p. 1). 

 

Enriquecendo a base legal sobre o assunto, a mesma Lei Complementar descreve a 

estrutura organizacional dos sistemas administrativos: 

 
Art. 31. Cada sistema administrativo é composto pelo órgão central, órgãos setoriais 

regionais e órgãos seccionais. 

1º O órgão central é representado pela Secretaria de Estado e pelas diretorias que 

detêm a respectiva competência administrativa, nos termos previstos nesta Lei 

Complementar. 

2º Os órgãos setoriais são representados pelas unidades administrativas das 

Secretarias de Estado que detêm a competência do sistema administrativo. 

3º Os órgãos setoriais regionais são representados pelas unidades administrativas das 

Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional que detêm a competência do 

sistema administrativo, as quais exercerão suas atribuições com abrangência nas 

estruturas descentralizadas dos órgãos e entidades integrantes da Administração 

Direta e Indireta Estadual, conforme disposto no art. 14 desta Lei Complementar. 

4º Os órgãos seccionais são representados pelas unidades administrativas previstas 

nos órgãos e entidades vinculados às Secretarias de Estado que possuem a 

competência do sistema administrativo. 

5º Cabe ao órgão central do sistema administrativo as atividades de normatização, 

coordenação, supervisão, regulação, controle e fiscalização das competências sob 

sua responsabilidade. 

6º Cabe aos órgãos setoriais e seccionais do sistema administrativo as atividades de 

execução e operacionalização das competências delegadas pelos respectivos órgãos 

centrais e demais atividades afins previstas na legislação. 

7º Aos órgãos previstos no § 1º ficam vedadas a execução e a operacionalização de 

atividades de forma centralizada, exceto quando decorrente da omissão ou 

ineficiência dos órgãos setoriais e seccionais, ou da peculiaridade da atividade, na 

forma a ser definida por decreto do Chefe do Poder Executivo. 

8º Os órgãos setoriais e seccionais do sistema administrativo possuem subordinação 

administrativa e hierárquica ao titular do respectivo órgão ou entidade e vinculação 

técnica ao órgão central do sistema. 

9º Os órgãos integrantes de um sistema administrativo, qualquer que seja a sua 

subordinação, ficam submetidos à orientação normativa, ao controle técnico e à 

fiscalização específica do órgão central, sob pena da aplicação de sanções 

administrativas (SANTA CATARINA, 2007, p. 1). 

 

O Decreto nº 1.181, de 24 de março de 2008, que trata da regulamentação do 

SAGRH e do SIGRH, estabelece: 

 
Art. 1º O Sistema Administrativo de Gestão de Recursos Humanos – SAGRH é 

regido pelas diretrizes e fundamentos conceituais da estrutura e da cultura 

organizacional, bem como do modelo de gestão da Administração Pública Estadual, 

obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 

[...] 

Art. 3º O Sistema Administrativo de Gestão de Recursos Humanos – SAGRH 

assegurará o modelo de gestão sintonizado com as modernas técnicas de 

planejamento público, criando indicadores e avaliação por resultados , definindo 

equipes multidisciplinares, programas, planos, projetos e ações, envolvendo as 

unidades administrativas, os demais sistemas e os servidores numa gestão 
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compartilhada, responsável e solidária na sua área de atuação, primando pela 

flexibilidade da gestão, qualidade dos serviços públicos e prioridade às demandas do 

cidadão. 

[...] 

Art. 7º O Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH é a 

ferramenta tecnológica do Sistema Administrativo de Gestão de Recursos Humanos 

– SAGRH, utilizada para estruturar, organizar e operacionalizar os processos 

administrativos de recursos humanos, tendo como função facilitar o acesso às 

informações, tornando-as transparentes e garantindo maior agilidade e qualidade dos 

serviços públicos. 

1º O Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH é propriedade do 

Estado de Santa Catarina, gerenciado, mantido e atualizado pela Secretaria de 

Estado da Administração e hospedado no Centro de Informática e Automação do 

Estado de Santa Catarina, e será utilizado, obrigatoriamente, pelos setoriais, 

seccionais e unidades administrativas descentralizadas pertencentes ao Sistema 

Administrativo de Gestão de Recursos Humanos – SAGRH (SANTA CATARINA, 

2008, p. 1). 

 

Silva, Lomanto e Wagner (2009) discorrem à respeito da estrutura organizacional 

específica do Sistema Administrativo de Gestão de Recursos Humanos, formado pelo órgão 

central e normativo e por setoriais e seccionais, unidades de execução técnica das atividades e 

operacionalização das competências delegadas para atender a política de Gestão de Pessoas. 

Os setoriais são as unidades executoras nas Secretarias, enquanto os seccionais são as 

unidades das autarquias e fundações. Ambos atuam articuladamente com a Diretoria de 

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da SEA. 

A Lei Complementar nº 534/2011 (Santa Catarina, 2011), em seu Artigo 4º, alterou o 

Artigo 30 da Lei Complementar nº 381/2007, renomeando o item VI – Gestão de Recursos 

Humanos para VI – Gestão de Pessoas e, também o item VII – Gestão de Tecnologia da 

Informação, para VII – Gestão de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica; o que é 

corroborado através da reforma administrativa do governo, na Lei Complementar nº 741/2019 

(SANTA CATARINA, 2019). 

Independente da nomenclatura, é o profissional do setor público, sendo ele um gestor 

ou um servidor de carreira (ou ainda temporariamente por terceirizados contratados e 

estagiários), que executa os serviços públicos. Sua atuação pode ser notada nos serviços de 

atendimento direto ou indireto ao cidadão – o “cliente” ou “consumidor”, o qual tem a 

expectativa de receber a melhor qualidade de serviço e de informações providas pelas 

organizações governamentais. 
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4 QUALIDADE DA INFORMAÇÃO NO SETOR PÚBLICO 

 

Considerando que o setor público não visa lucro, a tendência é que atue com menos 

esforços na busca pela excelência nos serviços, em relação ao setor privado e seu poder 

econômico. No entanto, a partir dos anos de 1990, a procura pela qualidade se expandiu 

também para a área governamental através da Gestão da Qualidade Total – GQT (Total 

Quality Management – TQM) e assim muitos governos hoje buscam atender as expectativas 

do cidadão. O setor público tem se utilizado da confiança no Governo Eletrônico (e-Gov) para 

melhorar a qualidade dos serviços dentro de uma abordagem ampla da GQT (TEICHER; 

HUGHES; DOW, 2002), já que serviços de e-Gov de alta qualidade podem oferecer a um 

governo uma vantagem competitiva para conduzir seus negócios (DAVISON; WAGNER; 

MA, 2005). 

A literatura é abrangente na análise da importância do e-Gov nas organizações 

governamentais (JAEGER; THOMPSON, 2003; GILBERT; BALESTRINI; LITTLEBOY, 

2004; SHIM; EOM, 2008), mas é limitada a pesquisa sobre a qualidade da informação no 

contexto dessas entidades do setor público, sendo o setor privado priorizado (SCHOLL; 

KLISCHEWSKI, 2007; ABU-SHANAB, 2014). Nos casos onde ocorreram pesquisas sobre o 

sucesso do governo eletrônico, a literatura raramente investigou a qualidade da informação 

como fator que contribuiu para as iniciativas de e-Gov (MISHRA; MISHRA, 2012). A ligação 

entre a qualidade da informação e os benefícios estratégicos e valor institucional do governo 

eletrônico foram superficialmente examinados até agora com relativamente pouca 

fundamentação teórica (YANG; WU, 2014).  

Para a verificação do que mais tem sido estudado e implementado sobre o conceito 

da qualidade da informação em entidades e órgãos governamentais do setor público, foi 

realizada uma pesquisa em bases científicas do Portal de Periódicos da Capes, no Banco de 

Teses e Dissertações do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento – PPGEGC da UFSC e, também, na plataforma Google Scholar, por estudos 

realizados nos últimos 10 anos (entre 2010 e 2020). Os locais de busca e os termos ou sintaxe 

utilizados estão elencados no Quadro 6 e a análise das publicações mais relevantes é descrita a 

seguir. 
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Quadro 6 – Buscas nas bases científicas sobre QI e Setor Público 
Base / Local Sintaxe de busca 

Scopus ((TITLE-ABS-KEY ("qualidade da informação") OR TITLE-ABS-KEY 

("information quality") OR TITLE-ABS-KEY ("quality of information") AND 

TITLE-ABS-KEY ("government") OR TITLE-ABS-KEY ("public service*") 

OR TITLE-ABS-KEY ("serviço público") OR TITLE-ABS-KEY ("public 

sector") OR TITLE-ABS-KEY ("setor público"))) AND DOCTYPE (ar OR re) 

AND PUBYEAR > 2009 AND PUBYEAR < 2021 AND (LIMIT-TO 

(EXACTKEYWORD, "Information Quality") OR LIMIT-TO 

(EXACTKEYWORD, "Quality Of Information")) 

Web of Science (TS=(("qualidade da informação" OR "information quality" OR "quality of 

information") AND ("public service" OR "government" OR "serviço público" 

OR "public sector" OR "setor público"))) AND LANGUAGE: (English OR 

Portuguese) AND DOCUMENT TYPES: (Article) Timespan: 2010-2020 

BDTD – Biblioteca 

Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações 

(All Fields:"qualidade da informação" OR All Fields:"information quality" 

OR All Fields:"quality of information") AND (All Fields:"setor público" OR 

All Fields:"setor público" OR All Fields:"governo" OR All 

Fields:"government" OR All Fields:"public sector" OR All Fields:"public 

service") Timespan: 2010-2020. 

PPGEGC/UFSC (qualidade da informação ou gestão da informação ou avaliação da 

qualidade) e/ou setor público 

Google Scholar "quality of information" OR "information quality" AND "public services" OR 

"public sector" OR "government" Timespan: 2010-2020 

Fonte: Autor (2020) 

 

Na base Scopus o número de trabalhos específicos na área pesquisada tem 

aumentado nos últimos anos, com 5 publicações em 2016, 9 em 2017, 10 em 2018 e 15 em 

2019. O pesquisador com o maior número de artigos é B. A. Kamsuriah, com autoria ou 

coautoria em 4 publicações. Os países que mais publicaram foram a Inglaterra com 9 artigos, 

os Estados Unidos (8) e a Índia (7). Os documentos por área de assunto/conhecimento com 

maior ocorrência são os ligados às Ciências da Computação (25%), Ciências Sociais (23,3%), 

sendo que Engenharias e Administração/Negócios apresentaram o mesmo percentual (10,8%).  

Seguindo a mesma ordem, as estatísticas da base Web of Science apresenta os 

seguintes resultados: os anos com maior número de publicações foram: 2019 (31), 2015 e 

2018 (25 cada), 2016 (22) e 2017 (15). Três autores se destacam com maior número de 

publicações: Y. K. Dwivedi, P. Ghezzi e N. P. Rana, todos com 3 autorias ou coautorias. Os 

Estados Unidos, com 24 registros é o país com o maior número de publicações, seguido da 

Austrália (17) e Inglaterra e China (13 cada). Os documentos separados por categorias dentro 

da base estão distribuídos com maior número de registros na área de Ciências da Informação 

(25,2%), Administração Pública (8,4%), e com Ciências da Computação e Economia 

empatados na 3ª. colocação (7,5%). 

As aplicações encontradas nos artigos variam entre as voltadas para a área industrial 

e da agricultura; produção de software; governo eletrônico e serviços do setor público; 
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serviços na área da saúde, educação e marketing; e as aplicações de ferramentas de 

mensuração da qualidade da informação para melhoria dos processos organizacionais. 

A Figura 7 exibe as palavras-chave dos artigos analisados, destacando as de maior 

frequência: information quality, system quality, e-Government, service quality, quality of 

information e information analysis. 

 

Figura 7 – Nuvem de palavras-chave 

 
Fonte: Autor (2020) 

 

Detlor et al. (2013) realizaram um estudo sobre a qualidade da informação e o uso de 

portais de governos em comunidades locais no Canadá. Afirma que cada vez mais os órgãos 

de governo estão utilizando a tecnologia, como através dos portais de informação baseados na 

web, com o objetivo de melhor atingir as necessidades de informação do cidadão. Os websites 

oferecem serviços mais eficientes e eficazes e proveem aumento no engajamento do cidadão e 

na democracia, sendo portanto da maior relevância considerar a qualidade da informação que 

é neles disponibilizada. 

Na literatura sobre governo eletrônico a qualidade da informação é definida em 

termos de uma coleção ou subcategorização dos seguintes atributos: acessibilidade, 

atualidade, relevância, confiabilidade, compreensibilidade, quantidade adequada, precisão, 
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autoridade, objetividade, segurança, integridade (abrangência e amplitude), valor percebido, 

livre de erros e representação concisa (ALMAHAMID et al., 2010; CHUA; GOH; ANG, 

2012; KLISCHEWSKI; SCHOLL, 2008; PRYBUTOK; ZHANG; RYAN, 2008; TEO; 

SRIVASTAVA; JIANG, 2008). Percebe-se nesta classificação a proximidade com as 

dimensões da qualidade da informação descritas por Wang e Strong, em seu trabalho de 1996 

(WANG; STRONG, 1996). 

O termo qualidade da informação é o padrão utilizado nas pesquisas relacionadas a 

sistemas baseados em web (BATINI et al., 2009), e também tem sido usado em estudos sobre 

governo eletrônico (KAISARA; PATHER, 2011; TEO; SRIVASTAVA; JIANG, 2008; 

WANG; LIAO, 2008), nos quais o conteúdo disponibilizado nos websites governamentais é o 

objeto sobre investigação. 

Como embasamento teórico para sua pesquisa, Detlor et al. (2013) citam os trabalhos 

de 2005, de Carter e Bélanger, com seu modelo para adoção de serviços de governo 

eletrônico; e de 2008, de Teo, Srivastava e Jiang, por razão de seu modelo de sucesso para 

governo eletrônico. 

O Modelo de Carter e Bélanger (2005), Quadro 7, identifica a percepção individual 

que influencia a intenção de uso de um serviço de governo eletrônico e utiliza do Technology 

Acceptance Model – TAM (Modelo de Aceitação de Tecnologia), inovação e literaturas sobre 

o grau de confiabilidade na web, para chegar a um levantamento dos fatores que afetam as 

iniciativas do cidadão (em utilizar o serviço de e-Gov). 

 

Quadro 7 – Modelo de Adoção de Serviços de e-Gov 

Construto Definição 

Facilidade de 

uso percebida 

O grau em que uma pessoa acredita que o uso de um sistema específico estaria livre 

de esforço (Davis, 1989). 

Utilidade 

percebida 

O grau em que uma pessoa acredita que o uso de um sistema específico melhoraria 

seu desempenho (profissional) (Davis, 1989). 

Compatibilidade O grau em que uma inovação é vista como compatível com os valores, crenças, 

experiências e necessidades existentes dos que a adotam (Rogers, 1995). 

Vantagem 

relativa 

O grau em que uma inovação é vista como superior ao seu antecessor (Rogers, 

1995). 

Imagem A percepção de uma inovação como um símbolo de status (Moore e Benbasat, 

1991). 

Confiança na 

Internet (Trust 

of internet) 

A confiança de um indivíduo na tecnologia através da qual transações eletrônicas e 

troca de informações são executadas, a Internet (Lee e Turban, 2001). 

Confiança no 

governo 

A confiança de um indivíduo na agência governamental que fornece um serviço 

online para proteger a privacidade e garantir a segurança (Lee e Turban, 2001). 

Confiança 

baseada na 

instituição 

A percepção de um membro sobre as habilidades, benevolência e integridade da 

agência governamental que fornece um serviço on-line (McNight et al., 2002). 

Fonte: Adaptado de Carter e Bélanger (2005 apud DETLOR et al., 2013) 
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Estudos a partir do mesmo modelo identificaram diferentes agrupamentos de 

características de percepção individual. Na pesquisa inicial, Carter e Bélanger (2005) 

identificaram que a percepção de fidedignidade (trustworthiness), tanto no que diz respeito à 

confiança na internet e no governo, como na percepção de facilidade de uso e a 

compatibilidade, têm efeito significante na intenção de uma pessoa em usar um serviço de 

governo eletrônico. Mais itens foram adicionados na lista em trabalhos subsequentes, 

destacando-se a percepção de risco (BÉLANGER; CARTER, 2008) e a vantagem relativa 

(CARTER; WEERAKKODY, 2008). 

O Modelo de Aceitação de Tecnologia idealizado por Davis (1989) é amplamente 

utilizado para estudar a aceitação da tecnologia pelos seus usuários; tendo sido usado na 

concepção do modelo de Carter e Bélanger e ainda na avaliação da adoção de uso de 

comércio eletrônico. Na Figura 8, pode-se observar o TAM e as medidas apresentadas em seu 

estudo: variáveis externas (external variables), utilidade percebida (perceived usefulness), 

facilidade de uso percebida (perceived ease of use), atitude em relação ao uso [da tecnologia] 

(attitude towards use), intenção comportamental de uso (behavioural intention to use) e 

sistema atual de uso [uso efetivo do sistema] (actual system use). 

 

Figura 8 – Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) 

 
Fonte: Adaptado de Davis (1989, apud CARTER; BÉLANGER, 2005) 

 

Teo, Srivastava e Jiang (2008) validaram um modelo que descreve o papel da 

confiança para o sucesso do governo eletrônico, através de um questionário distribuído para 

usuários destes sites e se utilizando do modelo de sucesso de sistemas de informação de 

DeLone e McLean. A partir da análise dos resultados mostraram que a confiança no governo, 

e não a confiança em tecnologia, tem relação positiva com a confiança nos sites eletrônicos e, 

consequentemente, a confiança nestes websites é relacionada a qualidade da informação, 

qualidade do sistema e qualidade nos serviços; no entanto, apenas a qualidade da informação 
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apresenta um efeito significativo na intenção de um usuário em continuar usando um site de 

governo eletrônico. 

A pesquisa de Detlor et al. (2013) faz uso de pressupostos dos modelos de Carter e 

Bélanger e de Teo, Srivastava e Jiang, entretanto introduz algumas alterações, adaptando-se 

ao seu objeto de pesquisa e investigando o impacto dos construtos do modelo na reportagem 

do uso de fato dos websites pelos seus usuários, no lugar de se preocupar com a intenção de 

uso.  

Com seu próprio modelo, descrito na Figura 9, Detlor e colaboradores observam que 

o construto de confiança na internet (trust of the internet) é positivamente relacionado com a 

confiança nos provedores (trust of the providers), que substituiu a confiança no governo (trust 

of government) por ser considerado um termo mais abrangente e aplicável ao estudo, já que os 

portais referidos também fazem parte do escopo das agências de comunidades locais, não 

necessariamente vinculadas a uma entidade governamental. A percepção de facilidade de uso 

(perceived ease of use) é diretamente relacionada com a confiança nos provedores e a 

compatibilidade (compatibility) dos websites com os valores, necessidades e forma de 

trabalho dos usuários. 

 

Figura 9 – Modelo de Pesquisa de Detlor et al. 

 
Fonte: Adaptado de Detlor et al. (2013) 

 

Ainda sobre seu modelo, os mesmos pesquisadores incluíram o construto de 

vantagem relativa (relative advantage), subtraído por não apresentar resultados significantes 

no modelo de Carter e Bélanger, mas recomendado por eles para trabalhos futuros. 

Consideraram ainda a teoria da difusão da inovação de Rogers (1995), a qual sugere que 
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quanto maior for a vantagem relativa de uma nova tecnologia (caso dos portais das 

comunidades) maior será a probabilidade de que as pessoas irão adotá-la e usá-la. Por fim, a 

percepção da qualidade da informação (information quality) se mostra positivamente 

relacionada aos demais constructos e influenciam o seu uso pelos usuários. 

Kaisara e Pather (2011), ao identificarem os altos investimentos realizados pelo setor 

público na área de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC (Information and 

Communication Technology – ICT) que usaram a internet para expandir os canais pelos quais 

os serviços públicos chegam ao cidadão, realizaram uma pesquisa de avaliação da qualidade 

dos serviços em governo eletrônico. Seu instrumento de pesquisa, partindo do princípio que 

os gestores do setor público tem o desafio de avaliar o sucesso ou a efetividade dos 

investimentos em TICs, basearam-se na avaliação da qualidade dos serviços de governo 

eletrônico, incluindo sua qualidade da informação. 

Os mesmos autores referenciam que as pesquisas para qualidade de serviços, 

enraizadas no marketing, foram originalmente conduzidas por Parasuraman, Ziethaml e Berry 

(1985) que focavam na qualidade dos serviços e na mensuração do grau de satisfação dos 

clientes com a performance de uma organização, para desenvolver o modelo SERVQUAL. 

As diferentes abordagens sobre a qualidade dos serviços serviram de base para vários 

estudos sobre a avaliação da efetividade das TICs baseadas em web. Alguns instrumentos 

foram desenvolvidos, como o WebQual (BARNES; VIDGEN, 2001), o E-S-Qual 

(PARASURAMAN; ZEITHAML; MALHOTRA, 2005), e a aplicação do Modelo de Sucesso 

em Sistemas de Informação atualizado (DELONE; MCLEAN, 2004).  

Kaisara e Pather (2011) afirmaram que precisamos entender melhor como os 

instrumentos de qualidade de serviços devem ser aplicados no contexto do governo eletrônico, 

estendendo a pesquisa para o domínio do governo eletrônico no setor público. Em seu estudo, 

os mesmos autores basearam-se no relato do desenvolvimento de um instrumento multi-item 

para a avaliação de construtos de qualidade de serviços de um website de governo eletrônico , 

o que foi uma resposta as chamadas para a extensão dos paradigmas de mensuração e 

avaliação na área de e-Gov (JAEGER, 2003) e por melhorias na sua performance (BAKER, 

2000). O estudo analisou seis dimensões da qualidade de serviços de e-Gov: qualidade da 

informação, segurança, comunicação, estética, design e acessibilidade. 

A qualidade da informação se tornou uma preocupação crítica tanto do setor privado 

quanto do público (LEE et al., 2002), já que se provou estar fortemente associada com o uso 

de websites (DELONE; MCLEAN, 2003). Estudos têm verificado que a razão mais comum 
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pela qual os cidadãos visitam sites de e-Gov é para obter informação (THOMAS; STREIB, 

2003). Informação é a base na qual decisões são tomadas, então a qualidade é essencial para 

um preciso processo de tomada de decisão.  

DeLone e McLean (2003) postulam que a qualidade da informação pode ser a mais 

importante quando se está visitando um website na internet. A informação define os produtos 

e serviços disponíveis online (PEPPARD; RYLANDER, 2006). As organizações devem, 

portanto, tratar informação como um recurso que, por fim, serve como uma ferramenta para 

satisfação das necessidades dos usuários. Fornecer informação precisa é o maior desafio que 

os websites de governo eletrônico em estágios iniciais de desenvolvimento encontram 

(BELANGER; HILLER, 2006). 

Com o propósito de investigar a relação entre a qualidade da informação (“causa”) e 

os benefícios e desempenho de organizações de governo eletrônico (“efeito”), Alenezi, 

Tarhini e Sharma (2015) desenvolveram um modelo conceitual onde esse relacionamento 

pode ser visualizado; a qualidade da informação é uma medida multidimensional e é essencial 

determinar quais de seus aspectos são críticos para as organizações no sentido de 

implementação de estratégias de melhoria efetivas. São estratégias capazes de mudar 

estruturas de governo e processos de negócio, examinando a natureza, direção e força das 

conexões entre qualidade da informação e o sucesso de iniciativas de governo eletrônico.  

Os serviços de governo eletrônico têm como objetivos ampliar a qualidade e 

segurança dos serviços públicos, aumentar a eficiência de processos administrativos e facilitar 

a efetiva participação e engajamento com seus usuários (GRÖNLUND; HORAN, 2004; 

HELBIG; GIL-GARCÍA; FERRO, 2009). Quando a qualidade da informação nos sites de e-

Gov é baixa o impacto é negativo para as organizações e mesmo para o governo como um 

todo (SHIM; EOM, 2008). Quando características da qualidade como fácil navegação, 

disseminação da informação, suporte online e entrega do serviço são propriamente designados 

e executados, a qualidade do serviço é alta e então se desenvolve uma experiência de e-Gov 

satisfatória que resulta em aumento da lealdade dos cidadãos para com o governo (AFFISCO; 

SOLIMAN, 2006). 

Existem diversos modelos conceituais que tratam a informação como um produto, 

mas que também pode ser conceituada como um serviço, mesmo que este serviço não possa 

ser preservado (WANG; STRONG, 1996; JARKE; VASSILIOU, 1997; BALLOU et al., 

1998; KAHN; STRONG; WANG; 2002).  
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Kahn, Strong e Wang (2002) identificaram formas adicionais para caracterizar o 

conceito, tendo adotado dois deles para seus objetivos: conformidade com especificações e 

atendendo ou excedendo as características do cliente. Combinando, então, essas duas 

caracterizações com os aspectos de produto e serviço da qualidade da informação (product 

quality e service quality), desenvolveram uma extensão significativa do modelo de Wang e 

Strong e o chamaram de Modelo de Desempenho de Produtos e Serviços para Qualidade da 

Informação (Product and Service Performance model for Information Quality – IQ/PSP).  

O modelo IQ/PSP é representado no Quadro 8, e mostra uma divisão em quatro 

quadrantes sendo as informações distribuídas em categorias: na coluna de “está conforme as 

especificações” (conformance to specifications), para a qualidade do produto são listadas as 

informações sem defeito [válidas] (sound information) e para a qualidade do serviço as 

informações de confiança (dependable information); enquanto que na coluna “excede as 

expectativas” (meeting or exceeding customer expectations), para a qualidade do produto traz 

as informações úteis (useful information) e para a qualidade do serviço as informações usáveis 

(usable information). 

 

Quadro 8 – Modelo IQ/PSP 

 
Fonte: Adaptado de Kahn, Strong e Wang (2002) 

 

Alenezi, Tarhini e Sharma (2015) combinaram o modelo IQ/PSP de Kahn, Strong e 

Wang com o modelo de Sucesso de Sistemas de Informação (Information Systems Success 

Model – IS success) de Delone e McLean para analisar a relação entre as dimensões da 

qualidade da informação e os benefícios e desempenho do governo eletrônico e o chamou de 
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Modelo de Benefícios e Desempenho de Qualidade da Informação (Info Quality Benefits and 

Performance – IQBP). Desta forma, na construção do IQBP, o modelo IQ/PSP traz os 

construtos das dimensões da qualidade da informação enquanto que o modelo IS success é 

usado para guiar a estratégia de desenvolvimento em que uma melhor qualidade da 

informação vai resultar em mais benefícios reconhecidos no governo eletrônico. 

Os idealizadores do IQBP têm como alvo indivíduos que trabalham para 

organizações governamentais e que utilizam pelo menos um sistema de informação ao trocar 

informações com outras organizações do mesmo setor público. Os resultados suportam a 

existência de uma relação positiva entre as informações válidas, confiáveis, úteis e utilizáveis 

por um lado e benefícios estratégicos pelo outro. Verificou-se ainda que as informações 

válidas são essenciais para prover informações oportunas e precisas que direcionam para 

reações rápidas às necessidades dos clientes. Os resultados são também consistentes com a 

literatura sobre governo eletrônico, na qual as dimensões segurança e privacidade são 

frequentemente citadas como uma barreira para o seu desenvolvimento 

(LAMBRINOUDAKIS et al., 2003). 

Souza et al. (2019) realizaram uma pesquisa quantitativa e descritiva para analisar a 

qualidade das informações disponibilizadas no Portal da Transparência do estado do Ceará, 

com base em um levantamento com os servidores do Tribunal de Contas para avaliar a 

percepção destes sobre 4 dimensões e 16 atributos de qualidade definidos no modelo de 

avaliação de Eppler (2006), da Figura 10.  

 

Figura 10 – Modelo de Avaliação de QI – Framework de Eppler 

 
Fonte: Eppler (2006) 
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Através da adaptação do modelo de Eppler e com a coleta de dados via questionário 

com respostas definidas com base em uma escala Likert de 5 pontos, os servidores do TCE-

CE avaliaram a seção de Planejamento e Execução Orçamentária do Portal, que compreende 

informações sobre as receitas e despesas governamentais, contratos, convênios, compras e 

licitações realizadas pelas entidades estatais, além de indicadores e relatórios fiscais, balanço 

geral do estado, relatórios de controle interno e externo, e sobre o acompanhamento da 

execução de obras. 

Os resultados da pesquisa de Souza et al. (2019) possibilitaram analisar a QI no 

portal e verificar o alto nível de relevância das informações disponibilizadas; sendo que 

atributos como abrangência e exatidão podem ainda ser melhorados. Quanto à adequação das 

informações também foram descobertos resultados positivos, mas os pesquisadores sugerem 

que pode haver melhorias através da revisão do conte do do portal e, consequente, remoção 

de elementos que não são fundamentais para a transparência. 

Os autores finalizam recomendando que o mesmo tipo de pesquisa seja realizada em 

outros Portais da Transparência para que se possa analisar a QI disponibiliza nestes 

instrumentos e também que outras técnicas ou modelos sejam utilizados, além do modelo de 

Eppler. 

Em seu trabalho, Vetró et al. (2016) propuseram o desenvolvimento de um 

framework para mensuração da qualidade em plataformas de dados abertos do governo (Open 

Government Data – OGD). Perceberam que apesar da grande difusão nos últimos anos dos 

OGDs, a prática mostra que sem a apropriada qualidade dos dados e informações, fica 

comprometida a sua reutilização, além do efeito negativo causado na participação e 

engajamento dos seus usuários – os cidadãos; podendo ainda, segundo Detlor et al. (2013), 

prejudicar o uso dos portais institucionais de forma geral. 

A questão da qualidade em dados abertos foi discutida pelo criador da World Wide 

Web, Tim Berners-Lee, que apresentou um esquema de implantação de dados abertos com 

base em cinco requisitos, incrementais e progressivamente exigentes (as cinco estrelas), onde 

um conjunto de dados abertos deve cumprir todos os seguintes requisitos (Berners-Lee, 2006, 

p. 1): 

 
(*) disponível na web, qualquer formato fornecido com dados possui uma licença 

aberta; 

(**) disponível como dados estruturados legíveis por máquina (por exemplo: Excel 

em vez de digitalização de imagem); 

(***) formato não proprietário disponível (por exemplo: CSV em vez de Excel); 
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(****) faça uso de padrões abertos do W3C (RDF e SPARQL) e URIs para 

identificar coisas; 

(*****) vincula dados aos dados de outros provedores para fornecer contexto. 

 

Apesar de muito citado e bem elaborado, o esquema sugerido por Berners-Lee cobre 

apenas um aspecto de qualidade (o formato ou codificação usados na publicação dos dados 

públicos), o que pode acarretar em baixa qualidade dos dados e informações disponibilizados, 

mesmo alcançando o padrão de 5 estrelas. 

Um problema verificado na literatura, que também é aplicado aos OGDs, é que 

apesar da construção por muitos autores, no decorrer dos anos, de uma extensa lista de 

características da qualidade da informação, definições diferentes para uma mesma 

característica da qualidade foram apresentadas. Outra questão é que relativamente poucas 

avaliações ocorreram até o momento e as diferentes definições das características da 

qualidade estudadas resultaram em diferentes métricas usadas para medir as mesmas 

características (VETRÓ et al., 2016).  

Entre os artigos que exploram o uso do QFD em combinação com outras 

metodologias de mensuração da qualidade da informação, destaca-se o trabalho de Kubler et 

al. (2016), que realizaram uma pesquisa de ponta (estado da arte) sobre a utilização de 

aplicações da lógica Fuzzy em conjunto com o AHP (Processo de Hierarquia Analítica) – o 

Fuzzy Analytic Hierarchy Process, (F)AHP ou FAHP.  

Como uma metodologia popular prática para lidar com imprecisão (fuzziness) e 

incertezas (uncertainty), a lógica difusa (fuzzy logic) combinada com o AHP, mais 

comumente conhecida como Fuzzy AHP ou FAHP (VAN LAARHOVEN; PEDRYCZ, 

1983), tem encontrado muitas aplicações nos últimos anos. De acordo com uma pesquisa 

sobre técnicas Fuzzy MCDM, ou tomada de decisões com múltiplos critérios (MARDANI; 

JUSOH; ZAVADSKAS, 2015), o FAHP e o AHP são as abordagens mais utilizadas em 

soluções stand-alone (modo autônomo) e utilizadas primariamente no setor público e na 

indústria. 

Kubler et al. (2016) afirmam ainda que a coleta, análise e transferência de 

necessidades e requisitos precisos do cliente em todo o desenvolvimento de produtos e 

processos desempenham um papel crucial para fornecer produtos e serviços de sucesso no 

mercado; sendo o QFD frequentemente combinado com o FAHP para lidar com o design do 

produto e os requisitos do cliente. Com a utilização do QFD, é garantido que a voz do cliente 

(VOC) é ouvida durante os estágios de criação de produtos ou serviços, e as equipes de 
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desenvolvimento podem especificar sistematicamente os requisitos do cliente, bem como 

avaliar cada produto proposto, a fim de identificar o grau em que ele atende ao conjunto de 

requisitos. 

Os mesmos autores discutem também que o (F)AHP é usado para alimentar a Casa 

da Qualidade (House of Quality – HoQ), a qual exibe os relacionamentos entre os requisitos 

do cliente (os QUEs ou WHATs) e os requisitos ou características técnicas (os COMOs ou 

HOWs).  

Outro estudo que verifica a utilização do QFD como ferramenta de mensuração da 

qualidade da informação no ambiente do setor público foi apresentado por Chen (2016), que o 

conciliou com a Análise de Modo e Efeito de Falha – FMEA, para determinar as demandas de 

serviço de uma população em envelhecimento para o governo de Taiwan. FMEA é uma 

metodologia eficaz de prevenção de problemas que pode ser integrada com outros métodos e, 

no caso daquela pesquisa, o QFD foi aplicado para determinar as relações entre as demandas 

de serviço e as técnicas de gerenciamento. 

Prosseguindo com a revisão bibliográfica, foi verificado o Banco de Teses e 

Dissertações do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento – 

BTD da PPGEGC/UFSC, onde foram encontrados alguns trabalhos que tratam da qualidade 

da informação no setor público e são relacionados a uma das três áreas de concentração do 

programa. 

Na área da Gestão do Conhecimento, Coelho (2017), em sua dissertação O impacto 

da tecnologia da informação para servidores públicos da Universidade do Estado de Santa 

Catarina: aspectos relevantes à Gestão do Conhecimento, descreveu os impactos da 

implantação do sistema de Gestão de Pessoas SIGRH na UDESC e sua relação com a gestão 

do conhecimento e o novo serviço público. Baseou sua pesquisa no trabalho de Mendonça 

(2007) e da adaptação de questões selecionadas do modelo de maturidade de gestão do 

conhecimento elaborado pela Asian Productivity Organization (APO, 2009). 

Em se tratando da área de Mídia e Conhecimento, Biagiotti (2016), na pesquisa 

Avaliação da qualidade da informação de cursos massivos: um estudo de caso do Telelab, 

utilizou o SERVQUAL para a avaliação de cursos massivos (MOOCs) do Telelab, programa 

de educação permanente do Ministério da Saúde que oferece cursos gratuitos para os 

profissionais da área da Saúde. 

Na área da Engenharia do Conhecimento foi encontrado o trabalho de Bentancourt 

(2015), autora da dissertação SERVQUAL como instrumento de Gestão da Qualidade da 
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Informação em ambiente EAD, que avaliou através da combinação do SERVQUAL com o 

PSP/IQ, a qualidade da informação que flui no curso Gênero e Diversidade na Escola (GDE), 

da modalidade a distância do EAD UFSC online. Outra pesquisa da área é a de Vieira (2015), 

que avaliou a qualidade da informação no poder judiciário através do SERVQUAL e do 

framework de QI de Eppler em sua pesquisa intitulada Avaliação da qualidade da informação 

em sistemas de informações estratégicas voltados ao Judiciário Brasileiro.  

As referências bibliográficas para os trabalhos do EGC podem ser visualizadas no 

Quadro 1 – Estudos relacionados sobre a temática no PPGEGC, da sessão de aderência deste 

documento. 

No que se refere aos demais trabalhos de pós-graduação no Brasil, a Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD, apresenta pesquisas realizadas à respeito 

da temática da qualidade da informação no setor público, sendo destacadas a seguir os estudos 

mais relevantes e que apresentam diferentes metodologias de mensuração da qualidade. 

A dissertação Avaliação da informação sobre políticas públicas nos portais de 

governo na internet das regiões administrativas do Estado de São Paulo, de Liberato (2013), 

teve como objetivo central identificar a potencial contribuição dos portais eletrônicos dos 

principais municípios do estado de São Paulo para a afirmação da cidadania através do 

exercício do direito à informação.  

No mesmo trabalho foram avaliadas a qualidade e a profundidade das informações 

sobre políticas públicas diante de doze categorias: antecedentes; diagnósticos; objetivos; 

metas; recursos e ações atuais; recursos e ações planejadas; eficiência; eficácia; impacto; 

custo-efetividade; satisfação do usuário; e, equidade. Foi determinado o Índice de Qualidade 

da Informação (IQI) relacionado ao número percentual que corresponde à informação 

necessária ao conhecimento dos indivíduos e o exercício do direito à informação sobre gestão 

pública. O IQI é definido a partir de indicadores de “0” até “3” sobre a ausência ou presença 

de informações menos ou mais aprofundadas nos sites de governo. 

A avaliação da qualidade da informação em sites governamentais aparece em várias 

dissertações e teses das universidades brasileiras dos últimos anos, como é o caso dos 

seguintes trabalhos: Informação pública como instrumento de controle social: o nível de 

qualidade da informação disponível nos portais da transparência dos municípios paraibanos 

(ALBUQUERQUE, 2013); Qualidade da informação de sites do governo federal e do estado 

de Mato Grosso do Sul: análise dos indicadores de morbidade e mortalidade (LEMES, 

2015); Comunicação pública e democracia digital: a qualidade da informação sobre 
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políticas públicas para as mulheres nos portais web governamentais (GIORGI, 2016); e um 

dos mais recentes, Transparência da informação pública: uma avaliação de sítios eletrônicos 

de universidades federais brasileiras (MELO, 2019). 

As formas de se chegar até a avaliação foram bem distintas entre os trabalhos 

citados; enquanto Albuquerque (2013) construiu o Índice de Transparência Governamental 

(ITG), a partir da aplicação de um instrumento de coleta de dados, desenvolvido a partir de 

questões classificadas em um modelo bidimensional com três características (conteúdo, 

usabilidade e interoperabilidade) e dois aspectos (geral e legal); Lemes (2015) utilizou de 

elementos essenciais ao problema investigado, agrupados em conjuntos chamados de tempo, 

conteúdo e forma para combater os erros, ausência ou excesso de informações nos portais 

relacionados à saúde pública; e Giorgi (2016), que trabalhou com o Índice de Qualidade da 

Informação (IQI), utilizando-se da metodologia desenvolvida por Rothberg (2014), que criou 

11 categorias para investigar a abrangência das informações sobre políticas públicas nos 

portais eletrônicos: antecedentes, diagnósticos, objetivos, metas, recursos e ações atuais, 

recursos e ações planejadas, eficiência, eficácia, impacto (efetividade), custo-efetividade e 

satisfação do usuário. 

Em um dos trabalhos mais recentes, Melo (2019) propôs o desenvolvimento de um 

índice de transparência com enfoque na informação como produto, com atributos 

determinados por uma abordagem principalmente intuitivo-teórica, baseada em publicações 

do governo federal e em outros estudos (AMORIM; ALMADA, 2016; SILVA; CARREIRO, 

2013). O índice foi aplicado aos sítios eletrônicos das vinte melhores universidades federais 

segundo o Índice Geral de Cursos (IGC) de 2017. Os principais resultados identificaram: as 

informações e os sítios mais e menos transparentes, além dos benchmarks (universidades com 

grau de excelência em algum dos aspectos pesquisados).  

O Índice Bidimensional de Transparência da Informação Público-Eletrônica – 

IBTIPE, se apresenta como um índice de transparência verificável a partir da qualidade da 

informação disponível nos sítios eletrônicos de universidades federais do Brasil. Essa 

verificação é realizada em forma de checklist e procura maximizar a concepção teórica de 

qualidade da informação, sendo a descrição de cada quesito composta – de forma mais 

completa possível, a depender do quesito – pelo conteúdo informacional em alinhamento a 

aspectos de: atributos teóricos de informação (atualização, autenticidade, integridade e 

primariedade); tecnologia; estrutura; e acessibilidade (disponibilização de documentos em 
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formatos acessíveis, uso de linguagem verbal de fácil compreensão e padronização de 

elementos de acessibilidade digital) (MELO, 2019). 

Ainda no mesmo ano, Lourenço (2019), em sua Avaliação do Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI) em uma instituição federal de ensino superior, avaliou o SEI em uma 

instituição pública federal de ensino superior, a partir das dimensões do modelo de Delone e 

McLean (DELONE; MCLEAN, 2003) e adaptado por Wang e Liao (WANG; LIAO, 2008). 

Finalizando a revisão de literatura, entre as pesquisas acadêmicas à nível de pós-

graduação que exploraram o uso do QFD como ferramenta de mensuração da qualidade da 

informação no setor público brasileiro, verificou-se que a BDTD possui apenas dois trabalhos 

listados, ambos com mais de 10 anos de publicação.  

Pêgo (2006), em sua dissertação Aplicação da metodologia QFD no transporte 

coletivo urbano de passageiros, envolve além do gestor público municipal, que possui a tutela 

sobre os transportes coletivos, também o setor privado, através da empresa que oferece o 

serviço no município de Vitória – ES. As matrizes da Casa da Qualidade foram construídas 

considerando a percepção dos usuários à respeito da importância dos itens da qualidade 

demandada e de sua satisfação com eles. 

Na pesquisa de Sillos (2009), Qualidade de site de governo eletrônico: estudo de 

caso sobre a aplicação do QFD ao site da SH/CDHU, a autora utilizou o QFD para avaliar a 

qualidade do site da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 

Paulo – CDHU, através da aplicação de questionários aos colaboradores da empresa estatal 

para captar a voz do cliente e construir a Casa da Qualidade, que indicou a priorização de 

mudanças a serem realizadas no site e propor melhorias continuas na qualidade do mesmo e 

no seu conteúdo.  

Considerando o que foi verificado na literatura, esta pesquisa optou pela utilização 

do método QFD para mensurar a qualidade da informação no setor público. Apesar de outros 

modelos de mensuração da qualidade oferecerem ferramental semelhante, o QFD propicia 

como diferencial a sua matriz inicial – e mais significativa, denominada matriz de 

planejamento do produto ou serviço, ou Casa da Qualidade, que segundo Akao (1996), tem a 

finalidade de executar o projeto de qualidade, sistematizando as qualidades verdadeiras 

exigidas pelos clientes (ouvir sua voz), por meio de expressões linguísticas, mostrando a 

correlação entre essas expressões e as características da qualidade, e convertendo as 

qualidades exigidas pelos clientes em características da qualidade.  
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Além disso, a Casa da Qualidade propicia a análise do relacionamento entre as 

dimensões da qualidade da informação destacadas pelos clientes e as Medidas de Orientação 

da Informação, baseadas em Marchand, Kettinger e Rollins. (2000) – práticas para tecnologia 

da informação, práticas para gestão da informação e valores comportamentais da informação; 

o que também foi realizado nesta dissertação, similarmente ao que fizeram Al-Hakim e Santos 

em seus estudos (AL-HAKIM, 2004; SANTOS, 2016). 

O detalhamento da Casa da Qualidade e o relacionamento entre as informações 

estratégicas organizacionais e as dimensões da qualidade da informação; assim como a 

relação entre estas dimensões e as medidas de orientação da informação, são apresentados na 

proposta de trabalho desta pesquisa. 
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5 PROPOSTA DE TRABALHO 

 

Este capitulo contém a descrição da Casa da Qualidade do modelo QFD; apresenta o 

local de aplicação do estudo de caso; e, explica, com os procedimentos de aplicação, 

adaptando uma das abordagens existentes, como será efetuada essa avaliação da Qualidade da 

Informação em uma instituição do setor público.  

 

5.1 CASA DA QUALIDADE 

 

Entre os métodos e ferramentas de mensuração da qualidade da informação 

disponíveis foi selecionado para esta pesquisa o Desdobramento da Função Qualidade 

(Quality Function Deployment – QFD), que se apresenta como uma ferramenta analítica que 

tem a capacidade de quantificar, através de matrizes, a relação entre as necessidades dos 

clientes e o processo de desenvolvimento de novos produtos. 

Lin, Jing e Fang-Fang (2011) observam que a Casa da Qualidade (CQ) ou House of 

Quality (HoQ), tem esse nome devido ao desenho de suas matrizes parecer com uma casa. Os 

mesmos pesquisadores utilizaram os princípios básicos do QFD, que tem por objetivo 

fundamental encontrar a característica técnica que possui maior relação com as necessidades 

dos clientes; e busca ainda encontrar as contradições entre as vontades desses clientes e as 

características técnicas da qualidade da informação, apresentando projetos de melhoria dos 

itens que estiverem deficitários. 

Souza (2016) afirma que a primeira matriz construída em um QFD é a Matriz de 

Qualidade ou Casa da Qualidade, idealizada a partir do que expressam o cliente e a 

engenharia, por meio de funções de extração, correlação e conversão, conforme exibe a 

Figura 11.  

Melo Filho e Cheng (2010, p. 135) afirmam que Matriz da Qualidade é 

 
[...] a matriz que tem por finalidade executar o projeto da qualidade, sistematizando 

as verdadeiras qualidades exigidas pelos clientes por meio de expressões 

linguísticas, mostrando a correlação entre essas expressões e as características da 

qualidade do produto, e convertendo a importância atribuída aos itens de qualidade 

exigida, obtida no planejamento da qualidade, para os itens de características da 

qualidade que devem ser projetados. 
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Figura 11 – Matriz da Qualidade 

 
Fonte: Souza (2016), adaptado de Back et al. (2008) 

 

Com a visualização da CQ é possível efetuar uma análise sistemática das qualidades 

exigidas pelos consumidores, a relação entre essas qualidades exigidas e as características de 

qualidade, culminando com a conversão das demandas dos clientes em características técnicas 

que permitem o aperfeiçoamento do design de qualidade (AKAO, 1990). 

A relação entre as tabelas da etapa anterior do QFD (em que se projeta o produto ou 

serviço) surge através da montagem da Casa da Qualidade, conectando os itens exigidos e as 

características da qualidade através de três maneiras distintas: forma qualitativa (extração); 

forma quantitativa (conversão); e de intensidade (correlação) (CHENG et al, 1995; CHENG; 

MELO FILHO, 2010). 

Santos (2016) apresenta a correlação, que identifica as relações entre os itens das 

duas tabelas por meio do grau de intensidade, seja através de valores numéricos, cores ou 

símbolos, podendo ser Forte, Média, Fraca ou Inexistente, conforme ilustrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Representação da correlação entre itens e características da qualidade 
Correlação Representação Sugerida 

  Cor Símbolo Valores sugeridos 

Forte Vermelho ʘ 9 5 4 

Média Verde Δ 3 3 2 

Fraca Azul Ο 1 1 1 

Inexistente   Vazio 0 0 0 

Fonte: Santos (2016) 
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Entre as abordagens existentes da Casa da Qualidade uma versão simplificada é a do 

American Supplier Institute (ASI), adaptada de Rozenfeld et al. (2006) e exibida na Figura 12. 

 

Figura 12 – Matriz da Casa da Qualidade ASI 

 
Fonte: Rozenfeld et al. (2006) 

 

De acordo com este autor, as divisões apresentadas na Figura 12, são preenchidas de 

forma sequencial, conforme o Quadro 9 visando uma maior coerência na tradução dos 

requisitos . 

 

Quadro 9 – Componentes da Matriz ASI 

Requisitos dos Clientes 

Nesta parte, os dados obtidos anteriormente são listados, também conhecidos como a lista 

dos “quês”. Recomenda-se que quando existem números de requisitos superiores a dez, que 

os mesmos sejam listados em categorias para uma melhor organização da Matriz. 

Importância 

Considera a opinião do cliente em relação a cada requisito. Ou seja, a importância relativa 

dada por ele anteriormente. 

Benchmark Competitivo 

Identifica a situação atual do produto com relação aos concorrentes, comparando o quanto 

os requisitos listados estão sendo satisfeitos pelos competidores. É possível criar algumas 

colunas nesse campo para melhor detalhamento dos competidores. 

Requisitos do Produto 

É nesta etapa da construção da Casa da Qualidade que ocorre a tradução dos desejos e 

necessidades do consumidor em características técnicas do produto. Geralmente, essa 

tradução é de responsabilidade da equipe de engenharia das empresas. Para um alto grau de 

atendimento, é considerado como bom a relação de um requisito técnico para cada um 

requisito do cliente. 
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Matriz de Relacionamentos 

Através de símbolos e pesos estipulados, é definida nesta etapa a correlação entre os 

requisitos dos clientes (“os quês”) e os requisitos do produto (“os comos”). Ou seja, para 

cada célula da matriz é definido se existe ou não uma relação, e caso exista, qual a sua 

intensidade. 

Quantificação dos Requisitos dos Produtos 

A quantificação definirá as especificações para o produto a ser desenvolvido. É dada por 

uma relação onde se soma para cada requisito do produto, a multiplicação da importância 

de cada requisito do cliente pelo peso dado na correlação entre eles. 

Matriz de Correlação 

O telhado da casa é dado pelas interações entres os requisitos do produto. Esta 

identificação é extremamente importante, pois o atendimento de um requisito técnico pode 

afetar de forma Positiva, Negativa ou Neutra o atendimento de outro. 

Fonte: Autor (2020), adaptado de Rozenfeld et al. (2006) 

 

Na elaboração da Casa da Qualidade responde-se a 3 questões: quem são os 

clientes?; quais as suas necessidades?; e como elas serão atendidas?. Na elaboração da Matriz 

da Qualidade, a qual dá o formato da CQ, as respostas aos quais são colocadas em linhas e as 

respostas ao como são dispostas nas colunas. (OAKLAND, 1994).  

No que se refere ao contexto de aplicação, Santos (2016) efetuou uma busca nas 

bases de dados científicas pelos termos Casa da Qualidade e QFD, com suas variações de 

grafia e nos idiomas português e inglês, para os anos de 2005 até 2015, e realizou uma análise 

sobre o que foi estudado até naquele momento . 

Este trabalho complementou aquela pesquisa, atualizando-a a partir de consulta na 

base Scopus, para os anos de 2016 até 2020, com os seguintes termos de busca: 

(TITLE-ABS-KEY ( "casa da qualidade" ) OR TITLE-ABS-KEY ( "matriz da qualidade" ) OR TITLE-ABS-KEY ( 

"house of quality" ) AND TITLE-ABS-KEY ( "QFD" ) OR TITLE-ABS-KEY ( "Quality Function Deployment" ) ) 

AND DOCTYPE ( ar ) AND PUBYEAR > 2015 AND PUBYEAR < 2021 AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , 

"English" ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE , "Portuguese") 

O Quadro 10 exibe o comparativo entre as buscas nos dois períodos, destacando a 

área de aplicação da ferramenta, as críticas encontradas, outras experiências realizadas, a 

sugestão de trabalhos futuros e a referência a trabalhos que, além das temáticas da busca, 

também discorrem sobre o escopo da Gestão, da Mídia ou da Engenharia do Conhecimento. 

 

Quadro 10 – Resultados de pesquisa sobre CQ e QFD 
  entre 2005 e 2015 entre 2016 e 2020 

Área de 

aplicação 

Agroindústria (produção de frutas e 

animais), Serviços (saúde, ensino, vendas, 

marketing), além de aplicações do QFD 

que visam o melhoramento de processos 

organizacionais. 

Engenharia, Administração, Gestão, 

Contabilidade, Ciências da Computação, 

Processo de decisão, Ciências Sociais, 

Matemática, Meio Ambiente, Agricultura, 

Energia, Medicina, Bioquímica, Produção 

Industrial; e aplicações do QFD. 
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Críticas 

encontradas 

Pesquisadores consideram que a 

correlação linear original da Casa da 

Qualidade pode deixar lacunas entre a 

relação das exigências dos clientes e as 

características técnicas dos produtos. 

Questionamentos sobre a definição de 

sistema de avaliação na priorização das 

necessidades dos clientes; a conversão de 

símbolos de uma matriz de relacionamento 

em uma matriz cardinal; utilização do QFD 

clássico pode estar defasada. 

Outras 

experiências 

Utilização da CQ com a Lógica Difusa 

para atender os gaps (citados acima); 

combinação de mais de um método para 

proporcionar maiores garantias de que 

todo o processo de desenvolvimento do 

produto/serviço/processo conquiste a 

qualidade esperada no final. 

CQ usada em conjunto com tomada de 

decisão multicritério (MCDM), lógica difusa 

(Fuzzy Logic), metodologia TOPSIS (técnica 

de ordenação por similaridade a uma solução 

ideal); desenvolvimento de um conceito 

hierárquico da CQ; utilização do DfX 

(Design for X-abilities) para a entrada de 

dados na CQ. 

Trabalhos 

futuros 

Aprimorar a utilização do método QFD, 

em especial a utilização da CQ, 

adicionando métodos que permitam uma 

melhor compreensão da priorização das 

características de engenharia do produto, 

considerando que o resultado obtido na 

matriz da qualidade é de grande 

importância para garantir a qualidade do 

produto/serviço/processo que está sendo 

desenvolvido. 

Implementação de framework de processo de 

decisão usando a Casa da Qualidade como 

estrutura; abordagem de projeção do CQ 

para o futuro (como em um modelo de 

difusão tecnológica); Utilização de escalas 

ordinais no QFD; utilização da abordagem 

do QFD moderno, como o Blitz QFD®. 

Referências a 

áreas 

relacionadas ao 

EGC 

A gestão do conhecimento aparece nos 

artigos dos autores como Wu e Shieh 

(2010), Holland e Dawson (2011), Liang 

et al (2012) e Ming (2012). 

Arsenyan e Büyüközkan (2016) abordam 

Sistemas de Base de Conhecimento e Gestão 

do Conhecimento em seu artigo sobre 

Desenvolvimento colaborativo de produtos. 

Fonte: Autor (2020) e Santos (2016) 

 

Sendo verificado que apenas os artigos de Santos e Bastos (2017) e Cavalhero e 

Bastos (2020) possuem a conexão direta entre a Casa da Qualidade e a Qualidade da 

Informação, foi realizada nova busca na base Scopus, para o período entre 2016 e 2020, pela 

combinação dos termos “qualidade da informação” (“information quality” ou “quality of 

information”) e “QFD” ou “casa da qualidade” (“house of quality” ou “hoq”), de acordo com 

a seguinte sintaxe de busca:  

(TITLE-ABS-KEY ("information quality") OR TITLE-ABS-KEY ("quality of information") OR TITLE-ABS-KEY 

("qualidade da informação") AND TITLE-ABS-KEY ("QFD") OR TITLE-ABS-KEY ("house of quality") OR 

TITLE-ABS-KEY ("hoq") OR TITLE-ABS-KEY ("casa da qualidade") AND PUBYEAR > 2015 AND PUBYEAR 

< 2021 ) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE,"English") OR LIMIT-TO (LANGUAGE,"Portuguese")) 

O Quadro 11 exibe a listagem dos sete artigos encontrados que relacionam QFD (ou 

Casa da Qualidade) com a Qualidade da Informação, no período entre 2016 e 2020. 

 

Quadro 11 – Lista dos artigos com relação entre QFD/CQ e QI 

Ano Título Autores Palavras-chave 

2016 Integration of updated DeLone & 

McLean success model, KANO 

model and QFD to analyze quality of 

an information system 

Nindiaswari, E.; 

Azzahro, F.; Hidayanto, 

A. N.; Gitik, S.; 

Anussornnitisarn, P. 

Kano Model; QFD; Quality of 

Information Systems; EDMS; 

Updated D&M IS Success 

Model 
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2017 House of quality and information 

quality: Systematic review [Casa da 

qualidade e qualidade da informação: 

Revisão sistemática] 

Santos, F.; Bastos, L. C. House of quality; Information 

quality; Organizational strategic 

information 

2017 Evaluation of web information 

system national land agency to 

improve user satisfaction 

Hendarti H.; Christian T. 

L.; Permatasari A.; 

Maryani, Nindito H. 

Evaluation; information quality 

and services interaction; 

Information Systems; usability 

2018 Quality framework for credence-

based informational services: 

Applying Kano’s method 

Amritesh, Misra S.C.; 

Chatterje J. 

Credence situation; Information 

quality; Kano method; Online 

counselling 

2019 Evaluation of capability level and 

improvements prioritization on 

device accreditation services based 

on CMMI-SVC framework 

continuous representation 

Hadyan, N.N.; 

Budiardjo, E.K.; 

Ferdinansyah, A.; 

Alqadri, Y. 

CMMI-SVC; Managed Service; 

IT Infrastructure Devices; 

Pareto; Process Improvement; 

Quality Function Deployment 

2019 Development of Framework for 

Information System Strategy 

Formulation 

Pusparani, N. A. Service quality; user 

satisfaction; SERVQUAL; 

Kano; Quality Function 

Deployment 

2020 Information Quality in the public 

sector: the case of the Santa Catarina 

state Directorate for the Management 

and Development of Government 

Workers. 

Cavalhero, A.; Bastos, 

L. C. 

House of quality (HoQ); 

Information Quality (IQ), People 

Management 

Fonte: Autor (2020) 

 

Nindiaswari et al. (2016) realizaram um estudo de caso de aplicação de integração 

entre o modelo de Sucesso de Sistemas de Informação – IS success (DELONE; MCLEAN, 

2003), o modelo KANO (KANO et al., 1984) e o QFD, para analisar a qualidade de um 

sistema de informação. O escopo da aplicação foi a avaliação de um IS success e a análise das 

oportunidades de melhoria baseadas nas necessidades dos usuários.  

Explorando à respeito da origem do modelo KANO, Tan e Shen (2000) citam o 

Professor Noriaki Kano e outros pesquisadores, por terem desenvolvido um diagrama muito 

útil para a caracterização das necessidades dos clientes. O modelo KANO divide um produto 

ou serviço em três categorias, conforme a Figura 13, cada uma afetando o cliente de uma 

forma diferente: 

 
▪ atributos unidimensionais (one-dimensional attributes): resulta na satisfação ou 

insatisfação do cliente quando é ou não realizado. Quanto melhores os atributos mais 

os clientes gostam deles. Exemplo: quando um cliente quer comprar um carro novo, 

a quilometragem por litro do veículo seria um desses atributos; 

▪ atributos atrativos (attractive attributes): sua ausência não causa insatisfação 

porque não são esperados pelos clientes e estes não sabem o que estão perdendo. No 

entanto, uma forte conquista nesses atributos encanta o cliente. Exemplo: um 

espelho retrovisor de potência; 

▪ atributos obrigatórios (must-be attributes): os clientes as consideram como 

garantidas quando realizadas. Exemplo: o veículo novo estar sem arranhões. 

Entretanto, se o produto ou serviço não satisfaz a necessidade suficientemente, o 

cliente se torna muito insatisfeito (TAN; SHEN, 2000, p. 1143). 
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Figura 13 – Modelo KANO 

 
Fonte: Adaptado de Tan e Shen (2000) 

 

O modelo KANO tem por característica mostrar a relação entre a satisfação 

(satisfaction) do cliente e o desempenho (performance) de um produto ou serviço; com 

diferentes relações entre os três tipos de atributos, o que propicia uma abordagem eficaz para 

categorização dos atributos dos clientes. Uma estratégia competitiva para o desenvolvimento 

de produtos e serviços deve levar em conta essas três categorias (TAN; SHEN, 2000). 

O uso da Casa da Qualidade, matriz do método QFD, interagindo com a QI é 

explorado em uma revisão sistemática de literatura no artigo de Santos e Bastos (2017), que 

teve fim exploratório através de análise dos dados, por bibliometria, dos trabalhos sobre essa 

temática entre os anos de 2005 e 2015. As autoras concluem que o QFD pode ser entendido 

como uma ferramenta de análise que busca quantificar a relação entre o que o cliente 

necessita (ou espera) e o processo de desenvolvimento de novos produtos ou serviços. Por fim 

afirmam que existe uma brecha na literatura acadêmica sobre a demonstração de casos reais 

em que se analise a QI como produto organizacional por meio do QFD e propõe estudos 

futuros sobre sua aplicação. 

Hendarti et al. (2017) utilizaram-se do método WebQual como framework em seu 

trabalho sobre a avaliação de um sistema de informação. A mensuração ocorreu através do 

QFD para analisar a qualidade do sistema baseado em instrumentos de pesquisa que podem 

ser categorizados em três variáveis: usabilidade, qualidade da informação e interação dos 

usuários. 
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Em seu estudo sobre o desenvolvimento de um framework de qualidade para serviços 

informativos baseados em credibilidade (credence-based service), Amritesh e Jayanta (2018) 

propõem uma estrutura conceitual de qualidade da informação para analisar a situação dos 

serviços baseados em credibilidade. O método KANO para pesquisa e análise é aplicado e o 

resultado é utilizado para formar um matriz da Casa da Qualidade para inovação de serviços 

em que atributos de qualidade são traduzidos em requisitos processuais de design de serviços. 

O trabalho mostra que os usuários têm sérias preocupações sobre quem está fornecendo as 

informações e como estas são disseminadas e finaliza com os autores sugerindo que em 

futuros trabalhos seja abrangido o escopo para diferentes tipos de serviços baseados em 

credibilidade e que eles possam ser também estudados coletivamente. 

Hadyan et al. (2019) ponderam que a necessidade de um sistema de tecnologia da 

informação que seja adaptável às mudanças de mercado encorajou muitas empresas a 

oferecerem a qualidade ideal em seus sistemas. Em seu estudo os autores investigam uma 

empresa da área de provimento de serviços, utilizando Serviços de Integração de Modelos de 

Maturidade de Capacidade (Capability Maturity Model Integration Services – CMMI-SVC); e 

realizando a avaliação das necessidades e, a classificação da área de processo, usando a matriz 

de correlação QFD. 

O desenvolvimento de um framework para formulação de estratégia de um sistema 

de informação é o objeto de estudo de Pusparani (2019), que combinou o uso dos modelos 

SERVQUAL e KANO para mensurar a qualidade do sistema de serviço de informação, além 

do QFD para determinar suas estratégias de fortalecimento. Para trabalhos futuros o autor 

sugere que esta estrutura seja implementada em diferentes estudos de caso envolvendo o 

mesmo tipo de serviço de informação. 

A temática específica da aplicação da Casa da Qualidade do QFD para a mensuração 

da qualidade da informação no setor público foi abordada no artigo de Cavalhero e Bastos 

(2020), em estudo de caso exploratório que serviu de modelo, em escala reduzida, para a 

aplicação desta dissertação.  

 

5.2 LOCAL DE APLICAÇÃO 

 

O local de aplicação desta pesquisa é um órgão do setor público estadual, mais 

especificamente a Secretaria de Estado da Administração (SEA), na forma de sua Diretoria de 

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (DGDP), localizada em Florianópolis. A organização 
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tem como clientes – ou beneficiários dos serviços, os servidores públicos estaduais no que se 

refere a gestão de suas informações cadastrais, funcionais e financeiras, incluindo a folha de 

pagamento, que atende a mais de 150 mil servidores públicos estaduais. 

A SEA foi criada em 1970, a partir da publicação da Lei nº 4.547 de 31/12/1970 

(SANTA CATARINA, 1970), tendo evoluído e modificado sua estrutura e responsabilidades, 

assumindo novas funções ou deixando de ter outras de acordo com as políticas definidas pelos 

diferentes governos exercendo o poder público ao longo dos anos.  

A partir da reforma administrativa do governo do estado, oficializada a partir da Lei 

Complementar nº 741 de 12/06/2019 (SANTA CATARINA, 2019), modificou-se o regimento 

interno da SEA, regulamentado através do Decreto nº 4.160 de 29/03/2006 (SANTA 

CATARINA, 2006). Compete à Secretaria de Estado da Administração, como órgão central 

dos Sistemas Administrativos de Gestão de Materiais e Serviços, de Gestão de Pessoas, de 

Gestão Patrimonial e de Gestão Documental, no âmbito da Administração Direta, Autárquica 

e Fundacional:  

 
I – normatizar, supervisionar, controlar, orientar e formular políticas de gestão de 

pessoas; 

II – acompanhar, avaliar e ressarcir as despesas médico-hospitalares, na forma 

disposta na Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, desde que não cobertas por 

plano de saúde; 

III – gerenciar e coordenar o desenvolvimento e a manutenção evolutiva do Sistema 

Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH); 

IV – normatizar, supervisionar, orientar e formular políticas de gestão de materiais e 

serviços; 

V – encarregar-se do planejamento, da organização, da coordenação e da execução 

das atividades relativas à administração e segurança das áreas comuns e do posto de 

atendimento médico do Centro Administrativo do Governo do Estado; 

VI – normatizar, supervisionar, orientar e formular políticas de gestão patrimonial; 

VII – coordenar programas voltados à modernização da gestão pública; 

VIII – propor políticas e coordenar o Programa Estadual de Incentivo às 

Organizações Sociais; 

IX – normatizar, supervisionar, orientar e formular políticas de gestão documental e 

publicação oficial, bem como elaborar o Diário Oficial do Estado (DOE); 

X – definir, normatizar e padronizar os aspectos técnicos da tecnologia da 

informação, da comunicação e da inovação na Administração Pública Estadual; 

XI – acompanhar e fiscalizar ações que envolvam tecnologia da informação e 

comunicação na Administração Pública Estadual; 

XII – fomentar a integração, o intercâmbio de experiências, o compartilhamento de 

soluções e parcerias de interesse multi-institucional na Administração Pública 

Estadual; 

XIII – promover a racionalização dos recursos da tecnologia da informação e 

comunicação da Administração Pública Estadual, por meio da coordenação de ações 

cooperadas; 

XIV – definir e acompanhar os projetos relacionados com a tecnologia da 

informação, comunicação e inovação, inclusive no que se refere aos sistemas de 

informações geográficas, geoprocessamento, serviços eletrônicos governamentais, 

tratamento de imagens, gestão eletrônica de documentos, segurança e 

monitoramento; 
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XV – integrar os sistemas informatizados dos órgãos e das entidades da 

Administração Pública Estadual e suas bases de dados em uma rede governamental; 

XVI – coordenar e gerenciar a rede de inovação para ações de governo; 

XVII – coordenar e gerenciar os centros de serviços compartilhados da 

Administração Pública Estadual; 

XVIII – promover e coordenar a elaboração dos planejamentos estratégicos dos 

órgãos da Administração Pública Estadual; e 

XIX – desenvolver políticas e ações voltadas à gestão dos custos dos serviços 

públicos, de forma contínua, por meio de técnicas e ferramentas de análise aplicadas 

às bases de dados governamentais (SANTA CATARINA, 2019, p. 1). 

 

Na estrutura da Secretaria de Estado da Administração (2020), de acordo com seu 

organograma (Figura 14), verifica-se a divisão em seis Diretorias: do Centro de Serviços 

Compartilhados, de Gestão de Licitações e Contratos, de Gestão Patrimonial, de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas, de Tecnologia e Inovação e, de Saúde do Servidor; além dos 

Gabinetes do Secretário e do Secretário-adjunto. 

 

Figura 14 – Organograma da SEA 

 
Fonte: Secretaria de Estado da Administração (2020) 

 

A Secretaria de Estado da Administração é um órgão meio, ou seja, não atende 

diretamente ao público, no entanto, as diferentes informações produzidas nas suas áreas de 

atuação são utilizadas para abastecer inúmeras demandas tanto internas quanto externas, 

chegando até a população. Em se tratando da Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de 

Pessoas (DGDP), parte integrante da SEA e local de aplicação deste estudo, pode-se observar 

a origem de algumas das solicitações na listagem abaixo: 
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 demandas do secretário da SEA, de gestores de outros órgãos e do governador para 

atender os interesses de governo: informações cadastrais e funcionais com 

quantitativos variados sobre a situação funcional e cadastral dos servidores; e. 

informações de folha de pagamento que afetam diretamente o orçamento do Estado e 

consequentemente sua habilidade de atender os demais interesses da população; 

sempre respeitando os limites orçamentários previstos na legislação (Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA); 

 demandas diretas da população, através de solicitações de pesquisadores acadêmicos 

ou de instituições interessadas em fazer estudos sobre o status do servidor público 

estadual e do orçamento público, como por exemplo: o grau de endividamento do 

servidor com empréstimos consignados , quantitativos de servidores com licença 

para tratamento de saúde, quais doenças mais comuns afetam os servidores 

(organização por CID – código internacional de doenças), perfil por profissão, cargo, 

local de trabalho, etc; 

 demandas por informações não atendidas através dos portais do governo, e de acordo 

com os preceitos da Lei de Acesso à Informações – LAI (BRASIL, 2011) e da Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGDP (BRASIL, 2018). 

Segundo Farias (2012, apud CAVALHERO, 2016, p. 22), deve-se observar que a 

área de Recursos Humanos das organizações 

 
[...] deixou de ser apenas um setor para se tornar protagonista de uma quebra de 

paradigma. Até bem pouco tempo o RH se limitava a enxergar o funcionário como 

um “recurso” humano, da mesma forma que os recursos materiais (computadores, 

mesas e cadeiras), controlando o registro de entrada, permanência e de saída da 

organização, gerenciando contratações, demissões e benefícios destes ditos recursos. 

Recentemente ocorreu uma transformação nos Recursos Humanos e o indivíduo 

deixou de ser reconhecido apenas como um recurso para ser referenciado e lembrado 

como “capital” humano, surgindo assim o conceito da Gestão de Pessoas (GP), 

quando a principal preocupação é a valorização das pessoas, que passam a ser vistas 

como o maior patrimônio de uma organização. Na Gestão de Pessoas os indivíduos 

não são mais apenas parte do processo, mas passam a ser um diferencial no 

processo. 

 

Dutra (2016) caracteriza a Gestão de Pessoas como um conjunto de políticas e 

práticas que permitem a conciliação de expectativas entre a organização e as pessoas para que 

ambas possam realizá-las ao longo do tempo. As organizações passam a assumir uma nova 

postura e uma mudança de atitude de como esta enxerga seus colaboradores, sejam eles do 

setor privado ou público. Configura-se um cenário de valorização do lado humano das 

organizações, quando se percebe que o funcionário produz mais e melhor quando estimulado 
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e seguro; e que para satisfazer as necessidades dos clientes externos é necessário atender as 

dos clientes internos também. 

Segundo Barçante e Castro (1995, p. 20), “ao ouvir a voz do cliente interno, ou seja, 

dos funcionários, a empresa estará o tratando como um aliado e não só como um mero 

cumpridor de ordens, estará vendo que dele dependem os seus bons resultados”.  

Para Tachizawa (2001, apud CAVALHERO, 2016, p. 23-24), ao trazer a gestão de 

pessoas para a dimensão da qualidade, constata-se sua grande importância analisando a total 

interface com os fundamentos da qualidade e, consequentemente, com os programas da 

qualidade: 

 
▪ satisfação dos clientes: somente os trabalhadores que são bem tratados se dedicam 

a esta tarefa, nada fácil, de conquistar o cliente. 

▪ redesenho dos processos: trata-se de racionalizar os sistemas produtivos e 

administrativos; é necessário sensibilizar as pessoas para a mudança de postura e 

para que não haja resistência às mudanças. 

▪ clareza da missão da organização e perspectiva de futuro: todos devem conhecer 

claramente a missão da organização; isto fará com que as prioridades sejam 

estabelecidas e cumpridas e que não se gaste tempo com trabalhos inócuos para a 

organização. A política de RH deve incluir a preocupação com a difusão dessa 

informação. 

▪ eliminação do desperdício: conscientizar as pessoas para aprimorarem os 

processos, diminuindo, consequentemente, o desperdício é uma ação efetiva da área 

de recursos humanos. 

▪ não aceitação dos erros: muitas vezes não há um sentimento de inclusão por parte 

dos empregados; não se consideram responsáveis pelos erros, como se não fizessem 

parte da organização. 

▪ trabalho em equipe e compromisso coletivo: quando a empresa se preocupa com o 

bem estar dos empregados, o compromisso deles aumenta, bem como sua motivação 

para dar o melhor de si para o sucesso da organização. 

▪ criatividade e inovação: a área de RH deve prover algum programa que contemple 

a motivação, que influencia diretamente na capacidade de criação. 

▪ aprimoramento contínuo: é a área de recursos humanos quem vai propiciar as 

condições necessárias para a educação continuada dos trabalhadores. 

 

5.3 PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO 

 

Este estudo utilizou da ferramenta Excel do Microsoft Office para a análise e 

interpretação dos resultados obtidos na pesquisa e também para a construção da Casa da 

Qualidade para a avaliação da qualidade da informação em uma organização pública. 

Santos (2016) afirma que ao se adaptar a Casa da Qualidade para verificar a 

qualidade das informações estratégicas, a informação é tratado como um produto.  

Nesta dissertação é utilizada a abordagem de Kaneco para o QFD (Quadro 12), com 

duas fases, na construção da Casa da Qualidade para avaliação da qualidade da informação 

estratégica organizacional. 
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Quadro 12 – Fases da abordagem de Kaneco ao QFD 

ABORDAGEM 

DE KANECO 

Fase 1 

Qualidade Requerida → Elementos de Qualidade 

Fase 2 

Elementos de Qualidade → Funções/Processos 

Fonte: Autor (2020), baseado em Santos (2016) 

 

As etapas de aplicação da Casa da Qualidade são constituídas de duas fases e duas 

matrizes, de acordo com a Figura 15, para possibilitar ao usuário da ferramenta a avaliação da 

QI nos serviços do setor público, proporcionando uma análise da situação atual e a 

apresentação de sugestões de melhoria, alcançando melhor qualidade da informação com 

valor agregado e possibilidades de inovação. 

 

Figura 15 – Etapas de aplicação da Casa da Qualidade para a QI 

Fase ❶ 
 

Fase ❷ 

   
Matriz ❶ 

 
Matriz ❷ 

Requisitos dos clientes (informação 

estratégica) x Dimensões da Qualidade 

da Informação (Intrínseca, Contextual, 

Acessibilidade e Representação) baseado 

em Santos (2016) e Wang et al. (1998) 

→ 
Dimensões da Qualidade da Informação 

(Matriz 1 da Fase 1) x Práticas de 

Orientação à informação, baseado em 

Santos (2016) e Marchand, Kettinger e 

Rollins (2000) 

Fonte: Autor (2020) 

 

No trabalho de Santos (2016) existiam duas matrizes para a Fase 1, isso porque a 

autora considerou, além das informações estratégicas, também os dados e fontes que 

compunham cada uma dessas informações e subdividiu as dimensões e categorias da 

qualidade da informação na montagem de cada uma das duas matrizes. No presente estudo 

foram consideradas apenas as informações, numa visão macro, e consequentemente a Fase 1 

ocorreu com apenas uma matriz e com todas as dimensões da QI. 

Santos (2016) modificou o modelo de Lin, Jing e Fang-Fang (2011) da Casa da 

Qualidade adaptada para a qualidade da informação organizacional, acrescentando uma 

coluna na lateral direita da matriz, que identifica o grau de importância de cada informação 

identificada como estratégica pelos clientes. A distinção entre as duas abordagens pode ser 

visualizada na Figura 16, onde à esquerda se observa o modelo de Lin, Jing e Fang-Fang, 

enquanto à direita é exibida a adaptação da Casa da Qualidade para a qualidade da informação 

de Santos . 

 

 



89 

 

Figura 16 – Estrutura da Casa da Qualidade para a QI 

 
Fonte: Autor (2020) 

 

A Casa da Qualidade para a Qualidade da Informação de Santos apresenta uma 

estrutura com 6 elementos, conforme exibido no Quadro 13: 

 

Quadro 13 – Estrutura da Casa da Qualidade para a QI 

Elemento da Casa Detalhamento 

(1) Parede esquerda Apresenta as informações estratégicas identificadas junto ao 

cliente. 

(2) Limite máximo Exibe as dimensões da qualidade da informação na Matriz 1 

(Fase 1) e as práticas de orientação para a informação na Matriz 2 

(Fase 2) 

(3) Centro Na Matriz 1 mostra a relação entre informações estratégicas e as 

dimensões da qualidade da informação; e na Matriz 2 exibe a 

relação entre as dimensões da qualidade da informação (Matriz 1) 

e as práticas de orientação para a informação. 

(4) Parede extrema direita Mostra o grau de importância relatado pelos clientes para as 

informações estratégicas na Matriz 1 e na Matriz 2 carrega como 

grau de importância o resultado de qualidade da informação 

apresentado no piso (5) da matriz anterior. 

(5) Piso Apresenta o valor obtido pela soma ponderada em cada dimensão 

na avaliação da qualidade da informação, onde podem ser 

identificados os gaps. 

(6) Telhado Exibe as inter-relações entre os requisitos técnicos, contribuindo 

de forma significativa para a análise final. 

Fonte: Santos (2016) 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1994, p. 3-4), assim como 

diversos autores, definem a qualidade como “adequação ao uso” (VALLS; VERGUEIRO, 

1998; OLETO, 2006; BENTANCOURT, 2015).  

Seguindo esse conceito, Wang e Strong (1996) buscaram conhecer as necessidades 

dos consumidores e construir uma relação de prioridade ou de importância entre elas. Para as 

correlações com os requisitos dos clientes, a Casa da Qualidade para a Qualidade da 
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Informação utiliza de quatorze dimensões agrupadas em quatro categorias que tratam de 

características intrínsecas da informação, seu contexto, sua acessibilidade e sua representação, 

conforme descritas pelos mesmos autores, como mostra o Quadro 14, que servirá como base 

para o preenchimento da Matriz 1 (Fase 1) e, posteriormente, as dimensões nele exibidas 

serão usadas na construção da Matriz 2 (Fase 2). 

 

Quadro 14 – Características da Qualidade e definições 

Categoria Dimensão Descrição/Questão de mensuração 

INTRÍNSECA 

Livre de erros A informação está correta? 

Credibilidade As informações são consideradas verdadeiras e 

confiáveis? 

Objetividade Esta informação foi coletada de forma objetiva e é 

baseada em fatos? 

CONTEXTO 

Completude A informação contém todos os dados importantes? 

Atualidade Esta informação é suficientemente atual para nossa 

necessidade? 

Valor agregado Esta informação apresenta benefícios e vantagens para 

quem as utiliza? 

Relevância Esta informação é aplicável para determinada tarefa? 

REPRESENTAÇÃO 

Compreensividade Esta informação é de fácil compreensão por aqueles 

que dela necessitarão? 

Interpretabilidade Esta informação está representada em linguagem 

apropriada, utilizando símbolos e códigos corretos 

apresentando definições claras e precisas? 

Concisão A informação é apresentada de forma compacta? 

Representação consistente A informação é apresentada seguindo um padrão? 

ACESSIBILIDADE 

Acessibilidade A informação pode ser rapidamente acessada quando 

surge necessidade? 

Facilidade de uso Esta informação permite fácil manipulação 

aplicabilidade em diferentes tarefas? 

Segurança O acesso à esta informação é restrito, ou se mantém de 

forma apropriada para garantir sua segurança? 

Fonte: Santos (2016), baseado em Strong, Lee e Wang (1997), Lee et.al. (2002), Bentancourt (2015) 

 

Santos (2016) determinou que, para o entendimento da relação das dimensões da 

qualidade da informação com as práticas de gestão da informação organizacional, na Matriz 2 

(Fase 2) da Casa da Qualidade, serão usadas as Medidas de Orientação da Informação 

(Quadro 15), baseadas em Marchand, Kettinger e Rollins (2000), que é composta por: Práticas 

para Tecnologia da Informação, Práticas para Gestão da Informação e Valores Competitivos 

da Informação. 

 

Quadro 15 – Medidas de Orientação da Informação 
Práticas de Tecnologia da Informação (ITP) 

Operacional 

Processo 

Inovação 

Gestão 
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Práticas de Gestão da Informação (IMP) 

Compreensão do negócio 

Coleta da informação 

Organização da informação 

Processamento da informação 

Manutenção da informação 

Valor Competitivo da Informação (IBV) 

Integridade 

Formalidade 

Controle 

Compartilhamento 

Transparência 

Pró-atividade 

Fonte: Autor (2020), baseado em Santos (2016) e Marchand, Kettinger e Rollins (2000) 

 

A primeira matriz da Casa da Qualidade (Figura 17) correlaciona os requisitos do 

cliente com as dimensões da qualidade da informação. 

 

Figura 17 – Modelo da Matriz 1 (Fase 1) 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Na determinação do grau de importância para cada uma das informações estratégicas 

será seguido o padrão adotado por Santos (2016), com aplicação de questionário aos gestores 

selecionados. 

A segunda Fase de construção da Casa da Qualidade apresenta uma matriz (Figura 

18) que relaciona as dimensões da qualidade da informação da Matriz 1 com as medidas de 

gestão da informação organizacional. 

 

Figura 18 – Modelo da Matriz 2 (Fase 2) 

 
Fonte: Autor (2020) 

 

Para a segunda matriz da Casa da Qualidade a coluna do Grau de Importância para as 

dimensões da QI é preenchida com os valores encontrados como soma ponderada da QI na 

Matriz da Fase 1.  
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Este trabalho adotou o padrão escolhido por Santos (2016), baseado em estudos 

anteriores de diversos pesquisadores, para a determinação do grau de importância das 

dimensões da qualidade da informação (OHFUJI; ONO; AKAO, 1997; CHENG et al., 1995; 

CHENG; MELO FILHO, 2010; TOLEDO et al., 2013). Foram utilizados os pesos da Tabela 

3 para definição da relação entre cada característica de qualidade apontadas pelo pesquisador 

e as informações selecionados pelos gestores da organização. 

 

Tabela 3 – Correlação dimensões da QI vs informações estratégicas 

Correlação Valor 

Forte 9 

Média 3 

Fraca 1 

Inexistente 0 

Fonte: Autor (2020), baseado em Santos (2016) 

 

Os valores de correlação listados são multiplicados pelo valor do grau de importância 

encontrado na etapa anterior e, posteriormente, é feita a soma dos valores por coluna a serem 

transformados em porcentagem, que irão apontar os gaps entre: (i) as dimensões da qualidade 

da informação correlacionadas com as informações dos clientes (Matriz 1 – Fase 1) e, (ii) as 

dimensões da qualidade da informação correlacionadas com as práticas de orientação da 

informação (Matriz 2 – Fase 2). 

Na Casa da Qualidade, para cada uma das matrizes, ainda existe a matriz de inter-

relação, ou “telhado”, que aponta a correlação entre os atributos de qualidade da informação: 

na Matriz 1 entre as dimensões da qualidade da informação; e, na Matriz 2 entre as práticas de 

orientação à informação. Os critérios dessa correlação são listados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Critérios de correlação da matriz de inter-relação (telhado) 

# Correlação 

++ Positiva Forte 

+ Positiva Fraca 

0 Inexistente 

- Negativa Fraca 

-- Negativa Forte 

Fonte: Autor (2020), baseado em Santos (2016) 

 

A análise da inter-relação entre os atributos de qualidade apontados pelo especialista 

contribuirão para a análise final, já que aumenta a possibilidade de estratégias corretivas ou de 

implementação de novas práticas que possam ser utilizadas para sanar os gaps que forem 

encontrados.  
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6 APLICAÇÃO 

 

Este capítulo apresenta as etapas para a aplicação da Casa da Qualidade em uma 

organização de governo do setor público estadual de Santa Catarina, desde a seleção das 

informações estratégicas e obtenção do seu grau de importância pelos gestores; a 

contraposição das dimensões da qualidade da informação com as informações estratégicas e 

com as orientações da informação; a construção das matrizes da qualidade do QFD; e, a 

análise dos resultados. 

 

6.1 INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS E GRAU DE IMPORTÂNCIA 

 

Considerando a estrutura da Secretaria de Estado da Administração, do Governo do 

Estado de Santa Catarina, a Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (DGDP) é 

composta por 8 (oito) unidades organizacionais: o Gabinete da direção, 6 (seis) gerências e 

uma coordenadoria, cada uma encabeçada por um gestor (a diretora, seis gerentes e um 

coordenador).  

Em um primeiro momento, foram consultados os responsáveis de cada unidade: a 

diretora, o coordenador e os gerentes. Das 6 gerências em apenas uma delas não foi possível 

entrevistar a gerente atual, em seu lugar foi consultado o gestor de maior experiência no setor. 

Nesse contato foi feita a seguinte pergunta para o levantamento inicial dessa pesquisa: no 

contexto da DGDP quais as informações estratégicas mais utilizadas para a tomada de 

decisões? 

A DGDP atende aos servidores de todos os órgãos do Agrupamento Geral do Poder 

Executivo, incluindo as Secretarias de Estado, os Militares (Polícia Militar e Bombeiros 

Militares), Fundações, Autarquias e empresas públicas, além de órgãos de outros poderes, 

como a Procuradoria Geral junto ao Tribunal de Contas (PGTC) e o Ministério Público de 

Santa Catarina (MPSC). 

A consulta inicial com os 8 gestores trouxe aproximadamente duas dezenas de 

informações utilizadas para tomada de decisões. Destas foram selecionadas 4 (quatro) 

informações, que foram as mais citadas ou consideradas mais relevantes pelos respondentes, 

conforme o Quadro 16. 
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Quadro 16 – Informações estratégicas selecionadas (DGDP/SEA) 

Informação estratégica, descrição e fonte(s) 

[1] Atos Legais 

Atos oficiais do Governo de SC publicados no Diário Oficial do Estado, tais quais Apostilas, Atos, Extratos, 

Portarias e Resoluções. Os Atos Legais tratam dos mais variados assuntos relacionados a vida funcional dos 

servidores públicos, como: nomeação, designação, exoneração, substituição, termos de compromisso, concessão de 

benefícios, disposição, afastamentos, movimentações, entre outros. Apresenta-se como um módulo do SIGRH. 

[2] Legislação Estadual (PGE) 

Banco de dados de Legislação Estadual formado por um conjunto de dados referenciais das normas jurídicas do 

Estado de SC, publicadas no Diário Oficial do Estado. Fazem parte dessa base: Constituição Estadual, Contratos, 

Convênios, Decretos, Emendas Constitucionais, Instruções, Leis Ordinárias e Complementares, Medidas 

Provisórias, Ordens de Serviço, Orientações Normativas, Portarias, Provimentos e Resoluções. Conteúdo 

disponível através de organização do site da PGE (Procuradoria Geral do Estado) ou outras fontes. 

[3] Relatórios Cadastrais e Funcionais 

Relatórios gerenciais estáticos ou dinâmicos, com foco nos quantitativos, que apresentam dados individuais ou 

coletivos de características cadastrais ou da vida funcional dos servidores do estado. Geralmente são filtrados por 

agrupamentos como: órgão, lotação, cargo, categoria, situação funcional, idade, sexo, etc. Estes relatórios 

encontram-se disponíveis através de diferentes funcionalidades do sistema SIGRH ou por meio do extrator das 

bases de dados utilizadas pelo mesmo. 

[4] Relatórios Financeiros (Folha) 

Relatórios gerenciais estáticos ou dinâmicos que apresentam dados individuais ou coletivos de características 

financeiras (foco nos valores / folha de pagamento) dos servidores do estado. Costumeiramente trazem o valor das 

rubricas de pagamento (ou de desconto) de cada mês e também se encontram agrupados ou filtrados de acordo com 

o tipo de consulta. As fontes utilizadas em sua obtenção são o sistema SIGRH (principalmente em funcionalidades 

do módulo Pagamentos) e o extrator de dados. 

Fonte: Autor (2020) 

 

Durante o processo de coleta das informações com os gestores foi também 

identificada a fonte de pesquisa para cada uma das informações estratégicas selecionadas. O 

Quadro 17 apresenta essa relação: 

 

Quadro 17 – Informações estratégicas e suas fontes 

Informação estratégica Fonte 

[1] Atos Legais SIGRH 

[2] Legislação Estadual (PGE) PGE ou outras bases legais 

[3] Relatórios Cadastrais e Funcionais SIGRH ou extrator de dados 

[4] Relatórios Financeiros (Folha) SIGRH ou extrator de dados 

Fonte: Autor (2020) 

 

As informações estratégicas são aquelas em que os gestores e a organização se 

baseiam para que possam alcançar as suas metas. Para conhecer melhor a organização 

pesquisada é necessário identificar sua Missão, Visão e Valores, o que é descrito, para a 

Secretaria de Estado da Administração, no Quadro 18. 
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Quadro 18 – Missão, Visão e Valores da SEA 

MISSÃO 

“Definir e gerir as políticas administrativas de recursos humanos, patrimônio, documentação, 

materiais e serviços, ouvidoria e tecnologia da informação para dar suporte aos órgãos e entidades 

do poder executivo estadual, objetivando a excelência dos serviços prestados à sociedade.” 

         

VISÃO 

“Ser referência nacional de excelência em políticas administrativas.” 

         

VALORES 

Ética, Honestidade, Integridade, Respeito, Solidariedade. 

Fonte: Secretaria de Estado da Administração (2020) 

 

A etapa seguinte foi a de obtenção do grau de importância das informações 

estratégicas. No caso da Secretaria de Estado da Administração, já havendo sido determinadas 

quais as principais informações estratégicas para a tomada de decisão gerencial no primeiro 

contato com os gestores, os mesmos foram questionados a conceituar cada uma daquelas 

informações em relação à missão, visão e valores da organização. No APÊNDICE B – 

Questionário sobre o grau de importância, pode-se verificar o detalhamento do que foi 

apresentado para os oito gestores da SEA anteriormente entrevistados, os quais a partir de 

agora passam a ser referenciados com os códigos de “R1” até “R8”. 

Cada respondente atribuiu valores de escala de grau 1 (um) até 4 (quatro) para as 

informações, seguindo o padrão abaixo:  

1 – Nada Importante 

2 – Pouco Importante 

3 – Muito Importante 

4 – Totalmente Importante 

Foi utilizada a opção de quatro graus, para mensurar a importância das informações 

apontadas, com o objetivo de eliminar o ponto neutro, sobrando ao respondente as opções de 

avaliação positiva ou negativa; em consideração ao estudo realizado por Iacobucci e Churchill 

Jr. (1991) sobre intenção de compra, que mostrou que a escala com quatro pontos (sem ponto 

neutro) apresentou maior porcentagem de respostas negativas do que a escala com cinco 

pontos (com ponto neutro), indicando uma tendência das pessoas a assumir uma posição 

neutra em vez da negativa. 
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A Figura 19 exibe o gráfico obtido a partir da ferramenta de formulários Google 

Forms, com o agrupamento das respostas do grau de importância para cada uma das 

informações elencadas. 

 

Figura 19 – Resultados do questionário sobre o Grau de Importância 

 
Fonte: Autor (2020) 

 

O resultado do questionário, com as respostas individuais (respondentes R1 até R8) e 

a média aritmética pode ser visualizado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Grau de Importância das informações de acordo com os gestores 

Informação R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Média 

[01] Atos Legais 4 3 4 4 3 4 4 4 3,750 

[02] Legislação Estadual (PGE) 4 3 4 1 3 4 3 4 3,250 

[03] Relatórios Cadastrais e Funcionais 4 4 4 2 3 4 3 4 3,500 

[04] Relatórios Financeiros (Folha) 4 4 4 2 3 3 3 4 3,375 

Fonte: Autor (2020) 

 

Pode-se observar que três dos gestores (R1, R3 e R8) atribuíram o grau mais alto (4 – 

Totalmente Importante) para todas as informações estratégicas listadas, o que demonstra sua 

preocupação, de que seja dada a máxima atenção às diferentes questões e demandas de suas 

unidades gerenciais e, que todas tenham a mesma relevância. Por outro lado, o respondente 

R4 foi o único a atribuir um grau de importância inferior a 3 para pelo menos uma das 

informações selecionadas, considerando que os Relatórios Cadastrais e Funcionais e também 

os Relatórios Financeiros (referentes à folha de pagamento) são apenas de grau 2 (Pouco 
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Importante) e ainda que a Legislação Estadual (PGE) não é “Nada Importante” como 

informação estratégica (grau 1). 

Em uma análise mais ampla, nota-se através do resultado coletivo dos graus de 

importância aferidos pelos gestores, que a informação estratégica Atos Legais foi considerada 

a mais importante (6 respostas “Totalmente Importante” e 2 respostas “Muito Importante”). 

Em contrapartida a informação Legislação Estadual (PGE) foi a menos valorizada, inclusive 

com um dos respondentes afirmando que ela é “Nada Importante” no contexto de informações 

estratégicas da organização. 

As médias do grau de importância das informações estratégicas devem ser 

preenchidas na matriz da Fase 1 e utilizadas para o cálculo dos atributos da qualidade da 

informação nesta primeira matriz da Casa da Qualidade. Para a matriz da Fase 2 o grau de 

importância será aferido para as dimensões a partir da soma ponderada da QI na matriz da 

Fase 1. 

 

6.2 DIMENSÕES DA QI vs INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

Considerando o Quadro 14 que exibe as categorias e dimensões da qualidade da 

informação e as informações estratégicas elencadas, foram elaboradas as perguntas do 

questionário que servirão como base para o preenchimento da Matriz 1 (Fase 1), identificado 

como QI1. O mesmo ficou distribuído em quatro (4) seções, uma para cada agrupamento (as 

categorias) de informações estratégicas (as dimensões) e foram feitas quatorze (14) perguntas, 

detalhadas no Quadro 19. 

 

Quadro 19 – Perguntas do Questionário QI1 

Categoria Dimensão Pergunta 

INTRÍNSECO 

Livre de erros Esta informação se encontra correta / livre de erros ? 

Credibilidade Esta informação é considerada confiável / verdadeira ? 

Objetividade É possível coletar a informação de forma objetiva ? 

CONTEXTO 

Completude A informação está completa (contém tudo o que é importante) ? 

Atualidade Esta informação é suficientemente atual para nossa necessidade ? 

Valor agregado Esta informação apresenta benefícios e vantagens para quem as 

utiliza ? 

Relevância A informação é facilmente aplicável nas suas tarefas diárias ? 

ACESSIBILIDADE 

Disponibilidade A informação pode ser rapidamente acessada quando necessário ? 

Facilidade de uso Esta informação permite fácil manipulação e aplicabilidade em 

diferentes tarefas ? 

Segurança O acesso a esta informação é restrito (ou mantido de forma 

apropriada para garantir sua segurança) ? 
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REPRESENTAÇÃO 

Compreensividade Esta informação é de fácil compreensão por aqueles que 

necessitarão dela ? 

Interpretabilidade Esta informação está representada em linguagem apropriada e 

com definições claras e precisas ? 

Concisão A informação é apresentada de forma compacta ? 

Representação 

consistente 

A informação é apresentada seguindo um padrão bem definido ? 

Fonte: Autor (2020) 

 

As 14 perguntas se repetem para cada uma das 4 informações estratégicas já listadas 

no Quadro 16 e podem ser visualizadas no APÊNDICE C – Questionário QI1 – Matriz 1 da 

Casa da Qualidade. O questionário QI1 foi disponibilizado aos respondentes através da 

funcionalidade de formulários disponibilizada pelo Google Forms, por meio de seus 

endereços eletrônicos. 

 

6.3 DIMENSÕES DA QI vs ORIENTAÇÕES DA INFORMAÇÃO 

 

No que se refere as Orientações da Informação este trabalho considerou a correlação 

descrita no Quadro 15, como utilizada por Al-Hakim (2004) e Santos (2016), baseados no 

estudo de Marchand, Kettinger e Rollins (2000) que listaram quinze competências ou medidas 

(referenciadas como dimensões naquelas pesquisas), associadas com o efetivo uso da 

informação, definindo fatores que afetam os sistemas de informação. 

Foram então elaboradas as perguntas para um segundo questionário, aplicado 

diretamente a este pesquisador, como especialista. O questionário para a montagem da Matriz 

2 (Fase 2), que passa a ser referenciado como QI2, é dividido em três (3) seções, uma para 

cada agrupamento de orientações da informação (Práticas de Tecnologia da Informação, 

Práticas de Gestão da Informação e Valor Competitivo da Informação) e organizado com 

quinze (15) perguntas, detalhadas no Quadro 20. 

 

Quadro 20 – Perguntas do Questionário QI2 

Práticas de Tecnologia da Informação (ITP) 

OPERACIONAL – Inclui software, hardware, redes de telecomunicações (TICs) e conhecimentos técnicos para 

controlar as operações de negócios, permitindo aos trabalhadores menos qualificados exercer as suas 

responsabilidades de forma consistente e com alta qualidade e para melhorar a eficiência das operações? 

PROCESSO – Orienta-se na implantação de TICs e conhecimento tecnológico para facilitar a gestão de processos 

de negócios e pessoas em todas as funções dentro da empresa e externamente com fornecedores e clientes? 

INOVAÇÃO – Inclui TICs e capacidades para suporte à criatividade das pessoas e permitindo a exploração, o 

desenvolvimento e a partilha de novas ideias? Também inclui o suporte de hardware e software para desenvolver e 

introduzir novos produtos e serviços? 

GESTÃO – Inclui TICs e capacidades que facilitam a tomada de decisões executivas, facilitando o monitoramento 

e análise de questões de negócios internos e externos em matéria de partilha de conhecimento, a evolução do 

mercado, a situação geral dos negócios, posicionamento de mercado, a direção do mercado futuro e risco do 

negócio? 
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Práticas de Gestão da Informação (IMP) 

COMPREENSÃO DO NEGÓCIO – A organização tem habilidade em selecionar e utilizar a informação 

disponível para melhorias do seu negócio? (informações relativas a mudanças econômicas, sociais e políticas, 

inovações que podem afetar o negócio, mudanças de mercado e demandas dos clientes por novos produtos; 

problemas esperados com fornecedores e parceiros). 

COLETA DA INFORMAÇÃO – A organização consegue coletar as informações relevantes com processo 

sistemático, alinhando necessidades de informação dos trabalhadores; mecanismos de filtro em desenvolvimento 

(computadorizado e não computadorizado) para evitar a sobrecarga de informações; fornecendo o acesso ao 

conhecimento coletivo existente, treinamento e recompensando funcionários pela coleta de forma precisa e 

completa da informação pelos quais são responsáveis? 

ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO – A organização contém indexação, classificação e ligação da informação 

e bases de dados em conjunto para fornecer acesso dentro e entre as unidades de negócios e funções, bem como 

treina e recompensa os funcionários por organizar a informação de que são responsáveis de forma precisa e 

completa? 

PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO – A organização acessa e analisa fontes de informações apropriadas e 

bancos de dados que contenham conhecimentos úteis antes que as decisões empresariais são tomadas? 

MANUTENÇÃO DA INFORMAÇÃO – A organização reutiliza informações existentes para evitar a coleta das 

mesmas informações novamente, atualiza as bases de informação para que eles permaneçam com dados atuais 

garantindo que as pessoas estão usando a melhor informação disponível? 

Valor Competitivo da Informação (IBV) 

INTEGRIDADE – A organização utiliza as informações de forma compartilhada sem ter problemas de 

informações utilizadas para ganhos pessoais? 

FORMALIDADE – A organização utiliza fontes formais de informação? 

CONTROLE – A organização divulga informações sobre o desempenho do negócio para todos, promovendo a 

visão sistêmica e influenciando o empenho de todos? 

COMPARTILHAMENTO – A organização promove a livre troca de informações não confidenciais e sensíveis 

entre indivíduos em equipes, para além das fronteiras funcionais e através das fronteiras organizacionais (ou seja 

com clientes, fornecedores e parceiros)? 

TRANSPARÊNCIA – A organização promove um ambiente onde os seus membros confiam uns nos outros o 

suficiente para falar sobre as falhas, erros e erros de uma forma aberta e construtiva e sem medo de repercussões 

injustas, sendo uma organização de "informação transparente”? 

PRÓ-ATIVIDADE – A organização promove o uso da informação por seus membros a fim de responder às 

mudanças no seu ambiente competitivo e pensar sobre como usar esta informação para melhorar existentes e criar 

novos produtos e serviços, sendo uma organização de "informação pró-ativa"? 
 

 

Fonte: Autor (2020), baseado em Santos (2016) e Marchand, Kettinger e Rollins (2000) 

 

No APÊNDICE D – Questionário QI2 – Matriz 2 da Casa da Qualidade, são listadas 

15 perguntas correspondentes às Orientações da Informação, que se repetem para cada uma 

das 14 dimensões da qualidade da informação.  

 

6.4 MATRIZES DA CASA DA QUALIDADE 

 

Os dados tabulados do questionário QI1 são transportados para a Matriz 1 da Casa da 

Qualidade, para análise das dimensões da qualidade da informação em relação a cada uma das 

informações estratégicas elencadas e das correlações entre elas, visando a tomada de decisão 

gerencial. 

As respostas individuais do questionário QI1 para cada um dos respondentes, 

juntamente com o grau de importância para cada uma das informações elencadas, é detalhado 
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na Figura 20 (categoria Intrínseco), Figura 21 (categoria Contexto), Figura 22 (categoria 

Acessibilidade) e Figura 23 (categoria Representação); sendo as categorias relacionada às 

suas respectivas dimensões. 

 

Figura 20 – Respostas QI1 – Categoria Intrínseco 

 
Fonte: Autor (2020) 

 

Figura 21 – Respostas QI1 – Categoria Contexto 

 
Fonte: Autor (2020) 

 

Figura 22 – Respostas QI1 – Categoria Acessibilidade 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Figura 23 – Respostas QI1 – Categoria Representação 

 
Fonte: Autor (2020) 

 

A partir das respostas do QI1 os valores de correlação para cada uma das dimensões 

da qualidade são somados (soma das respostas dos respondentes R1 até R8) e sua média 

simples é multiplicada pelo grau de importância (GI) listado na  ltima coluna [ ∑(R1:R8)/8 * 

GI ], gerando os resultados apresentados na Figura 24, que formam a base da Matriz 1 (Fase 

1) da Casa da Qualidade. 

 

Figura 24 – Base da Matriz 1 (Fase 1) 

 
Fonte: Autor 

 

Seguindo a metodologia da Casa da Qualidade é necessário definir a inter-relação 

entre as dimensões da qualidade da informação para um melhor entendimento da influência 

entre elas. O conhecimento dessas relações permitirá que sejam tomadas ações mais concretas 

para a solução dos problemas encontrados. É o especialista que define as inter-relações e faz 

as análises, utilizando da simbologia vista anteriormente na Tabela 4, o que é exibido na 

Figura 25. 
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Figura 25 – Inter-relação entre as dimensões da QI 

 
Fonte: Autor (2020) 

 

Ao analisar as dimensões de QI da Matriz 1 da organização pesquisada, pode-se tecer 

alguns comentários ao observar e determinar o grau de correlação na inter-relação entre estas 

dimensões.  

Percebe-se que as dimensões Credibilidade (categoria Intrínseco) e Facilidade de uso 

(categoria Acessibilidade) apresentam os melhores índices de correlação com as demais 

dimensões, ambas tendo relação positiva forte com três outras dimensões: a primeira com as 

dimensões Livre de erros e Objetividade (da mesma categoria Intrínseco) e com a Completude 

(da categoria Contexto); e a seguinte com as dimensões Objetividade (Intrínseco), 

Completude (Contexto) e Disponibilidade (da sua mesma categoria Acessibilidade). 

Consequentemente havendo melhorias nas duas dimensões citadas, todas as dimensões com 

correlação positiva forte em relação a elas também serão aprimoradas sensivelmente, com o 

mesmo ocorrendo na observação inversa. 

Outras dimensões que apresentaram destaque positivo na questão de inter-relação 

foram a Livre de erros (categoria Intrínseco) e Representação consistente (categoria 

Representação), cada qual com duas outras dimensões de inter-relação positiva forte em 

relação a elas. 
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No extremo oposto dessa análise, pode-se observar que a dimensão Segurança 

(categoria Acessibilidade) tem relação negativa forte com a Disponibilidade (da sua mesma 

categoria), com o mesmo ocorrendo entre a dimensão Representação consistente 

(Representação) e a Completude (Contexto). Pode-se então analisar que no caso de tomada de 

ações de aperfeiçoamento no quesito de segurança, como por exemplo a implementação de 

políticas mais rígidas para proteger as informações – no caso da organização pesquisada isso 

poderia ocorrer em relação aos sistemas de informação relacionados à gestão de pessoas, 

acabaria afetando a disponibilidade dessas informações que teriam seu acesso restringido 

pelas medidas de proteção e também a facilidade de seu uso (relação negativa fraca da 

dimensão Facilidade de uso com a Segurança) pelos seus usuários.  

Para a construção da Matriz da fase 2 da Casa da Qualidade foram usados os dados 

obtidos no questionário QI2. A matriz desta etapa final permitirá a análise do cruzamento 

entre as dimensões da qualidade e as Orientações da Informação - através das Práticas de 

Tecnologia da Informação (ITP), Práticas de Gestão da Informação (IMP) e Valor 

Competitivo da Informação (IBV).  

A Figura 26 traz a resposta do questionário QI2, com os valores atribuídos pelo 

especialista e também o grau de importância (atribuído às dimensões da QI), que nesse caso é 

o valor da soma ponderada da QI na matriz da fase 1. 

 

Figura 26 – Respostas QI2 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Através da tabulação dos resultados do QI2 o valor de correlação para cada um dos 

itens de orientação da informação (GCOI) é multiplicado pelo grau de importância adaptado 

para esta segunda matriz (GIa). A fórmula [ GCOI * GIa ] fornece os valores listados na 

Figura 27, gerando a base da Matriz 2 (Fase 2) da Casa da Qualidade.  

 

Figura 27 – Base da Matriz 2 (Fase 2) 

 
Fonte: Autor (2020) 

 

Figura 28 – Inter-relação entre os itens de Orientação da Informação 

 
Fonte: Autor (2020) 
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No que se refere a inter-relação entre os componentes da Orientação da Informação, 

o especialista as define de acordo com a simbologia, já utilizada na primeira matriz, e que 

pode ser visualizada na Figura 28 acima. 

As inter-relações entre os itens de orientação da informação são na maioria positivas, 

havendo maior incidência da correlação positiva forte, seguida da positiva fraca e de alguns 

casos onde a relação foi definida como inexistente. O item Processo (das Práticas de 

Tecnologia da Informação) possui correlação positiva forte com todos os outros elementos, 

com exceção da Pró-atividade (do agrupamento de Valor Competitivo da Informação), onde a 

correlação é positiva fraca.  

Como não foram detectadas inter-relações negativas (forte ou fraca) entre nenhum 

dos elementos do teto dessa Matriz 2, pode-se afirmar que qualquer iniciativa da organização 

que venha a implementar um dos itens de orientação da informação vai causar um benefício 

aos demais itens em maior ou menor grau, com exceção daqueles onde a correlação é 

inexistente. 

 

6.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta a análise dos resultados das matrizes completas da Casa da 

Qualidade, sendo a partir desta que o pesquisador vai poder sugerir à organização como 

melhorar a qualidade de suas informações estratégicas (Matriz 1) e dos componentes da 

Orientação da Informação (Matriz 2), agregando valor as mesmas. Além disso, através da 

observação das inter-relações entre os atributos, aprimora-se ainda mais a análise final, visto 

que poderá contribuir com a elaboração de estratégias que efetivamente possam auxiliar na 

resolução dos gaps encontrados.  

Seguindo o modelo adotado e os resultados obtidos nos questionários e na análise das 

inter-relações, apresenta-se a seguir as matrizes completas da Casa da Qualidade do QFD. 

A Matriz 1 da Casa da Qualidade com as informações estratégicas elencadas e os 

valores atribuídos para cada dimensão da qualidade, além do percentual de QI, podem ser 

observados na Figura 29. 
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Figura 29 – Matriz 1 (Fase 1) da Casa da Qualidade 

 
Fonte: Autor (2020) 

 

A dimensão com a menor índice de qualidade da informação foi a de Segurança (da 

categoria Acessibilidade) com 4,61%; em seguida as dimensões Facilidade de uso (categoria 

Acessibilidade) e Objetividade (categoria Intrínseco), apresentaram respectivamente os 

percentuais de 5,51% e 5,64%. Esses são, portanto, os itens que devem ser considerados num 

primeiro momento tendo em vista que apontam a necessidade de melhorias na organização. 

Considerando que a dimensão Segurança apresenta inter-relação com correção 

positiva fraca com a Credibilidade, evidencia-se que ações propostas para a melhoria da 

primeira acarretarão também em melhor desempenho na segunda. Por outro lado, como a 

inter-relação entre a Segurança e a Disponibilidade é negativa forte, e verificando que o item 

com pior avaliação na dimensão Segurança foi a “Legislação Estadual (PGE)”, com índice 

2,03, é possível afirmar que um aumento no nível de segurança para acesso a tais informações 

(leis), resultaria claramente em diminuição na sua disponibilidade que hoje é praticamente 

aberta a qualquer pessoa com intenção de consultá-las. Deve-se ressaltar, no entanto, que o 

baixo índice de Segurança, no sentido da facilidade de acesso a essa informação estratégica 

em particular não pode ser considerada uma falha real na qualidade da informação, mas sim 

uma característica necessária de sua acessibilidade para o melhor desempenho das funções 

dos gestores que fazem uso de tais leis para a tomada de decisão do seu dia-a-dia. 
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A dimensão Facilidade de uso foi afetada pela avaliação ruim das informações 

“Relatórios Cadastrais e Funcionais” e “Relatórios Financeiros (Folha)”, já que os gestores 

consideram os mesmos de difícil usabilidade. Durante o processo da pesquisa de campo pôde-

se verificar a opinião dos gestores em relação a tais relatórios, fato que, aliado à experiência 

deste autor em trabalhar com o sistema SIGRH, corrobora a existência de falhas ainda a serem 

resolvidas, como a apresentação de duplicidades ou dados diferentes dependendo da forma ou 

do módulo de consulta dos relatórios. 

Como existe uma inter-relação de correlação positiva forte da Facilidade de uso com 

três outras dimensões: a Objetividade (categoria Intrínseco), a Completude (categoria 

Contexto) e a Disponibilidade (da mesma categoria Acessibilidade) os gestores ficam 

informados que o empenho da administração em promover melhorias que venham a facilitar o 

uso pelos usuários, em especial das informações advindas dos agrupamentos de relatórios 

citados, vão proporcionar melhorias também nestas outras dimensões. 

No caso da dimensão Objetividade (categoria Intrínseco). que também apresentou 

baixo percentual de qualidade da informação devido a avaliação negativa dos mesmos 

relatórios listados acima (das informações [03] e [04]), ela possuí inter-relação com 

correlação positiva forte com a dimensão Credibilidade (mesma categoria) e também com a 

dimensão Facilidade de uso (categoria Acessibilidade). Consequentemente qualquer ação de 

gestão que promova um maior grau de qualidade no quesito de objetividade, com 

representação mais fiel de tais relatórios, deve ocasionar a melhoria na sua credibilidade (as 

informações são consideradas verdadeiras e confiáveis) e também na sua facilidade de seu uso 

(característica da informação onde ela se apresenta com fácil manipulação e aplicabilidade em 

diferentes tarefas). 

As dimensões com melhores índices de QI foram Valor agregado (da categoria 

Contexto), único item a superar os 10%, com 10,60%; Credibilidade (Intrínseco), com 8,70%; 

e Relevância (Contexto), com 8,50%. O Valor agregado que é a dimensão da qualidade que 

caracteriza uma informação que apresenta benefícios e vantagens para quem dela se utiliza, 

apresentou a melhor avaliação por parte dos gestores em todos os itens, inclusive o de maior 

desempenho entre todas que foi a informação “Relatórios Cadastrais e Funcionais”, com 

índice 28,88. Levando-se em consideração que a inter-relação entre as dimensões Valor 

agregado e Relevância é de correlação positiva forte pode-se concluir que ações que venham a 

diminuir o Valor agregado, automaticamente causará diminuição também em sua Relevância. 

Havendo ainda uma correlação positiva forte entre as dimensões Credibilidade (quando as 
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informações são consideradas verdadeiras e confiáveis) e Livre de erros, implica que um 

aumento da credibilidade em um dos itens de informação ocasionará também melhoria no 

quesito de ausência de erros, com o mesmo ocorrendo no sentido inverso.  

No que tange ao desempenho agrupado das categorias da qualidade da informação, 

de acordo com Wang e Strong (1996), observa-se que a categoria Contexto teve o melhor 

desempenho na média dos índices atribuídos para suas dimensões (79,99), incluindo 3 das 4 

melhores avaliações individuais do cruzamento entre informações estratégicas e as dimensões 

da qualidade da informação, com duas referências na dimensão de Valor agregado e uma na 

de Atualidade. A categoria Contexto da qualidade é aquela que se refere ao valor que um dado 

ou informação tem em função da ação ou tarefa em que participa, a possibilidade de uso em 

um determinado contexto. 

Por outro lado, a categoria Acessibilidade apresentou o índice mais baixo de 

desempenho na média de suas dimensões (55,97), que inclui a pior avaliação individual 

cruzada para uma das informações na dimensão de Segurança. A categoria Acessibilidade é a 

que considera o sistema onde está armazenado (o dado ou informação), sua forma e a 

capacidade de ser acessado e sua segurança. 

Partindo para uma análise horizontal da Matriz 1 verificou-se o desempenho de cada 

informação estratégica em relação às dimensões da qualidade da informação. A informação 

com o melhor índice no somatório dos valores individuais para cada dimensão foi a de “Atos 

Legais” (291,09), com um dos melhores índices no geral através da dimensão Valor agregado 

(28,13), seguida de perto de Relevância e Compreensividade (ambas com 25,31) e de 

Disponibilidade (24,38). Esse números indicam que os gestores identificam um elevado grau 

de qualidade nas informações estratégicas relacionadas aos Atos Legais (conjunto de Atos 

Oficiais do governo de SC e publicados no Diário Oficial do Estado) no que se refere: aos 

benefícios e vantagens para quem as utiliza (Valor agregado); a aplicabilidade para 

determinada tarefa (Relevância); sua fácil compreensão por quem for utilizá-la 

(Compreensividade); e o rápido acesso quando necessário (Acessibilidade). Ainda quanto a 

informação Atos Legais, as dimensões que tiveram os índices mais baixos para essa 

informação foram Atualidade e Representação consistente (ambas com 15,94).  

A “Legislação Estadual (PGE)” teve o segundo melhor desempenho (284,38) 

enquanto informação estratégica contraposta às dimensões da QI, apresentando destaques 

positivos em relação às dimensões Atualidade e Credibilidade (ambas com índice 26,81, que é 

a 3ª. melhor nota em toda a Matriz), mas também negativo, com a dimensão Segurança 
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(índice 2,03, o mais baixo de todos os itens). Os gestores do órgão pesquisado aferiram uma 

avaliação com baixo grau de qualidade da informação estratégica Legislação Estadual (PGE), 

que é composta das normas jurídicas do Estado de SC, no que diz respeito ao acesso a esta 

informação – que é restrito ou mantido de forma apropriada para garantir sua segurança 

(dimensão Segurança). 

Concluindo a construção das etapas da Matriz da Fase 2, é apresentada na Figura 30 

a Matriz 2 com a relação entre as dimensões e categorias da Qualidade da Informação e as 

Medidas de Orientação da Informação. 

 

Figura 30 – Matriz 2 (Fase 2) da Casa da Qualidade 

 
Fonte: Autor (2020) 

 

É necessário esclarecer as diferenças estruturais da Matriz 2 da Casa da Qualidade 

em relação a anterior (Matriz 1), já que onde anteriormente se observava a listagem das 

Informações Estratégicas agora são exibidas as dimensões da QI (agrupadas pelas categorias) 

e onde se visualizava as dimensões agora ficam as competências (itens) de cada uma das 
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capacidades da informação que as agrupa e compõem as Medidas de Informação da 

Orientação (MARCHAND; KETTINGER; ROLLINS, 2000). 

Nesta segunda matriz nota-se que o pior percentual de qualidade da informação foi o 

da competência Operacional (capacidade de informação Práticas de Tecnologia da 

Informação), com 4,22%; seguida pelas competências Transparência (4,33%) e Integridade 

(4,61%), ambas da mesma capacidade de informação Valor Competitivo da Informação; e, da 

competência Organização da informação (capacidade de informação Práticas de Gestão da 

Informação), com 4,79%. A competência Coleta da informação (capacidade de informação 

Práticas de Gestão da Informação). tem o melhor desempenho entre todas as competências 

com índice 12,04%. 

Verifica-se através da análise do telhado dessa Matriz que não existe correlação 

negativa (forte ou fraca) entre nenhuma das competências, mas apenas correlações positivas 

(forte e fraca) e também alguns casos de correlação inexistente. Isso implica em que, de modo 

geral, iniciativas da gestão para a melhoria no desempenho de qualquer uma das 

competências, trarão resultados proporcionalmente positivos para as demais competências 

(independentemente de qual capacidade de informação, salvo nos casos onde não existe 

correlação alguma (os zeros no telhado da Matriz). 

No caso da competência com mais baixo desempenho na avaliação, a Operacional, 

ela apresenta correlação: (i) positiva forte com as competências Processo (capacidade da 

informação Práticas de Tecnologia da Informação), Processamento da informação 

(capacidade da informação Práticas de Tecnologia da Informação) e também todas as 

competências da capacidade da informação Valor Competitivo da Informação; (ii) positiva 

fraca com as competências de Inovação e de Gestão (ambas da capacidade da informação 

Práticas de Tecnologia da Informação); e com correlação inexistente com a competência 

Compreensão do negócio (da capacidade da informação Práticas de Tecnologia da 

Informação).  

Observa-se ainda que a competência de melhor desempenho em toda a matriz 

(Coleta da informação) apresenta inter-relação com correlação positiva forte ou fraca com 

todas as demais competências, com exceção da competência Controle (da capacidade da 

informação Valor Competitivo da Informação); ou seja, ações gerenciais que venham a 

melhorar a qualidade da informação da Coleta da informação, ocasionarão ganhos também 

nas demais competências, somente a competência Controle é que não será afetada por isso. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões sobre a pesquisa realizada e a análise 

dos resultados, assim como elencadas as recomendações para trabalhos futuros. 

 

7.1 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho teve como objetivo geral a proposição de uma abordagem para avaliar a 

qualidade da informação no setor público. Os temas relacionados, qualidade da informação, 

serviços no setor público e qualidade da informação no setor público, foram pesquisados e a 

análise da literatura vigente sobre eles, permite apresentar as conclusões derivativas deste 

estudo. 

Como apresentado neste estudo, nos capítulos sobre os serviços no setor público e a 

qualidade da informação neste setor, percebe-se que com o desenvolvimento das tecnologias 

da informação e dos processos organizacionais, as informações surgem em grande quantidade 

e velocidade, porém estão cada vez mais sujeitas a falta de qualidade. Observa-se, portanto, o 

avanço gradativo da importância da qualidade da informação ofertada pelos entes públicos a 

seus clientes – a população; e a necessidade de mudanças com a valorização do capital 

intelectual (estudada na Gestão de Pessoas) e do conhecimento organizacional (onde as 

instituições públicas avaliam suas informações e suas fontes) visando o melhor atendimento 

das demandas do cidadão. 

A qualidade se apresenta como um atributo de um produto ou serviço, que pode ser 

medido através de suas dimensões; portanto esta dissertação buscou identificar as dimensões 

da qualidade das informações utilizadas como requisitos dos especialistas. Foi realizada uma 

atualização na revisão de literatura efetuada por Santos (2016), que pesquisou as dimensões 

da QI entre os anos de 2005 e 2015, ampliando-a até fevereiro de 2020.  

Apesar de existirem divergências entre os pesquisadores que trataram deste assunto 

em seus estudos sobre quais dimensões da QI escolher, seus atributos e características, este 

trabalho utilizou o modelo elaborado por Wang e Strong (1996), que através de seu estudo 

alavancaram o interesse e a preocupação com a qualidade da informação nas organizações. 

Estes autores, corroborados também por Bentancourt (2015) e Souza (2016), afirmaram que 

uma dimensão da qualidade é um conjunto de atributos de qualidade que representam um 

único aspecto ou constructo da qualidade, e consideraram que uma informação pode ser 
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tratada como um produto, devendo-se então o pesquisador: identificar as necessidades dos 

consumidores; encontrar as relações hierárquicas entre tais necessidades; e medir o seu grau 

de importância. 

Este trabalho também conseguiu identificar os modelos de avaliação da QI através 

das ferramentas de mensuração que foram desenvolvidas a partir da realização que medir a 

qualidade da informação auxilia no planejamento e na execução dos procedimentos em uma 

organização, permitindo a análise e tratamento das informações, detecção de problemas e 

elaboração de soluções de melhoria pelos gestores. Os métodos de medida da qualidade 

evoluíram através do tempo de acordo com o aumento das exigências do mercado e a partir da 

abordagem da Gestão da Qualidade Total – GQT (Total Quality Management – TQM) 

chegou-se até o modelo de Desdobramento da Função Qualidade (Quality Function 

Deployment – QFD), a Análise de Lacunas em Serviços de Qualidade (Service Quality Gap 

Analisys – SERVQUAL), além de outras ferramentas e a utilização da primeiras em conjunto 

com modelos, técnicas e abordagens que maximizam seu alcance e resultados. 

Prosseguindo na revisão de literatura foi possível verificar quais os modelos de 

avaliação da qualidade da informação estão sendo utilizados no setor público, já que a partir 

dos anos 1990 a ideologia da qualidade alcançou também, através da GQT, o setor 

governamental e dos serviços públicos, que buscam atender as expectativas do seu cliente, o 

cidadão. Os artigos científicos e os trabalhos acadêmicos dos últimos dez anos introduzem a 

metodologia ou a aplicação de abordagens modernas de modelos estudados ao longo dos 

anos, como o Modelo de Aceitação de Tecnologia (Technology Acceptance Model – TAM), o 

Modelo de Desempenho de Produtos e Serviços para Qualidade da Informação (Product and 

Service Performance model for Information Quality – IQ/PSP), o Processo de Hierarquia 

Analítica Difusa (Fuzzy Analytic Hierarchy Process – FAHP), a plataforma de Dados Abertos 

de Governo (Open Government Data – OGD), o Modelo de Sucesso de Sistemas de 

Informação (IS success) e o Modelo KANO.  

Muitas destas aplicações estão sendo utilizadas no ambiente do setor público, em 

conjunto com ferramentas como o QFD e o SERVQUAL, para a análise da qualidade da 

informação: de sites de governo eletrônico (e-Gov) – incluindo os relacionados aos portais de 

transparência e o atendimento ao que demandam a Lei de Acesso à Informações (LAI) e a Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP); de portais comunitários; de serviços de 

Educação à Distância (EaD); em soluções da Engenharia do Conhecimento (nas áreas de 



114 

 

Gestão, Mídias e Engenharia); de sites e aplicações na área da saúde pública; e de serviços ao 

cidadão em geral. 

Outra meta deste trabalho foi a adaptação da Casa da Qualidade para a mensuração 

da qualidade da informação no setor público, priorizando as necessidades dos clientes e 

encontrando as diferenças entre as vontades desses e as características técnicas da qualidade 

da informação. Isso foi alcançado a partir da apresentação da descrição da Casa da Qualidade 

(parte geralmente integrante do modelo QFD), da escolha do local de aplicação e da 

modificação da abordagem de Santos (2016), com apenas uma matriz para a Fase 1, com 

todas as categorias e dimensões da QI como originalmente agrupadas por Wang e Strong 

(1996); mas mantendo a Fase 2, explorando a correlação entre as dimensões da QI e as 

Orientações da Informação, de Marchand, Kettinger e Rollins (2000), conforme usadas por 

Al-Hakim (2004) e Santos (2016). 

Como etapa final deste estudo é aplicado o modelo proposto, utilizando a Casa da 

Qualidade para avaliação da qualidade da informação no setor público. Este processo foi 

dividido em algumas etapas, sendo que inicialmente foi feito o levantamento, junto aos 

gestores de uma das diretorias da SEA sobre quais as informações estratégicas são mais 

utilizadas para a tomada de decisões e qual o grau de importância ou de hierarquia estes 

mesmos indivíduos atribuem a essas informações, o qual variou com maior ou menor 

intensidade entre os respondentes.  

As etapas seguintes são as de obtenção dos dados, através da aplicação de 

questionários, o primeiro relacionado a relação entre as informações estratégicas e as 

dimensões da qualidade da informação e o segundo referente a correlação entre as dimensões 

da qualidade e as orientações da informação. Estes passos são os que abastecem o 

preenchimento das duas matrizes da Casa da Qualidade, construídas na etapa seguinte e 

analisadas para o levantamento das lacunas na qualidade da informação disponível nos 

procedimentos, sistemas e rotinas da organização pesquisada. 

Como conclusão, esta pesquisa conseguiu cumprir seu objetivo geral e os objetivos 

específicos, com a demonstração de que é possível propor e aplicar uma abordagem de 

avaliação da qualidade da informação estratégica no setor público através da Casa da 

Qualidade. A consistência e relevância da pesquisa se observa na identificação das dimensões 

e categorias da qualidade da informação com menores índices de QI e das lacunas entre as 

mesmas; além da compreensão entre a relação entre as dimensões da QI e as práticas de 

orientação à informação. Com a identificação dos processos e funcionalidades dos sistemas 
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relacionados que merecem maior atenção, os gestores passar a ter mais opções para elaborar 

um planejamento de melhoria da qualidade da informação e, consequentemente, dos serviços 

do setor público. 

 

7.2 RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

As recomendações para futuras pesquisas envolvem a realização subsequente de 

aplicação da ferramenta da Casa da Qualidade em uma escala superior, considerando toda a 

Secretaria (e outros órgãos do poder público estadual); a monitorização dos planos de ação 

aplicados; a melhoria das ferramentas tecnológicas; a implantação de um processo contínuo e 

sistêmico de gestão da qualidade; e o treinamento e estímulo aos servidores na busca da 

qualidade da informação. 

Uma ação importante seria o envio desse trabalho e seus resultados para a Diretoria 

de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – DGDP/SEA, para que verifique a possibilidade de 

implementação de melhorias nos itens considerados com baixos níveis de QI; a serem 

realizadas através de planejamento e de análise própria das questões específicas apresentadas 

nesta pesquisa. 

A apresentação de ações de melhoria do estudo de caso não contempla todas as 

possibilidades de mudança das rotinas do órgão selecionado e de desempenho do SIGRH e 

demais sistemas, processos e fontes de consulta utilizadas pela DGDP. Este trabalho, no 

entanto, pode servir de base para a elaboração e formulação de outras propostas, relacionadas 

às áreas de interesse e à critério da organização. 

No intuito de promover melhorias no serviço público cabe uma reflexão final mais 

ampla sobre a aplicação da qualidade da informação nas estruturas do governo estadual. A 

experiência do autor, como servidor de carreira, tem demonstrado que ainda existem muitas 

barreiras para a implementação de processos e ferramentas de QI, no entanto percebe-se a 

possibilidade de diálogo, por parte de colegas e dos gestores (e seu interesse no assunto), na 

busca de iniciativas de mudança que possam almejar êxito ao longo dos próximos anos; e é 

através de trabalhos de pesquisa como este que se poderá chegar a um novo paradigma que 

preze pela qualidade da informação no setor público como uma inovação tangível. 
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APÊNDICE A – Sumário dos questionários aplicados 

 

Quadro 21 – Sumário dos questionários aplicados 
 

Este questionário faz parte da pesquisa de Dissertação do Mestrando Alexandre Cavalhero que será apresentada 

para obtenção do grau de Mestre em Engenharia e Gestão do Conhecimento no Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tendo 

como tema de pesquisa a Qualidade da Informação no Setor Público, visando a promoção de novos 

conhecimentos e a melhoria na qualidade dos serviços oferecidos à sociedade. 

O quadro abaixo ilustra as informações estratégicas elencadas em entrevistas individuais pelos gestores da 

DGDP/SEA. Com base nesse quadro favor completar as etapas subsequentes. Sua participação é anônima e suas 

respostas não serão identificadas no trabalho final. Muito obrigado. 

 

Informação estratégica, descrição e fonte(s) 

[1] Atos Legais 

Atos oficiais do Governo de SC publicados no Diário Oficial do Estado, tais quais Apostilas, Atos, 

Extratos, Portarias e Resoluções. Os Atos Legais tratam dos mais variados assuntos relacionados a vida 

funcional dos servidores públicos, como: nomeação, designação, exoneração, substituição, termos de 

compromisso, concessão de benefícios, disposição, afastamentos, movimentações, entre outros. Apresenta-

se como um módulo do SIGRH. 

[2] Legislação Estadual (PGE) 

Banco de dados de Legislação Estadual formado por um conjunto de dados referenciais das normas 

jurídicas do Estado de SC, publicadas no Diário Oficial do Estado. Fazem parte dessa base: Constituição 

Estadual, Contratos, Convênios, Decretos, Emendas Constitucionais, Instruções, Leis Ordinárias e 

Complementares, Medidas Provisórias, Ordens de Serviço, Orientações Normativas, Portarias, 

Provimentos e Resoluções. Conteúdo disponível através de organização do site da PGE (Procuradoria 

Geral do Estado) ou outras fontes. 

[3] Relatórios Cadastrais e Funcionais 

Relatórios gerenciais estáticos ou dinâmicos, com foco nos quantitativos, que apresentam dados individuais 

ou coletivos de características cadastrais ou da vida funcional dos servidores do estado. Geralmente são 

filtrados por agrupamentos como: órgão, lotação, cargo, categoria, situação funcional, idade, sexo, etc. 

Estes relatórios encontram-se disponíveis através de diferentes funcionalidades do sistema SIGRH ou por 

meio do extrator das bases de dados utilizadas pelo mesmo. 

[4] Relatórios Financeiros (Folha) 

Relatórios gerenciais estáticos ou dinâmicos que apresentam dados individuais ou coletivos de 

características financeiras (foco nos valores / folha de pagamento) dos servidores do estado. 

Costumeiramente trazem o valor das rubricas de pagamento (ou de desconto) de cada mês e também se 

encontram agrupados ou filtrados de acordo com o tipo de consulta. As fontes utilizadas em sua obtenção 

são o sistema SIGRH (principalmente em funcionalidades do módulo Pagamentos) e o extrator de dados. 
 

 

Fonte: Autor (2020) 
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APÊNDICE B – Questionário sobre o grau de importância das informações 

 

Quadro 22 – Questionário sobre o grau de importância das informações 
 

Releia a Missão, Visão e Valores da SEA e assinale na tabela de informações o grau de importância que 

considera ter para que as estratégias possam ser alcançadas: 

 

MISSÃO 

“Definir e gerir as políticas administrativas de recursos humanos, patrimônio, documentação, materiais e 

serviços, ouvidoria e tecnologia da informação para dar suporte aos órgãos e entidades do poder 

executivo estadual, objetivando a excelência dos serviços prestados à sociedade.” 

         
VISÃO 

“Ser referência nacional de excelência em políticas administrativas.” 

         
VALORES 

Ética, Honestidade, Integridade, Respeito, Solidariedade. 
 

 

Informação Estratégica 
1 - Nada 

importante 

2 - Pouco 

importante 

3 - Muito 

importante 

4 - Totalmente 

importante 

Atos Legais         

Legislação Estadual (PGE)         

Relatórios Cadastrais e Funcionais         

Relatórios Financeiros (Folha)         
 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

  



136 

 

APÊNDICE C – Questionário QI1 – Matriz 1 da Casa da Qualidade 

 

Quadro 23 – Questionário QI1 – Matriz 1 (Fase 1) da Casa da Qualidade 
 

Para cada uma das 4 informações estratégicas pré-selecionadas e considerando as categorias e dimensões da QI, 

indique a correlação existente entre elas, de acordo com as 14 perguntas e a legenda abaixo: 

Perguntas Questionário QI1 
0 - correlação 

inexistente 

1 - correlação 

fraca 

3 - correlação 

média 

9 - correlação 

forte 

Esta informação se encontra correta 

/ livre de erros ?         

Esta informação é considerada 

confiável / verdadeira ?         

É possível coletar a informação de 

forma objetiva ?         

A informação está completa 

(contém tudo o que é importante) ?         

Esta informação é suficientemente 

atual para nossa necessidade ?         

Esta informação apresenta 

benefícios e vantagens para quem as 

utiliza ?         

A informação é facilmente aplicável 

nas suas tarefas diárias ?         

A informação pode ser rapidamente 

acessada quando necessário ?         

Esta informação permite fácil 

manipulação e aplicabilidade em 

diferentes tarefas ?         

O acesso a esta informação é restrito 

(ou mantido de forma apropriada 

para garantir sua segurança) ? 
        

Esta informação é de fácil 

compreensão por aqueles que 

necessitarão dela ?         

Esta informação está representada 

em linguagem apropriada e com 

definições claras e precisas ?         

A informação é apresentada de 

forma compacta ?         

A informação é apresentada 

seguindo um padrão bem definido ?         
 

 

Fonte: Autor (2020) 
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APÊNDICE D – Questionário QI2 – Matriz 2 da Casa da Qualidade 

 

Quadro 24 – Questionário QI2 – Matriz 2 (Fase 2) da Casa da Qualidade 
Para cada uma das 14 dimensões da QI e considerando as Práticas de Orientação à Informação, indique a 

correlação existente entre elas (inexistente, fraca, média ou forte), de acordo com as 15 perguntas abaixo: 

Perguntas Questionário QI2 

Inclui software, hardware, redes de telecomunicações (TICs) e conhecimentos técnicos para controlar as 

operações de negócios, permitindo aos trabalhadores menos qualificados exercer as suas 

responsabilidades de forma consistente e com alta qualidade e para melhorar a eficiência das operações? 

Orienta-se na implantação de TICs e conhecimento tecnológico para facilitar a gestão de processos de 

negócios e pessoas em todas as funções dentro da empresa e externamente com fornecedores e clientes? 

Inclui TICs e capacidades para suporte à criatividade das pessoas e permitindo a exploração, o 

desenvolvimento e a partilha de novas ideias? Também inclui o suporte de hardware e software para 

desenvolver e introduzir novos produtos e serviços? 

Inclui TICs e capacidades que facilitam a tomada de decisões executivas, facilitando o monitoramento e 

análise de questões de negócios internos e externos em matéria de partilha de conhecimento, a evolução 

do mercado, a situação geral dos negócios, posicionamento de mercado, a direção do mercado futuro e 

risco do negócio? 

A organização tem habilidade em selecionar e utilizar a informação disponível para melhorias do seu 

negócio? (informações relativas a mudanças econômicas, sociais e políticas, inovações que podem afetar 

o negócio, mudanças de mercado e demandas dos clientes por novos produtos; problemas esperados 

com fornecedores e parceiros). 

A organização consegue coletar as informações relevantes com processo sistemático, alinhando 

necessidades de informação dos trabalhadores; mecanismos de filtro em desenvolvimento 

(computadorizado e não computadorizado) para evitar a sobrecarga de informações; fornecendo o acesso 

ao conhecimento coletivo existente, treinamento e recompensando funcionários pela coleta de forma 

precisa e completa da informação pelos quais são responsáveis? 

A organização contém indexação, classificação e ligação da informação e bases de dados em conjunto 

para fornecer acesso dentro e entre as unidades de negócios e funções, bem como treina e recompensa os 

funcionários por organizar a informação de que são responsáveis de forma precisa e completa? 

A organização acessa e analisa fontes de informações apropriadas e bancos de dados que contenham 

conhecimentos úteis antes que as decisões empresariais são tomadas? 

A organização reutiliza informações existentes para evitar a coleta das mesmas informações novamente, 

atualiza as bases de informação para que eles permaneçam com dados atuais garantindo que as pessoas 

estão usando a melhor informação disponível? 

A organização utiliza as informações de forma compartilhada sem ter problemas de informações 

utilizadas para ganhos pessoais? 

A organização utiliza fontes formais de informação? 

A organização divulga informações sobre o desempenho do negócio para todos, promovendo a visão 

sistêmica e influenciando o empenho de todos? 

A organização promove a livre troca de informações não confidenciais e sensíveis entre indivíduos em 

equipes, para além das fronteiras funcionais e através das fronteiras organizacionais (ou seja com 

clientes, fornecedores e parceiros)? 

A organização promove um ambiente onde os seus membros confiam uns nos outros o suficiente para 

falar sobre as falhas, erros e erros de uma forma aberta e construtiva e sem medo de repercussões 

injustas, sendo uma organização de "informação transparente”? 

A organização promove o uso da informação por seus membros a fim de responder às mudanças no seu 

ambiente competitivo e pensar sobre como usar esta informação para melhorar existentes e criar novos 

produtos e serviços, sendo uma organização de "informação pró-ativa"? 
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