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RESUMO 

 

O volume exponencial diário de informações disponibilizadas na web sinaliza a necessidade de 

criação de metodologias e/ou processos de gestão da qualidade da informação que viabilizem 

as questões relacionadas com os critérios de avaliação da “qualidade”. Este trabalho de caráter 

teórico/empírico apresenta a proposição de um modelo para apoiar a Gestão da Qualidade da 

Informação em portais do Poder Judiciário utilizando Fuzzy Quality Function Deployment, 

focado na abordagem da qualidade da informação baseada nas dimensões e nos atributos das 

informações textuais. O modelo proposto foi aplicado em um portal do Poder Judiciário e 

evidenciou um campo de incerteza, imprecisão e ambiguidades sobre o grau da qualidade do 

portal. A subjetividade envolvida e a experiência do usuário podem interferir na clareza dos 

resultados da avaliação. A validade e a confiabilidade do modelo foram verificadas pela análise 

de sua aplicação, o que provou ser uma ferramenta importante para os gestores de portais por 

oferecer condições para que seja implementada uma gestão de qualidade informacional 

eficiente, a fim de maximizar a satisfação dos clientes/usuários. Com base em sua estrutura, 

conclui-se que o modelo apresenta vantagens pois, inexiste a preocupação de priorizar usuários, 

dimensões e seus respectivos atributos, como também a simplicidade nos cálculos dos escores. 

 

Palavras-chave: Qualidade da informação. Gestão. Fuzzy. Quality Function Deployment. 

Portais do Poder Judiciário. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The daily exponential volume of information available on the web signals the need to create 

methodologies and/or information quality management processes that make issues related to 

the “quality” assessment criteria feasible. This theoretical/empirical work presents the proposal 

of a model to support the Management of Information Quality in portals of the Judiciary using 

Fuzzy Quality Function Deployment, focused on the approach to information quality based on 

the dimensions and attributes of textual information. The proposed model was applied in a 

portal of the Judiciary and showed a field of uncertainty, imprecision and ambiguities about the 

degree of quality of the portal. The subjectivity involved and the user experience can interfere 

with the clarity of the evaluation results. The validity and reliability of the model were verified 

by analyzing its application, which proved to be an important tool for portal managers as it 

offers conditions for an efficient information quality management to be implemented in order 

to maximize user satisfaction customers/user. Based on its structure, it is concluded that the 

model has advantages because there is no concern to prioritize users, dimensions and their 

respective attributes, as well as simplicity in calculating scores. 

 

Keywords: Information Quality. Management. Fuzzy. Quality Function Deployment. Portal of 

the Judiciary. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento não-ordenado e não-planejado de sites que são disponibilizados na 

World Wide Web (WWW) ou simplesmente web, com vasta quantidade de informações, seja 

de caráter individual, associações, grupos, poderes (executivo, legislativo e judiciário), redes 

sociais e instituições públicas e privadas, caracterizou-se como um fenômeno emergente 

(FERREIRA; MOURA; BARROS, 2014).  

Com o acúmulo exponencial de informações nas últimas décadas e com o rápido 

desenvolvimento dos processos técnicos de registro e de acesso a essas informações, os usuários 

passaram a conviver com um problema crucial que é o de selecionar no grande volume de 

informações atualmente existente, aquelas que têm qualidade (ALVAREZ; GONÇALVES, 

2017). 

A qualidade da informação é um aspecto crítico devido a quantidade de informações 

publicadas na internet, ocorrendo a possibilidade dessas informações estarem incompletas, 

incorretas ou serem incompreensíveis para os usuários, sem contar a falta de critérios de 

avaliação. Normalmente, os usuários necessitam de filtros para minimizar o excesso de 

conteúdos em suas buscas. Na tentativa de solucionar esse problema, especialistas em 

informação, de forma independente, têm apresentado critérios, filtros ou checklists para a 

avaliação da qualidade das páginas acessadas na web. A ideia central dos especialistas quase 

sempre se baseia em listas que contêm categorias, dimensões e critérios relacionados com a 

qualidade da informação (MENDONÇA; PEREIRA NETO, 2015). 

As informações acessadas precisam ter credibilidade, conteúdo, boa apresentação, 

acessibilidade, navegabilidade, interatividade, confiabilidade, validade e tempestividade, ou 

seja, precisam ter alto padrão de “qualidade” (HERRERA-VIEDMA; ÁVILA; PARDO, 2006). 

Nesse cenário, surgiram aspectos subjetivos para a “qualidade” que exigem um esforço 

intelectual para serem avaliados com indicadores tradicionais. Portanto, exige-se a criação de 

métodos que considerem os critérios qualitativos relacionados com os usuários (HERRERA-

VIEDMA; ÁVILA e PARDO, 2006).  

Para avaliar a qualidade da informação de um site deve-se compreender o usuário sob 

as perspectivas sociológicas, cognitivas e de como este realiza seus procedimentos de escolha. 

Então, deve-se entender e perceber a motivação do usuário em suas buscas por informação, para 

que seja possível “modelar” seus conceitos de qualidade da informação dentro de um contexto 

e como estes podem ser estabelecidos (ALBUQUERQUE; BASTOS; LINO, 2009). 
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Em geral, os pesquisadores têm encontrado dificuldades para expressar todos os 

requisitos necessários para explicitar o conhecimento no ambiente computacional, em especial, 

na web. Uma das dificuldades está relacionada a falta de critérios ou mecanismos para 

empreender a Gestão da Qualidade da Informação (ASSIS e MOURA, 2011). O alento aparece 

com a Total Quality Management (TQM), em português Gestão Total da Qualidade, que pode 

somar na solução do problema porque apresenta ferramentas que podem ser utilizadas no 

gerenciamento e na avaliação da qualidade da informação organizacional. Como exemplo, cita-

se o Six-Sigma Method, que de acordo com Lee e Haider (2012), “quando aplicado à perspectiva 

do produto de informação fornece uma visão abrangente da qualidade da informação existente, 

bem como os indicadores de áreas de melhoria na qualidade da informação”. Outro exemplo é 

o ServQual, método para avaliar a qualidade do serviço, utilizado por Yang et al. (2005) de 

forma adaptada, para avaliar a qualidade da informação em portais web. 

Em geral, os sistemas de certificação ou acreditação de qualidade da informação 

baseiam-se em um rigoroso processo de análise de vários aspectos, entre os quais se destaca a 

participação de especialistas que garantem a qualidade da informação on-line (MORETTI, 

2012; MENDONÇA; PEREIRA NETO, 2015).  

A título de informação, o processo de certificação possui um custo elevado devido a 

equipe multidisciplinar de especialistas exigida. Na área da saúde, por exemplo, apresenta uma 

vantagem em relação aos “guias de usuários” e aos “códigos de conduta”. Os sistemas de 

certificação ou acreditação de qualidade da informação transferem a responsabilidade da 

avaliação para as organizações credenciadoras (WINKER et al., 2000; MENDONÇA; 

PEREIRA NETO, 2015). 

No campo computacional existem ferramentas analíticas mais eficientes para atestar a 

qualidade da informação. O método Quality Function Deployment (QFD) ou desdobramento 

da função da qualidade como também é chamado, utilizado em processos de TQM, quantifica 

por meio de matrizes a relação entre as necessidades dos clientes/usuários e o processo de 

desenvolvimento de novos produtos. Para a garantia da qualidade, o QFD assume a premissa: 

receber a demanda do cliente por meio de métodos de pesquisa de mercado e tornar a 

implementação dos requisitos do cliente/usuário decomposta ao processo de desenvolvimento 

de produto e do departamento funcional usando matriz (LIN; JING; FANG-FANG, 2011). 

É imperativo ressaltar que o QFD é um método de desenvolvimento de produto muito 

importante, dedicado a traduzir os requisitos de clientes em atributos (especificações) de 

produtos e serviços (CARNEVALLI e CAUCHICK MIGUEL, 2008). Para Liang (2010), ele 
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se tornou uma ferramenta bastante adequada para atender as necessidades dos clientes, de 

acordo com sua capacidade e seus recursos. Sen e Baraçli (2010) corroboram dizendo que o 

QFD é uma ferramenta compreensiva que objetiva a qualidade, específica para entender as 

necessidades e a satisfação dos clientes.  

Desta forma, entende-se que o QFD é um método subjetivo e dependente da síntese 

das opiniões dos clientes e/ou usuários, bem como das suas avaliações (CHEN, 2012). Em vista 

disso, é necessário haver consistência e rastreabilidade no processo de traduzir os requisitos de 

clientes em especificações de engenharia, mas esses muitas vezes não podem ser precisamente 

expressos numericamente. Em determinadas situações, os requisitos dos clientes são expressos 

vagamente, não permitindo definir com facilidade uma priorização dos requisitos. 

Ao abordarem o assunto, Bevilacqua, Ciarapica e Giacchetta, (2006) destacam que 

expressões como “alta competição”, “baixa interferência”, “baixo impacto” ou “alta 

colaboração” são imprecisas e estes termos, em uma linguagem natural, correspondem a valores 

de variáveis que representam conceitos linguísticos tais como “muito baixo”, “baixo”, “médio”, 

entre outros que são utilizados na Lógica Fuzzy. 

Percebe-se na literatura que a Teoria dos Conjuntos Fuzzy (em inglês, Fuzzy Set 

Theory) é bem aplicada na modelagem de sistemas com variáveis qualitativas, propriedades 

subjetivas e/ou valores imprecisos difíceis de serem expressos numericamente. Então, no 

método Fuzzy QFD, as pontuações das alternativas e o peso dos critérios são representados por 

variáveis linguísticas, cuja utilização exige a definição de um conjunto de termos linguísticos 

para mensurar seus valores de forma adequada (JUAN et al., 2009; LIMA JUNIOR et al., 2018). 

Face a isto, os conceitos e as técnicas dessa teoria têm se mostrado capazes de incorporar 

subjetividades inerentes ao fenômeno estudado. 

Em suma, a utilização do método QFD em conjunto com a Lógica Fuzzy resulta em 

uma solução importante e útil para a avaliação das especificações de projeto em relação aos 

requisitos dos clientes mesmo que estes estejam verbalizados limitadamente em termos 

linguísticos (YAMAKAWA; MIGUEL; AOKI, 2014). 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A qualidade da informação é estabelecida a partir do ponto de vista do usuário ou 

cliente final (MENDONÇA; PEREIRA NETO, 2015). Então, para avaliar a qualidade da 

informação de um site é necessário compreender o processo de valoração das diferentes 
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dimensões da qualidade da informação e, também, da métrica de valoração destas dimensões 

pelo usuário. 

A qualidade da informação tem atributos e conceitos que ainda não estão totalmente 

solidificados entre os estudiosos que lidam com o assunto. Alguns ainda são críticos quanto a 

proposta de atribuir qualidade a informação. Todavia, McGilvray (2008), Sebastian-Colleman 

(2013) e Santos e Bastos (2017) afirmaram que se a qualidade é um atributo, é possível de ser 

medida por meio de suas dimensões. 

Segundo a literatura, nos últimos anos, o crescimento e a massificação da web 

refletiram-se não apenas no aumento do número de usuários conectados à rede, mas também no 

aumento exponencial de informações publicadas. Assim, a utilização mundial da internet 

provoca algumas consequências fundamentais diretamente relacionadas com esse crescimento 

e, por conseguinte, com a qualidade da informação.  

Diante da inexistência de eficientes mecanismos de controle dessa qualidade, 

pesquisas recentes demonstram a preocupação com a complexidade em se avaliar a qualidade 

da informação disponibilizada nos milhões de sites existentes na grande teia da internet 

(MORETTI, 2012; MENDONÇA; PEREIRA NETO, 2015). 

As informações disponibilizadas nos mais diversos sites têm vital importância para 

todo cidadão que as acessa, seja nas redes sociais, no ambiente de trabalho, no estudo ou em 

outra finalidade diversa. Portanto, urge a necessidade de se criar mecanismos e metodologias 

para avaliar a qualidade das informações na web, possibilitando dessa forma uma eficiente e 

necessária Gestão da Qualidade da Informação (GQI) (SANTOS; BASTOS, 2017). 

Neste contexto, modelar o conhecimento envolvido nas atividades de avaliação da 

qualidade da informação não é trivial, em particular, em portais do Poder Judiciário. Portanto, 

é imperativo considerar que os conhecimentos que estão tacitamente na posse dos clientes e/ou 

usuários, que desempenham o papel de avaliadores, são intangíveis e envolvem muita 

subjetividade (ALBUQUERQUE; BASTOS; LINO, 2009). 

A grande maioria dos usuários anseia encontrar nas páginas web produtos, serviços e 

informações com alto padrão de qualidade. Visando a excelência na disponibilização de 

informações, os sites devem primar pela “qualidade” das mesmas quando apresentadas em seus 

portais. Para esse fim, neste trabalho, elaborou-se a seguinte pergunta de pesquisa: Como apoiar 

a Gestão da Qualidade da Informação em portais do Poder Judiciário? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

As seções a seguir apresentam os objetivos geral e específicos desta tese. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do presente trabalho consiste em propor um modelo para apoiar a 

Gestão da Qualidade da Informação em portais do Poder Judiciário utilizando o Fuzzy Quality 

Function Deployment. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para cumprir o objetivo geral, foram formulados os seguintes objetivos específicos: 

a) estabelecer as dimensões da qualidade da informação em portais web; 

b) determinar indicadores de qualidade para as dimensões definidas; 

c) aplicar a Lógica Fuzzy com a utilização do Fuzzy Quality Function 

Deployment; 

d) desenhar o modelo conceitual para apoiar a Gestão da Qualidade da 

Informação; 

e) aplicar e avaliar o modelo proposto em um portal do Poder Judiciário. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Os pesquisadores têm encontrado dificuldades para expressar, completamente, todos 

os requisitos necessários para elicitar o conhecimento organizacional. Uma dessas dificuldades 

deve-se ao problema de falta de critérios e mecanismos para a Gestão da Qualidade da 

Informação (FERREIRA; MOURA; BARROS, 2014; SANTOS; BASTOS, 2017). Neste viés, 

buscando preencher as lacunas de conhecimento, percebe-se que nos últimos tempos houve um 

aumento nas atividades de pesquisas em qualidade da informação para satisfazer as 

necessidades das organizações que tentam medir e melhorar significativamente a qualidade da 

informação (YU; JIN, 2004). 

A demanda é premente porque dia a dia as redes telemáticas e os dispositivos 

computacionais se mostram cada vez mais integrados e ubíquos no cotidiano coletivo (ASSIS; 
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MOURA, 2011). Com a utilização de diversos dispositivos móveis, em especial, smartphones, 

tablets e câmeras digitais, os usuários produzem textos, fotos e vídeos com possibilidades de 

publicação e replicação instantâneas, o que altera a cadeia de validação e a eficácia do modelo 

dominante em que o sujeito não é visto como criador e validador e sim como mero usuário da 

informação. 

Nesta conjectura, a qualidade da informação revela toda a sua relevância, bem como 

sua suficiência, precisão e pontualidade (ZHOU, 2012). De certa forma, isso justifica o sucesso 

das empresas japonesas que se dedicaram a especialização e a criação do conhecimento 

organizacional (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Concomitante a esse sucesso, Lee e Choi 

(2003) relatam que uma variedade de estudos sobre conhecimento, processos de conhecimento 

e arquitetura de gestão do conhecimento tem levado os pesquisadores a investigarem como o 

conhecimento é gerenciado e quais as vantagens dessa gestão. A propósito, Tarapanoff et al. 

(2000) afirmam que existe uma relação muito próxima entre a Gestão da Informação e a Gestão 

do Conhecimento com a capacidade competitiva das organizações.  

A capacidade de neutralizar ou diminuir a ação da concorrência, resulta da vantagem 

competitiva, que só é gerada quando se combina adequadamente tipos de informação e 

ferramentas. O Quadro 1 relaciona informação e vantagem competitiva. 

 

Quadro 1 - Informação e vantagem competitiva. 

TIPOLOGIA DA INFORMAÇÃO VANTAGEM COMPETITIVA 

Informação para a organização Aplicação das tecnologias da 

informação e controle de qualidade. 

Informação para o cliente Custo, proatividade, personalização, 

agregação de valor e acessibilidade. 

Informação tecnológica Compartilhamento de conhecimento. 
Fonte: Adaptado de Tarapanoff, 2000. 

 

No que se refere a qualidade da informação no contexto organizacional, em seus 

trabalhos sobre dimensões da informação, Zarraga-Rodriguez e Alvarez (2015) destacam que 

muitos estudos são realizados relacionando a qualidade da informação com a satisfação do 

usuário, porém poucos relatam a qualidade da informação e seu uso em nível individual e 

organizacional, o que é lastimável. 

Pois, não há dúvidas que avaliar a qualidade da informação, em um ambiente altamente 

competitivo onde normalmente exige-se bastante agilidade nas tomadas de decisões, tornou-se 

um quesito imprescindível para as organizações. Seguramente, investir em qualidade da 
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informação pode reduzir as incertezas e, consequentemente, os custos relacionados à ausência 

de qualidade (FERREIRA; MOURA; BARROS, 2014; SANTOS; BASTOS, 2017). 

Isso vem ao encontro de Crosby (1994), que afirma que a qualidade não é um custo, 

mas é, sim, um investimento com retorno garantido. Na mesma linha de considerações, Soccol 

e Gomes (2001) sustentam que, o que custa e causa grandes prejuízos às empresas é a “não-

qualidade”, isto é, a falta de um nível de qualidade aceitável. Nas palavras dos autores (2001, 

on-line): 

Somente os custos de prevenção podem ser literalmente 

identificados como custos da qualidade. Os custos de falhas, tanto 

as internas como as externas, poderão ser definidos como custos da 

má-qualidade assim como os custos de avaliação, que derivam da 

necessidade de separar o ruim do bom. Ainda que tenham sido 

gerados pelas atividades da função qualidade, esses custos só 

passaram a existir em consequência de falhas terem acontecido. 

 

Nas ciências da computação, algumas ferramentas já foram e vem sendo desenvolvidas 

e aprimoradas buscando ajudar o usuário a encontrar informações de qualidade e de valor na 

web. Wang et al. (2008) acreditam que o QFD e a House of Quality (HQ), em português, Casa 

da Qualidade, são ferramentas eficazes no auxílio da tradução da voz do consumidor em 

características específicas para o melhoramento da qualidade da informação. No artigo, fazem 

uso da Casa da Qualidade para verificar em uma indústria as dimensões da qualidade da 

informação que precisam ser vistas com mais atenção. 

Antes de avançar, convém salientar a discussão que gira em torno da informação como 

produto. Santos e Bastos (2017) observam em suas pesquisas que poucos pesquisadores 

exploram e analisam a informação enquanto produto, não ficando clara a utilização das 

características para mensurar a qualidade de informações pré-selecionadas. Além disso, 

mencionam que ainda existe carência na literatura especializada sobre a demonstração de caso 

real em que se analise a qualidade da informação enquanto produto organizacional utilizando 

QFD. 

Na tentativa de dar um passo a mais no saber científico, esta pesquisa apresenta um 

modelo de qualidade de informação baseado nas dimensões e nos atributos da informação, 

utilizando o Fuzzy QFD para apoiar a Gestão da Qualidade da Informação em portais do Poder 

Judiciário. Tendo assim, do ponto de vista da ciência, sua importância relacionada à 

contribuição para outros estudos sobre a Gestão da Qualidade da Informação. 
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1.3.1 Delimitações 

 

Este trabalho de pesquisa de caráter teórico/empírico visa o desenvolvimento de um 

modelo de apoio para a Gestão da Qualidade da Informação em portais do Poder Judiciário 

utilizando o Fuzzy QFD. Foca a abordagem da qualidade da informação baseada nas dimensões 

e atributos, somente da informação textual. 

 

1.4 INEDITISMO DA PROPOSTA 

 

Na Era do Conhecimento, as organizações precisam criar conhecimento 

organizacional e entregar para os usuários informações de qualidade. Neste sentido, segundo 

Teixeira e Valentim (2016), “as informações precisam ser tratadas no contexto da organização, 

isto é, analisadas e compartilhadas pelo grupo de gestores, para se tornarem relevantes e de 

maneira concreta transformarem-se em ação”. 

Em decorrência, muitos pesquisadores buscam compreender como se processa a 

qualidade da informação nas organizações e sua relevância nos contextos em que é necessária 

(MACHADO, 2013). Essa “qualidade” segundo argumentam, pode garantir vantagens 

competitivas para determinadas instituições e, por outro lado, a sua ausência pode provocar 

prejuízos. (MARCHAND, 1990; NEHMY; PAIM, 1998; CAPURRO; HJORLAND, 2007; 

ALBUQUERQUE; BASTOS; LINO, 2009; MACHADO, 2013; FERREIRA; MOURA; 

BARROS, 2014; SANTOS; BASTOS, 2017). 

A percepção de qualidade por parte dos usuários está alicerçada mais na experiência 

de uso do que nos conceitos ou dimensões relacionadas à informação (MACHADO, 2013). Em 

contrassenso, vários estudos já foram publicados comparando a qualidade da informação com 

a satisfação do usuário. Como resultado, ainda há escassez de pesquisas que abordem a 

qualidade da informação e seu uso em termo individual e organizacional (ZARRAGA-

RODRIGUES; AVAREZ, 2015). 

De certa forma, ao se referirem ao assunto, Lee e Haider (2012, 2013) salientam que 

gestores e usuários da informação distinguem com certa facilidade o impacto da qualidade, ou 

falta dela nas atividades exercidas no trabalho diário deles. Nas pesquisas que utilizam o QFD, 

os autores evidenciam a correlação que ocorre entre os itens avaliados no questionário pelos 

usuários da informação e as dimensões da qualidade da informação, separadas em duas 



23 

 

categorias: a) conformidade com a especificação e b) atende ou excede as expectativas dos 

consumidores. 

Até onde se pesquisou, o problema da falta de critérios e mecanismos para Gestão da 

Qualidade da Informação ainda persiste atualmente. Dito isto, o ineditismo do trabalho está 

relacionado a proposta de um Modelo para apoiar a Gestão da Qualidade da Informação em 

portais do Poder Judiciário utilizando o Fuzzy QFD. Acredita-se que a estratégia possa melhorar 

a efetividade organizacional, eliminando os custos da informação sem qualidade e aumentando 

o valor dos ativos da informação de alta qualidade. 

 

1.4.1 Aderência do tema ao PPGEGC 

 

Este trabalho tem como foco a proposição de um Modelo de apoio a Gestão da 

Qualidade da Informação em portais do Poder Judiciário utilizando o Fuzzy QFD. É ancorado 

na abordagem da qualidade da informação e baseado em suas dimensões e atributos a fim de 

oferecer contribuições que permitam o avanço do conhecimento e uma maior compreensão do 

tema. 

No Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

(PPGEGC), a pesquisa é tema de estudo da área de concentração “Engenharia do 

Conhecimento”, especificamente, da linha de pesquisa “Engenharia do Conhecimento Aplicada 

às Organizações".  

Em tal área de concentração, entende-se por conhecimento o “processo e o produto 

tangível ou intangível efetivado na relação entre pessoas e agentes não humanos para a geração 

de valor”. Desta forma, com base na visão cognitivista, os objetivos da Engenharia do 

Conhecimento (EC) incluem a pesquisa e o desenvolvimento de métodos, técnicas e 

ferramentas para a construção de modelos e sistemas de conhecimento em atividades intensivas 

em conhecimento. Assim, os estudos na linha de pesquisa abordam a concepção, o 

desenvolvimento e a implantação de soluções da Engenharia do Conhecimento em 

organizações públicas e privadas (BRASIL, UFSC, 2020). 

A proposta de pesquisa também está vinculada a área de concentração Mídia do 

Conhecimento (MC) do PPGEGC, em particular, a linha de pesquisa Mídia e Disseminação do 

Conhecimento, que trata da captação, da produção e da difusão da informação baseada em 

meios tecnológicos. Tal laço se manifesta em virtude da reflexão e da análise das implicações 



24 

 

sociais da crescente dependência da sociedade em meios tecnológicos de comunicação 

(BRASIL, UFSC, 2020). 

Destarte, o alinhamento desta tese ao PPGEGC acontece em razão da perspectiva de 

propositura de um Modelo para apoiar a Gestão da Qualidade da Informação em Portais do 

Poder Judiciário, onde ocorre a interação do usuário e do portal, respectivamente entendidos 

como agente humano e não humano. Tem-se por crença que ambos contribuem para a geração 

de valor no processo de avaliação da qualidade da informação. 

Já a caracterização interdisciplinar da pesquisa se justifica pelas disciplinas envolvidas 

na elaboração do modelo. Entre elas, merece menção a Ciência Cognitiva, que segundo Varela 

(1997) “se assemelha mais com um grupo desconexo de disciplinas, do que com uma disciplina 

em si mesma, ou seja, uma única disciplina”. Desta forma, a Ciência Cognitiva é, em si, 

transdisciplinar, na medida em que a compreensão do fenômeno cognitivo demanda a 

contribuição da episteme dada por diferentes disciplinas que, ao combinarem-se, produzem uma 

nova episteme.  

A multidisciplinaridade também está envolvida no trabalho. De acordo com Assmann 

(1998), ela pode ser caracterizada como “o enfoque científico e pedagógico aplicado a 

atividades e projetos que preveem a participação de especialistas de várias disciplinas, 

permanecendo praticamente cada qual com a visão mais ou menos restrita da sua área”. 

No entanto, o que se buscou de fato foi elaborar um estudo interdisciplinar, que 

mantivesse “um diálogo permanente como os outros conhecimentos, que pode ser de 

questionamento, de confirmação, de complementação, de negação, de ampliação” (BRASIL, 

1999, p.88). Neste sentido, foi imprescindível compreender que a interdisciplinaridade é a 

interação entre duas ou mais disciplinas que “podem implicar transferência de leis de uma 

disciplina a outra, originando, em alguns casos, um novo corpo disciplinar, como por exemplo, 

a bioquímica ou a psicolinguística” (ZABALA, 2002). 

Um dos assuntos da tese, a Gestão da Qualidade da informação está intrinsecamente 

ligado a área da Ciência da Informação (CI). Tarapanoff (2006) explica que a 

interdisciplinaridade da CI é um tema recorrente na literatura da área e que a CI tem fortes 

relações interdisciplinares com a Biblioteconomia e com a Ciência da Computação. Segundo o 

autor, a linha divisória entre tais disciplinas está no tratamento da informação: enquanto a 

computação trata dos algoritmos relacionados à informação, a Biblioteconomia cuida da 

natureza da informação e de seu uso. 
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Quadro 2 - Teses e Dissertações do PPGEGC. 

 

TRABALHO PALAVRAS-CHAVE ORIENTADOR 

SANTOS, Fernanda dos. Qualidade da 

Informação Estratégica Organizacional 

Utilizando a Casa da Qualidade. 

Dissertação, 2016. 

Qualidade da Informação. Casa 

da Qualidade. Informação 

estratégica organizacional. 

Lia Caetano de Bastos, Dra. 

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 

Rogério Cid Bastos, Dr. 

VIEIRA, Priscila Rodrigues. Avaliação da 

Qualidade da Informação para Sistemas 

de Informação Estratégicas Voltados ao 

Judiciário Brasileiro. Dissertação, 2015. 

Qualidade da informação. 

SERVQUAL. Sistemas de 

informação estratégica. 

Engenharia do conhecimento. 

Lia Caetano de Bastos, Dra. 

NAZÁRIO, Débora Cabral. CUIDA – Um 

Modelo de Conhecimento de Qualidade de 

Contexto Aplicado aos Ambientes Ubíquos 

Internos em Domicílios Assistidos. Tese, 

2015. 

Modelo de Conhecimento. 

Qualidade de Contexto. 

Ontologia. Ambiente de 

Domicílio Assistido. e-Health  

Mário Antônio Ribeiro 

Dantas, Dr. 

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 a 

Distância. 

Rogério Cid Bastos, Dr. 

MELLO, Jonathas Leopoldo de. Novas 

mídias em alerta prévio de desastres: 

avaliação de mídias para mobilizar e 

disseminar conhecimento em situações 

prévias a desastres. Dissertação, 2012. 

Desastre. Risco. Emergência. 

Sistema de alerta prévio. 

Disseminação de conhecimento. 

Comunicação de desastres. 

Gestão de risco de desastres. 

Processo intensivo de 

conhecimento. Visualização de 

risco. Hyogo Framework. 

Vinícius Medina Kern, Dr. 

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. 

Luis Fernando Jacintho Maia, 

Dr. 

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. 

Metaanálise: Testes 

diagnósticos. Acurácia 

Diagnóstica. Sensibilidade e 

Especificidade. Giardíase. 

Giardia lamblia. 

Rogério Cid Bastos, Dr. 

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. 

Paulo Maurício Selig, Dr. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Face ao exposto, esta tese é aderente à visão do PPGEGC, considerando que a inter-

relação de fenômenos provenientes de diferentes áreas do conhecimento, ou mesmo de 
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diferentes abordagens teóricas, constitui, em sua essência, um estudo interdisciplinar (REPKO, 

2011). 

Sendo assim, o estudo contribui para o avanço da ciência ao se somar a produção 

científica do PPGEGC (artigos, dissertações e teses) no âmbito dos estudos sobre Gestão da 

Qualidade da Informação. Concomitante, o tema permitiu integração das três abordagens 

(Gestão do Conhecimento, Engenharia do Conhecimento e Mídia do Conhecimento) que, 

considerando as pesquisas desenvolvidas no Programa, ainda evoluem de forma não inter-

relacionada, conforme pode ser observado no levantamento realizado a partir do Banco de Teses 

e Dissertações do PPGEGC, apresentado no Quadro 2. 

Como se pode observar, esta tese tem como característica o seu caráter interdisciplinar, 

pois, seu objetivo está contido, envolvido e distribuído por diversas áreas do conhecimento. E 

no PPGEGC, conforme Pacheco et al. (2010), as questões quanto à vivência interdisciplinar se 

aprofundam, pois, para o programa de Pós-Graduação, os campos do saber são ilimitados, 

considerando que se pretende criar, gerir e disseminar o conhecimento em diferentes áreas de 

estudo e a partir de diferentes visões de mundo para poder percebê-lo como valor para as 

organizações. 

 

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção, apresentam-se os procedimentos metodológicos adotados para atingir os 

objetivos traçados no início da pesquisa. O fio norteador foi conduzido pelas palavras de 

Prodanov e Freitas (2013): a pesquisa científica propõe solucionar questionamentos utilizando 

para tal um estudo planejado que permita dar confiabilidade aos resultados encontrados.  

Considerando que este estudo, apresenta-se como uma pesquisa científica que busca 

trazer à tona novos conhecimentos sobre a Gestão da Qualidade da Informação em Portais do 

Poder Judiciário, no que diz respeito a sua natureza, caracteriza-se como uma pesquisa aplicada. 

Conforme Gil (2008, p. 27), este tipo de pesquisa “tem como característica fundamental o 

interesse na aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos”. Freire (2013), 

por sua vez, menciona que a pesquisa aplicada põe em prática a pesquisa básica para a resolução 

de problemas reais. 

Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, por não utilizar análises 

estatísticas e demonstrar maior preocupação com o processo (SILVA; MENEZES, 2005; 

PRODANOV; FREITAS, 2013). No caso em tela, a utilização da qualidade da informação com 
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aplicação do Fuzzy QFD para apoio a Gestão da Qualidade da Informação em Portais do Poder 

Judiciário. 

Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa exploratória, pois tem-se como objetivo 

aprofundar o conhecimento inicial sobre o tema estudado, envolve levantamento bibliográfico, 

entrevistas e análise de exemplos. De forma simples, Freire (2013, p. 56) destaca que em tal 

tipo de pesquisa “entende-se explorar como a ação de buscar descobrir para clarificar conceitos 

ajudando no delineamento do tema abordado”. 

Desta forma, este estudo se caracteriza quanto aos fins como uma pesquisa 

exploratória, propositiva e descritiva. Exploratória considerando sua revisão bibliográfica, que 

permite um suporte a análise dos dados trabalhados posteriormente na etapa considerada 

descritiva, onde buscou-se compreender a correlação entre variáveis que fazem parte da matriz 

de correlação do QFD. 

Na Figura 1, apresenta-se o fluxograma que norteia esse trabalho de pesquisa. 

 

Figura 1 – Fluxograma de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho está estruturado em sete seções que abordam e corroboram para o 

cumprimento dos objetivos. A presente parte trata do texto introdutório que norteia a ideia 

INTRODUÇÃO 

FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 

- Qualidade da informação. 

- Gestão da Qualidade da 

Informação. 

- Quality Function 

Deployment (QFD). 

- Lógica Fuzzy. 

- Fuzzy QFD. 

Utilizar a Lógica Fuzzy com o 

Fuzzy  QFD. 

Determinar os indicadores de 

qualidade da informação para os 

portais do Poder Judiciário. 

Propor um modelo de apoio a 

Gestão da Qualidade da 

Informação em portais do Poder 

Judiciário.  
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CONCLUSÕES 
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avaliativo/qualitativo. 

Avaliação do Modelo 

Ajustes no Modelo 

Modelo proposto 

Aplicação do Modelo 



28 

 

central, bem como os objetivos, a justificativa, o ineditismo, os procedimentos metodológicos 

e a estrutura do trabalho. 

A segunda seção trata da fundamentação teórica onde, em linhas gerais, apresentam-

se os conceitos básicos sobre qualidade da informação, Gestão da Qualidade da Informação, 

QFD, Casa da Qualidade, Lógica Fuzzy, Fuzzy QFD e as considerações do capítulo. 

A terceira seção apresenta o estado da arte, os estudos que serviram de alicerce a este 

trabalho. 

A quarta seção destina-se a descrever a concepção do Modelo de apoio a Gestão da 

Qualidade da Informação em portais do Poder Judiciário. Apresenta a proposição do modelo, 

a escala numérica com associação qualitativa dos valores e o instrumento avaliativo. 

A quinta seção apresenta a aplicação do modelo de apoio a gestão da qualidade da 

informação em Portais do Poder Judiciário, descreve o portal avaliado, a aplicação do 

instrumento avaliativo, a análise Fuzzy dos escores avaliativos, a representação gráfica dos 

escores das dimensões , o grau de pertinência, a desfuzificação e o gráfico de radar. 

A sexta seção mostra os resultados e as discussões da pesquisa. Na última seção, são 

delineadas as conclusões e os trabalhos futuros. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta seção apresenta esclarecimentos e elementos para o entendimento do tema, assim 

como o conceito de termos-chave. Inicialmente, descreve-se o que é qualidade da informação, 

depois, apresenta-se as dimensões e os atributos da informação, a informação em portais do 

Poder Judiciário e a Gestão da Qualidade da Informação. Na sequência, aborda-se as bases do 

Quality Function Deployment e da Lógica Fuzzy. Por último, esboça-se algumas considerações 

da seção.  

 

2.1 QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

 

A qualidade da informação é considerada um conceito multidimensional, com 

diferentes características atribuídas dado o ponto de vista filosófico do autor, em que vários 

fatores determinam seu estado (ALVARES; GONÇALVES, 2017). É uma área promissora em 
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razão do volume exponencial de informações disponíveis na web que exige dos indivíduos e 

das organizações perceber a qualidade da informação como fator de valor para os mesmos. 

 

2.1.1 Qualidade 

 

Originária do latim qualitas, a palavra qualidade não apresenta uma definição clara e 

objetiva, mas conceitos associados à percepção humana, as necessidades e as expectativas 

(LEMES, 2015). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especificamente a NBR ISO 

8402 (2005), define qualidade como “a totalidade das características de uma entidade que lhe 

confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas”. Onde: 

a) entidade, é o produto do qual se fala, pode ser um bem ou um serviço; 

b) necessidades explícitas, são as condições e objetivos propostos pelo produtor; 

c) necessidades implícitas, são aquelas que, embora não expressas nos 

documentos do produtor, são necessárias para o usuário. 

 

Considerando a norma supramencionada, é possível dizer que o termo qualidade 

identifica a satisfação do cliente em duas perspectivas: externa, administrar as expectativas dos 

usuários e, interna, reduzir as consequências de falhas humanas e diminuir os defeitos. Se 

considerar essa visão, a definição é complexa. 

Por outro lado, buscando facilitar o entendimento, Juran (1990) define qualidade como 

“adequação ao uso”, enquanto que Crosby (1979) a considera como “em conformidade com 

requisitos”. Já Burgess, Gray e Fiddian (2004) afirmam que as pessoas entendem e conhecem 

intuitivamente a expressão qualidade, porém, quando se discute o termo, percebe-se que muitos 

sabem o que é (o que significa), no entanto, poucos conseguem definir a palavra. 

Um conceito válido para qualidade aborda dois aspectos: produtor e cliente. Sob a 

ótica do produtor, associa-se à concepção e produção de um produto, visando à satisfação das 

necessidades do cliente. Sob a ótica do cliente, qualidade está associada aos atributos de 

produtos e serviços que atendem as suas necessidades. Estas abordagens trazem o conceito de 

tangibilidade, pois permitem medir, monitorar, controlar e avaliar a qualidade (MACHADO, 

2013; FERREIRA; MOURA; BARROS, 2014). 

A qualidade ganha cunho estratégico, além de técnico. Valendo-se da experiência do 

Japão após a Segunda Guerra Mundial, especialistas redefinem os conceitos da área, ao 
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perceber a “necessidade de ir além da simples conformidade com o projeto para se ter um 

produto de qualidade” (CORDEIRO, 2004 p.22). Trata-se de não olhar somente para o produto 

pronto, mas para todo o processo produtivo, que é fonte para transformações que agreguem 

valor ao produto (JORGE e ALBAGLI, 2015). 

Apesar da sua abstração, pode-se inferir que a qualidade existe, principalmente aos 

olhos do usuário/consumidor. Está baseada em sua própria percepção e no atendimento e na 

satisfação de suas necessidades. Entretanto, e com toda a subjetividade envolvida, percebe-se 

que não é um conceito intangível. 

Atualmente, surgiram várias propostas viáveis de como medir e qualificar o “produto” 

informação, empregando medidas que basicamente se utilizam das definições de “dimensões 

da informação”. O primeiro passo em direção à qualidade é entender seus conceitos para aplicá-

los corretamente. 

 

2.1.2 Dimensões e atributos da informação 

 

Moresi (2000) afirma que qualidade “é um conceito multidimensional que se realiza 

por meio de um conjunto de atributos ou características”. De fato, tanto isto é verdadeiro que 

alguns autores se enveredaram na tentativa de padronizar atributos e características. Para Wang 

et al. (2008) e Zhu e Gauch (2000), as quatro dimensões da qualidade, sistematizadas por 

Gualazi, Santos e Campos (2013), são: 

a) intrínseca: atributos relacionados a inconsistências entre fontes dos mesmos 

dados (acurácia, credibilidade, objetividade, precisão e confiabilidade); 

b) contextual: atributos que avaliam o quanto as informações estão relacionadas 

ao contexto do negócio (relevância, oportunidade, completude e 

conveniência); 

c) representacional: atributos que representam a forma como os dados são 

apresentados (compreensão, interpretabilidade, representação concisa e 

consistente); 

d) acessibilidade: atributos relacionados com facilidade de acesso e de 

entendimento da informação (acessibilidade, segurança, disponibilidade do 

sistema, facilidade de operação e privilégios). 
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Além de classificar a qualidade em dimensões, é possível categorizá-la em abordagens. 

Seguindo os princípios da qualidade propostos por Juran (1990), Crosby (1979), Calazans 

(2008), Albuquerque, Bastos e Lino (2009), assim como por Machado (2013), apresentaram as 

seguintes abordagens: 

a) transcendente: valor da informação absoluto universalmente reconhecido; 

b) baseada no usuário; mais subjetiva, apresentando julgamento da excelência em 

relação às particularidades individuais; 

c) baseada no produto: mais objetiva, com termos precisos e identificáveis, sendo 

seus atributos passíveis de serem mensurados e quantificados; 

d) baseada na produção: adequação aos padrões estabelecidos da necessidade de 

informação do consumidor;  

e) baseada na qualidade: o valor da informação é considerado como a categoria 

mais abrangente e a qualidade como um dos seus atributos. 

 

As abordagens sobre a qualidade da informação baseada no usuário e no produto 

trazem em si a necessidade de avaliar e impor critérios de medidas (CALAZANS, 2008; 

LEMES, 2015). Autores que defendem essas abordagens apresentam a qualidade da informação 

como uma categoria multidimensional, onde a qualidade aparece em um nível mais abrangente 

sob o qual são agrupados fatores ou indicadores de diferentes significados. Nesta seara, a 

qualidade da informação é subdividida em várias partes chamadas de dimensões, atributos, 

critérios, categorias ou características. 

Analogicamente, enquanto o produto físico (tangível) possui indicadores de qualidade, 

o “produto” informação (intangível) possui atributos que cumprem essa finalidade. Tais 

atributos são agrupados em categorias da informação, conforme mostra o Quadro 3. (CONQUE 

FILHO; FAVARETTO, 2009; FERREIRA; MOURA; BARROS, 2014). 

Em geral, ao pensar em qualidade da informação, o termo “correção” é o primeiro que 

vem em mente, associando qualidade à ausência de erros. Porém, os pesquisadores da área 

definiram dimensões para avaliar o nível da qualidade da informação. Essas dimensões devem 

ser consideradas na avaliação da qualidade da informação, pois estas, envolvem a concepção 

da qualidade da informação, servindo de suporte no processo de avaliação da qualidade da 

informação nas organizações (FERREIRA; MOURA; BARROS, 2014). 
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Para Miller et al. (2001), a informação deve ser vista como um bem, que possui 

dimensões e atributos de qualidade e que estes, podem ser medidos. Por sua vez quando 

identificados, a qualidade da informação pode ser gerenciada. 

Nessa direção, Lillrank (2003) assevera que o produto “informação” deve ser avaliado 

de acordo com seus atributos de qualidade, tais como: acurácia, confiabilidade, 

interpretabilidade, relevância, valor agregado e outros mais. 

 

Quadro 3 – Atributos categorizados da qualidade da informação. 

CATEGORIAS ATRIBUTOS 

INTRÍNSECA 

Acuracidade 

Objetividade 

Credibilidade 

 Reputação 

ACESSIBILIDADE 

Acessibilidade 

Segurança no acesso 

CONTEXTUAL 

Relevância 

Valor agregado 

Temporalidade 

Volume apropriado de 

informação 

REPRESENTAÇÃO 

Interpretabilidade  

Facilidade de entendimento 

Representação concisa 

Representação consistente 

Facilidade de manipulação 

Fonte: Adaptado de Conque Filho e Favaretto (2009). 
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Visando facilitar a mensuração e qualificar cada dimensão, as diversas dimensões 

foram agrupadas em quatro categorias conforme Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Categorias e dimensões da qualidade da informação. 

Dimensões Definição 

In
tr

ín
se

co
 

Credibilidade 
Medida em que a informação é considerada como verdadeira e 

confiável. 

Objetividade Medida em que a informação é imparcial e livre de tendências. 

Reputação 
Medida em que a informação é altamente confiável em termo de 

fonte ou conteúdo. 

Livre de erros Medida em que a informação é correta e confiável. 

C
o
n

te
x
tu

al
 

Valor Acrescentado 
Medida em que a informação é benéfica e fornece vantagens com 

seu uso. 

Completude 
Medida em que não há perda de informação e que seja de 

suficiente amplitude e profundidade para a tarefa. 

Quantidade adequada de 

informação 

Medida em que o volume de informação é apropriado para a 

tarefa. 

Relevância Medida em que a informação é aplicável e auxilia na tarefa. 

Atualidade 
Medida em que a informação é suficientemente atualizada para a 

tarefa em questão. 

R
ep

re
se

n
ta

ti
v

o
 Concisão Medida em que a informação é representada de forma compacta. 

Consistência Medida em que a informação é apresentada no mesmo formato. 

Facilidade de entendimento Medida em que a informação é facilmente compreendida. 

Interpretabilidade 
Medida em a informação está em uma linguagem símbolo ou 

unidade apropriada e as definições são claras. 

A
ce

ss
ib

il
id

ad
e Acessibilidade 

Medida em que a informação está disponível ou facilmente e 

rapidamente recuperável, 

Facilidade de manipulação 
Medida em que a informação é fácil de manipular e se aplicar a 

diferentes tarefas. 

Segurança 
Medida em que o acesso à informação é restrito, com o intuito de 

manter a segurança. 

Fonte: Adaptado de Ferreira, Moura e Barros, 2014. 

 

Destarte, conforme exposto anteriormente, é possível deduzir que cada usuário tem a 

sua visão da qualidade da informação. Portanto, é importante verificar quais dimensões ou 

critérios da qualidade da informação irão variar de acordo com a realidade do usuário. 
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2.1.3 Informação em portal do Poder Judiciário 

 

O rápido crescimento da web como um ambiente de armazenamento e troca de 

informação, a ausência de padrões nesse ambiente e, em especial, a disponibilização e o acesso 

a essas informações, acarretaram sérios problemas de qualidade da informação. Com as novas 

tecnologias, qualquer usuário pode adicionar informações à web com facilidade, seja em sites, 

wikis, blogs ou redes sociais. Por isso, é difícil distinguir uma informação precisa e confiável 

de uma imprecisa e não confiável. Pois não há controle de qualidade e qualquer cidadão pode 

produzir e disponibilizar qualquer texto (informação) (ALVARES; GONÇALVES, 2017).  

Considerando o caráter informacional do Estado, e a criação da Lei de Acesso à 

Informação, a saber a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que trata sobre o 

acesso às informações públicas pelos cidadãos brasileiros, a informação passa a ser o ativo 

principal das organizações, fortalecendo-se com isso a participação popular e os instrumentos 

de garantia de transparência e de controle da gestão pública. 

Assim, o conceito de dados governamentais abertos surge para dar suporte à essa 

relação, promovendo a transparência por meio da disponibilização das informações 

governamentais em formatos abertos e acessíveis a fim de possibilitar a reutilização e a 

interligação com informações de outras fontes, gerando novos significados (W3C BRASIL, 

2018). 

Tem-se ciência que todo cidadão tem o direito constitucional de obter dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, conforme 

prevê o art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. Para tornar essa premissa realidade, foi 

criada a Lei n. 12.527 para regular o acesso à informação. Conhecida como Lei de Acesso à 

Informação, a norma passou a regulamentar o exercício do direito, oferecendo ao cidadão 

instrumento para a obtenção de informações dos órgãos públicos, e ampliou a divulgação 

proativa de dados nos diversos meios de comunicação, em particular, na internet (BRASIL, 

2018). 

No Poder Judiciário brasileiro, para garantir o cumprimento da lei, o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) publicou a Resolução n. 215/2015, que determina a utilização de 

procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão, para garantir às pessoas naturais e jurídicas o direito de acesso à informação 

(BRASIL, 2020). A exemplo, os incisos V, VI, VII e VIII, todos do artigo 4º da citada 

Resolução, assim dispõem: 
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V – tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, 

classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da 

informação; 

VI – disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por 

indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados; 

VII – autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, 

recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema; 

VIII – integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à 

origem, trânsito e destino; 

 

No tocante, as unidades judiciárias do Brasil dão transparência a seus processos 

internos e ações por meio de leis, resoluções e recomendações. O objetivo dessa política de 

visibilidade é deixar acessíveis aos cidadãos todas as informações sobre o trabalho dos órgãos 

e os gastos da Justiça brasileira (BRASIL, 2020). 

Nos últimos anos, uma das metas do CNJ prima pela agilidade e eficiência da Justiça 

brasileira. Onde, cada órgão que compõe o poder Judiciário, por meio de seu portal na rede 

mundial de computadores (internet), disponibiliza suas informações, tornando-as acessíveis 

para qualquer cidadão, conforme exemplificado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Exemplo de portal do Poder Judiciário. 

 

Fonte: Tribunal de Justiça do Estado do Acre (2020). 
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Assim como os demais órgãos do judiciário brasileiro, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Rondônia (TJRO) efetiva a transparência de seus processos internos, externos e das ações 

por meio do Portal. Através do Ato n. 036/2016-PR que dispõe sobre a Comissão Gestora do 

endereço eletrônico do PJRO, efetivou-se a equipe responsável por sua gestão, atendendo a um 

dos requisitos mínimos de governança recomendados pelo CNJ (RONDÔNIA, 2020; BRASIL, 

2020). 

Desse modo, a web através de seus inúmeros sites (portais) impulsionou o poder de 

comunicação e informação ao alcance dos cidadãos e, consequentemente, da sociedade. 

Todavia, com a vasta quantidade de canais informacionais disponíveis, mais do que a 

disponibilização da informação, é fundamental apresentar informação de qualidade ou 

informação com significância e sentido. 

 

2.2 GESTÃO DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

 

Um sistema de gestão é aquele que busca “melhorar continuamente o desempenho, 

levando em consideração, ao mesmo tempo, as necessidades de todas as partes interessadas. A 

gestão de uma organização inclui, entre outras disciplinas de gestão, a gestão da qualidade” 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005, p. v). 

Ao longo do tempo, diferentes atores atribuíram qualidade a um produto. Antes da 

Revolução Industrial, os produtos eram feitos de forma artesanal, o cliente conhecia de perto 

seu fornecedor, a qualidade era atribuída à pessoa que os vendia. Após a Revolução, a produção 

em escala aumentou significativamente, surgiram os primeiros produtos manufaturados e, com 

eles, os problemas da qualidade passaram a ser preocupação das pessoas que os adquiria. 

Naquela época, o que importava era a quantidade e não a qualidade da produção (TRINDADE, 

et al., 2012). 

As abordagens de gestão da qualidade são resultado da evolução dos objetivos, focos 

e métodos para a qualidade. Essa evolução se deu em quatro fases: inspeção, controle do 

processo e estatístico da qualidade, garantia da gestão da qualidade, e gerenciamento estratégico 

da qualidade. Esta última, baseada nos princípios da Gestão da Qualidade Total, em inglês, 

Total Quality Management (TQM) (TOLEDO, et al. 2013). 

Considerando a informação como um bem intangível, Machado (2013) considera que 

a gestão da informação está diretamente relacionada com a qualidade das informações. Para 
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ele, mais intensamente nos últimos anos, as instituições estão tomando consciência da 

importância da qualidade das informações, sobretudo, dos prejuízos que podem resultar da falta 

dessa qualidade.  

Em geral, a Gestão da Qualidade da Informação é aplicada para aumentar a eficiência 

e a eficácia de uma organização, tornando-se essencial para a mitigação dos custos da 

informação sem qualidade e, de modo inverso, aumentando o valor dos ativos da informação 

de alta qualidade (SANTOS; BASTOS, 2017). 

Os estudos da gestão da informação nas organizações, ganhou terreno também nos 

trabalhos sobre gestão do conhecimento, com base nas pesquisas de Nonaka e Takeuchi (1986) 

que tratam das relações entre conhecimento tácito e conhecimento explícito. Não se tem dúvidas 

de que a gestão da informação se tornou essencial para a qualidade, pois a informação serve de 

base para a melhoria do processo de trabalho e, ao mesmo tempo, é insumo da produção e 

memória do conhecimento institucional. Contudo, os sistemas de gestão da qualidade são 

criados em torno de uma estrutura de documentos e informações alimentados e armazenados 

pelas e na própria organização (JORGE; ALBAGLI, 2015).  

Neste viés, ao observar o aspecto colaborativo de organização da informação, 

caracterizado pelas práticas de indexação social e pela disseminação das folksonomias (trabalho 

colaborativo de classificação das informações web), Assis e Moura (2011) apontam que 

identificam-se sujeitos em constante produção de descrições dos conteúdos informacionais e 

percebe-se o redimensionamento da linguagem, não apenas enquanto um vetor estratégico no 

modelo de negócios da web, mas também na validação e na recuperação dos mesmos.  

As autoras supramencionadas propõem a discussão da qualidade da informação a partir 

de uma perspectiva pragmática e estabelecem a seguinte questão norteadora: as abordagens 

convencionais do conceito de qualidade da informação atendem a um contexto caracterizado 

pela interatividade, pela colaboração e pelas trocas simbólicas constantes mediadas pela 

arquitetura de redes sociais no qual o usuário passa a atuar como sujeito que não apenas utiliza, 

mas também produz, remodela e qualifica os conteúdos informacionais através da linguagem? 

A questão serve de bússola para pontuar que a importância da qualidade da informação tem sua 

razão de ser e cabe as equipes multidisciplinares dos portais desenvolver ferramentas 

promovam a Gestão da Qualidade da Informação. 

Ainda sobre a qualidade da informação, Assis e Moura (2011) mencionam no trabalho 

que os critérios acessibilidade e atualidade foram os que mais ocorreram nas pesquisas que 
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investigavam a qualidade da informação. Dessa forma, concluíram que um modelo da qualidade 

da informação na web deve apresentar no mínimo as seguintes dimensões: 

a) acessibilidade: indica a disponibilidade e o acesso aos conteúdos 

informacionais; 

b) atualidade: referente a novidade e a atualização de um conteúdo informacional; 

c) exatidão: também denominado precisão, este critério remete ao grau de 

correção e confiabilidade da informação; 

d) relevância: indica o grau de aplicabilidade e utilidade que um conteúdo 

informacional possa ter; 

e) credibilidade: remete ao grau de confiabilidade e verdade de um determinado 

conteúdo informacional; 

f) objetividade: também conhecido como imparcialidade, este critério é referente 

a não contaminação de um conteúdo informacional por visões ou interesses 

particulares; 

g) completeza: se relaciona a integridade e a suficiência de um conteúdo; 

h) adequação: indica se um conteúdo está de acordo com as expectativas do 

usuário; 

i) representação: possibilita a avaliação da estruturação formal, consistência e 

condições de leitura de uma determinada fonte de informação; 

j) fonte: enfoca a origem de um determinado conteúdo informacional; 

k) compreensividade: remete as possibilidades de inteligibilidade e compreensão. 

 

Assis e Moura (2011) observam ainda que as redes telemáticas e os dispositivos 

computacionais se mostram cada vez mais integrados e ubíquos no cotidiano das pessoas. 

Somando isso, mais a utilização de diversos dispositivos móveis que produzem textos, fotos e 

vídeos com possibilidades de publicação e replicação instantâneas na web, alterou-se a cadeia 

de validação e a eficácia de um modelo dominante em que o sujeito não é visto como criador e 

validador e sim como mero usuário.  

A característica mais marcante nas pesquisas apresentadas e estudadas por Assis e 

Moura (2011) é a grande quantidade de critérios originários de abordagens predominantemente 

quantitativas e centradas no sistema. Essa prática representa o modo convencional de 

investigações. Por isso, revela-se com ponderação que o contexto atual requer novas 



39 

 

metodologias e abordagens para a qualidade da informação, especialmente em sites web, de 

forma que se possa efetivar um processo de gestão da informação. 

 

2.3 QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT 

 

Em meados dos anos 60, visando garantir a máxima qualidade dos produtos 

manufaturados, pesquisadores observaram que era necessário investir em melhorias no 

processo de design dos produtos, desde a fase inicial de produção (CHAN; WU, 2002). 

No fim dos anos 70, Yoji Akao e Shigeru Mizuno publicam a obra intitulada “Quality 

function deployment: a company-wide quality approach”, na qual apresentaram o método QFD 

como “o método que operacionaliza o planejamento da qualidade ou “o método que 

operacionaliza a garantia da qualidade durante o desenvolvimento do produto” (CHENG; 

MELO FILHO, 2010, p. 40). Naquela época, o QFD era sucesso nas indústrias japonesas que 

operavam no setor têxtil e com sistemas de software, agricultura, equipamentos de construção 

e eletrônicos. Por volta de 1983, ele começou a ser utilizado nas empresas americanas, como 

Goal/QPC, Xerox e MIT, que logo mensuraram sua importância (CHAN; WU, 2002; TOLEDO 

et al., 2013). 

De acordo com Drumond, Dellaretti e Cheng (1999), o QFD é visto como um método 

para a garantia da qualidade durante todo o processo de desenvolvimento de produto, desde a 

identificação das necessidades dos clientes, o planejamento de projeto do produto até a sua 

fabricação. Tem como objetivo principal tornar a empresa capaz de desenvolver, em curto 

espaço de tempo, produtos que satisfaçam as exigências crescentes e as diversificadas de seus 

clientes, caracterizando-se pela eficácia no armazenamento e na transmissão de informações 

durante a atividade multifuncional de desenvolvimento do produto. 

Ao se referir ao QFD, Liang (2010) entende que é uma ferramenta utilizada para 

atender às necessidades dos clientes, fazendo isso dentro de sua capacidade atual e com recursos 

próprios. Ao passo que Sen & Baraçli (2010) sustentam que o QFD é uma ferramenta de 

qualidade compreensiva objetivada especificamente para satisfazer às necessidades dos 

clientes. Já Liu (2010) assevera que o QFD é uma ferramenta útil para prover cada estágio do 

desenvolvimento do processo de produtos e serviços, auxiliando um grupo multifuncional a 

concentrar-se nos requisitos dos clientes, visando à manutenção da competitividade. 

É fato que a ferramenta QFD auxilia na identificação das necessidades e prioridades 

dos clientes, traduzindo-as em especificações para a promoção da satisfação e o aumento da 
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qualidade. Segundo Sahney et al. (2004), ela é frequentemente utilizada, agindo como a voz 

dos clientes, permitindo vincular a cada etapa do processo de construção as exigências destes 

clientes. Importa ressaltar também que o QFD tem sido utilizado com sucesso por muitas firmas 

no Japão, entre as quais, a Toyota, onde é aplicado na identificação dos requisitos dos serviços 

para o atendimento das necessidades dos clientes (LIANG, 2010). 

No que tange sua aplicação, para Marx, Echeveste e Paula (2011), o QFD é flexível e 

permite uso em diferentes situações. Além do desenvolvimento de produtos, permite sua 

integração a diferente técnicas para a otimização do método e a aquisição de benefícios 

específicos. Dito isto, a implantação de sistemas e/ou de ferramentas de garantia da qualidade 

como o QFD, identifica os requisitos importantes dos clientes e direciona o tomador de decisões 

de maneira que as empresas de serviços possam atender às expectativas de seus usuários. 

(MARTINS; FERREIRA FILHO; SOARES, 2016). 

Desde que os pesquisadores Akao e Mizuno apresentaram o QFD, o mesmo já passou 

por modificações realizadas pelo próprio Akao e outros pesquisadores engajados em TQC e 

QFD, transformando-o em um amplo modelo com várias possibilidades de aplicação (CHENG; 

MELO FILHO, 2010). Dentre as diferentes abordagens que o método QFD apresenta, 

destacam-se a de Akao, primeira e mais abrangente abordagem contendo sete fases, e a de Bob 

King que adaptou o modelo de Akao, sendo que seu modelo apresenta quatro fases e 30 matrizes 

(FIATES, 1995). 

Assim, o poder do QFD está em traduzir explicitamente as relações entre necessidades 

do cliente, características do produto e normas do processo produtivo, permitindo a 

harmonização e a priorização das várias decisões tomadas durante o desenvolvimento do 

produto ou serviço. 

 

2.3.1 Casa da Qualidade 

 

No QFD, as matrizes XY denominadas de Casa da Qualidade, tradução do inglês House 

of Quality (HOQ), são construídas a partir da avaliação da inter-relação de variáveis. Elas 

representam cada fase do processo do QFD e a construção se estende ao longo de todo o 

desenvolvimento do sistema, visando a estabelecer claramente as relações entre as funções da 

empresa e a satisfação dos clientes (BÜYÜKOZKAN; FEYZIOGLU, 2005). 

 De acordo com Katta et al. (2012), a ferramenta básica de projeto da abordagem QFD 

é a “casa”. Nela está indicado o relacionamento entre os requisitos dos clientes, o que fazer 



41 

 

(what), e as características de técnicas (engenharia), como fazer (how) (LIU, 2009). Para Zhang 

e Wang (2012), a Casa da Qualidade é um método central para o QFD, além de ser útil para 

melhorar a qualidade em serviços, o que também contribui para a sua inovação.  

Na concepção de Garver (2012), ela tem como objetivo a coleta, o entendimento e o 

uso da voz do cliente. O autor afirma que entender a voz do cliente é o ponto inicial para todas 

as futuras atividades do QFD. Enquanto que Bouchereau e Rowlands (2000) afirmam que a voz 

do cliente é usualmente expressa em suas próprias palavras, e que estas podem ser interpretadas 

em formas linguísticas. 

Levando em conta o objetivo da Casa de Qualidade, Garver (2012) entende que suas 

atividades principais são: 

a) identificar os requisitos da satisfação do cliente; 

b) determinar a importância relativa dos requisitos dos clientes; 

c) conhecer a avaliação do cliente (satisfação) em relação à empresa e seus 

principais concorrentes que oferecem os requisitos aos clientes. 

 

Na concepção de Baki et al. (2009), a Casa da Qualidade envolve sete fases básicas: 

a) voz do cliente ou necessidades do cliente - whats; 

b) definição de nível de prioridade do cliente; 

c) avaliação competitiva; 

d) requisitos técnicos - hows; 

e) matriz de relações; 

f) matriz de correlações; 

g) valores. 

 

Entretanto, a Casa da Qualidade no QFD é composta por diversas partes que, em 

conjunto, formam a avaliação de requisitos dos clientes e dos planos de ação para a priorização 

de requisitos do serviço. Além disso, existem formas para a construção e a aplicação dessa 

ferramenta, e uma delas é a apresentada na Figura 3. 
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Figura 3 – Componentes do modelo QFD.

 

Fonte: Batista, 2013. 

 

Com base na Figura 3, Guinta e Praizler (1993) explicam os elementos da Casa da 

Qualidade conforme segue. 

Objetivo: geralmente é avaliado em forma de questionário. Muitas vezes, a gerência 

julga como perda de tempo ou desvio de atenção pesquisar o objetivo, julgando saber o que o 

cliente deseja. As equipes devem dedicar o tempo que for necessário a definição do objetivo, 

não podendo avançar no uso da ferramenta até que o objetivo esteja completamente 

determinado. 

Whats: ouvindo a voz do cliente. Nessa fase, deseja-se ouvir o que o cliente tem a 

dizer. Pode-se pedir esclarecimentos, mas não se deve dirigir perguntas, nem influenciar suas 

respostas. As qualidades, atributos e requisitos desejados pelos clientes se tornam a lista de 

whats. Para essa avaliação, basta fazer ao cliente as perguntas pertinentes por meio de entrevista 

ou questionários. Cada what deve representar um único requisito, o item que contiver mais de 

um requisito deve ser separado para proporcionar uma melhor compreensão a quem for 

responder. 

Ordem de importância: o QFD oferece um método sistemático para determinar quais 

exigências são mais importantes que outras. São estabelecidos pesos dos valores e esses pesos 

atribuídos serão utilizados como multiplicadores de outros números da matriz. A ordem de 

importância deve refletir corretamente as opiniões do cliente. Originalmente, as escalas 
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empregavam símbolos representando os valores, como pode ser visto na Figura 4. No Japão, os 

símbolos da Figura 4 são conhecidos na corrida de cavalos: 1 representa Vencedor, 3, Placê e 

9, Terceiro. As escalas de ordem de importância podem variar, mas em todas o menor número 

significa menor importância e o maior número, maior importância (BATISTA, 2013). 

 

Figura 4 – Símbolos da ordem de importância no QFD. 

Fonte: Guinta e Praizler, 1993. 

 

Avaliação da concorrência pelo cliente: fase em que se avalia a empresa e a 

concorrência por meio dos requisitos que o cliente apresentou. São utilizados os dados coletados 

junto aos clientes como base de comparação, sendo esses dados representados para avaliar até 

que ponto a concorrência atende aos requisitos whats. Essa avaliação auxilia na tomada de 

decisões para verificar se os produtos ou serviços irão vender bem ou não. Importa salientar 

que essa fase do QFD se torna mais demorada que as demais, podendo durar meses para a 

completa coleta de dados. Neste requisito, permite-se: 

a) verificar se os requisitos do produto ou serviço que constam na lista são aqueles 

considerados importantes pelos clientes; 

b) captar novos requisitos de clientes, os quais podem ser implícitos ou esperados; 

c) identificar como os clientes veem o produto em comparação com o dos 

concorrentes e como podem oferecer oportunidades à empresa; 

d) identificar os pontos fracos dos produtos concorrentes que possam oferecer 

oportunidades a empresa. 

 

Hows: como atender aos requisitos do cliente. Cada how consiste em processos, 

instalações e métodos, sendo uma maneira de reproduzir o what. Para a coleta de dados, é 

necessário realizar uma reunião de brainstorming para captar ideias de como atender o que o 

cliente deseja. 

Metas: constitui um filtro preliminar que ajuda a determinar se o how é quantificável, 

se pode atingir algum objetivo específico. Na Figura 5 pode-se visualizar três símbolos para 
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representar as metas: a seta para cima indica Aumentar, para baixo indica, Reduzir, o alvo indica 

o valor da Meta. 

 

Figura 5 – Símbolo das Metas no QFD. 

Fonte: Guinta e Praizler, 1993. 

 

Matriz de correlações: essa fase do QFD se assemelha a uma matriz XY. A matriz 

apresenta relações positivas e negativas entre os itens da lista de hows. Como ajuda, ela facilita 

na identificação de recursos que podem ser utilizados para fins múltiplos. Na matriz podem ser 

utilizados quatro símbolos, como apresentados na Figura 6. Para avaliar as relações, procede-

se indagando as relações entre os hows. 

 

Figura 6 – Símbolos da Matriz de Correlações no QFD. 

 

Fonte: Guinta e Praizler, 1993. 

 

Quantos: essa fase é determinada por duas etapas: avaliação técnica da concorrência e 

os valores visados (quantos) em que as especificações de engenharia são estabelecidas. 

Fatores de probabilidade: nessa fase é calculada a probabilidade de se realizar um how, 

avaliando a probabilidade de sucesso. Vale lembrar que o fator de probabilidade (peso atribuído 

em cada how) afeta os resultados finais do QFD. Geralmente, usa-se a escala padrão de 1 a 5, 

onde 1 representa baixa probabilidade e 5, alta probabilidade. Esse fator de probabilidade é 

multiplicado pelo número absoluto de pontos de cada how. 

Matriz de relações: essa matriz é posicionada no centro do modelo QFD e analisa de 

que forma cada how irá atender a cada what, identificando o how que melhor atenda a todos os 

what. As respostas das identificações são registradas em valores de 0 a 3. O 0 representa 
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“nenhuma relação”, o 1, “baixa relação”, o 2, “média relação” e o 3, “alta relação”. Dessa forma, 

o QFD se torna uma maneira de entender e conhecer os clientes afim de avaliar o que 

exatamente desejam, com a determinação de como melhor cumprir essas necessidades com as 

fontes disponíveis. 

Ao se analisar os elementos da Casa da Qualidade, pode-se dizer que embora os 

detalhes possam variar entre as diferentes características individuais e variações, segundo Jia e 

Bai (2011), o princípio é geralmente comum: identificar os whats e relatá-los para os hows. 

Com base na explicação pode-se concluir, de acordo com Garver (2012), o QFD é uma 

ferramenta útil, pois objetiva introduzir a voz do cliente em todos os processos necessários para 

a produção de produtos e serviços, tais como, processo de design, de desenvolvimento, de 

melhoramento, e de produção. 

A propósito, para Cheng e Melo Filho (2010) a aplicação do QFD traz vários 

benefícios para as empresas, como também, para os clientes, entre os quais destacam-se: 

a) melhoria do sistema de desenvolvimento de produtos, lançando mais produtos 

e produtos de sucesso no mercado; 

b) aumento da satisfação do cliente; 

c) aumento do faturamento e da lucratividade; 

d) melhoria na percepção do cliente quanto à capacidade de inovação tecnológica 

da empresa; 

e) aumento da participação na fatia de mercado; 

f) redução do tempo de desenvolvimento; 

g) redução de números de mudanças de projeto; 

h) redução das reclamações de clientes; 

i) melhoria da qualidade do produto percebida pelo cliente; 

j) redução de custos e perdas; 

k) melhoria da comunicação entre os setores interfuncionais; 

l) redução de transtornos e mal-estar entre funcionários; 

m) maior capacitação de recursos humanos da empresa; 

n) maior capacidade de retenção do conhecimento tecnológico da empresa. 

 

É consenso entre muitos pesquisadores que o QFD apresenta vantagens, mas e a sua 

implementação? No que se refere a ela, existem diversos modelos para implementar o QFD. O 

modelo das quatro fases, apresentado na Figura 7, é o mais simples e provavelmente o mais 
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conhecido (KOVACH; Cho, 2008; AMORIM, 2018). Tal modelo foi o que norteou a 

abordagem proposta neste trabalho de pesquisa.  

 

Figura 7 - Modelo do QFD de quatro fases. 

 

 

Fonte: Amorim, 2018. 

 

Com base na Figura 7, destaca-se que a primeira matriz do QFD corresponde ao 

planejamento do produto e é tão fundamental no processo de desenvolvimento que recebe o 

nome de Casa da Qualidade. Muitos trabalhos, inclusive, consideram a Casa da Qualidade o 

próprio QFD. Nela faz-se o desdobramento das necessidades do cliente transformando-as em 

requisitos técnicos ou especificações do produto (CHAN; WU, 2002; AMORIM, 2018). 

A segunda matriz do QFD é referente ao Planejamento dos Componentes e os 

requisitos técnicos prioritários resultantes da Casa da Qualidade que são desdobrados em 

características para os componentes, as peças ou as partes do produto (CHAN; WU, 2002; 

AMORIM, 2018). 

Na terceira matriz, nomeada Planejamento dos Processos, apenas as características-

chaves da fase anterior são transformadas em parâmetros ou operações do processo. Na quarta 

matriz, essas operações do processo se tornam requisitos da fase do Planejamento da Produção 

(CHAN; WU, 2002; AMORIM, 2018). 

Observa-se que o método QFD tem sido aplicado tanto em produtos de consumo como 

em bens tangíveis ou intangíveis (serviços) que são adquiridos pelo consumidor final. Também 

é aplicado em produtos industriais intermediários, seja para o desenvolvimento de novos 

produtos ou para a remodelagem ou melhoria de produtos existentes (CHENG; MELO FILHO, 

2010). Independente do uso, ele se baseia na opinião do cliente para maximizar os pontos 
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positivos dos produtos, os quais muitas vezes são pouco falados pelo consumidor ou até mesmo 

irrelevantes para a empresa por não se mostrarem tão explícitos (RODRIGUES, 2010). 

 Por último, em uma visão sucinta, o método QFD permite avaliar as expectativas e as 

percepções do cliente/usuário, tendo por base as dimensões e seus atributos de qualidade da 

informação considerados no processo de produção da informação. 

 

2.4 LÓGICA FUZZY 

 

Desde a antiguidade, muitos pesquisadores têm se esforçado para terem uma 

compreensão das leis que regem o mundo. Em geral, eles utilizam a linguagem matemática para 

expressar e explicar melhor os fenômenos observados na natureza.  

O pesquisador Lofti Asker Zadeh, professor de matemática da Universidade da 

Califórnia escreveu em uma de suas obras no início de 1960 sobre a teoria de sistemas. Para 

ele, a teoria dos conjuntos clássicos da matemática moderna era insuficiente para expressar os 

casos relacionados à incerteza e que sistemas complexos não poderiam ser tratados de forma 

eficiente pelo uso de aproximações convencionais porque a descrição das linguagens 

matemáticas conhecidas na época não era expressiva o suficiente para caracterizar as relações 

de entrada/saída em um ambiente de imprecisão, incerteza e incompletude da informação.  

Em vista disso, em 1965, Zadeh publicou um artigo apresentando uma nova 

metodologia intitulada “Fuzzy Sets”, que em português foi traduzido como Conjuntos Fuzzy. 

Nele, o pesquisador apresentava a Lógica Fuzzy (lógica nebulosa ou difusa) como nova 

possibilidade para o tratamento matemático das incertezas encontradas nos diversos problemas 

do cotidiano por dispor de uma variedade de conceitos e técnicas para representar e deduzir o 

conhecimento que é impreciso, ou seja, vago (ZADEH,1992). Zadeh propôs modelar os 

argumentos imprecisos que fazem parte da habilidade humana para tomar decisões em um 

ambiente de incerteza (ZADEH ,1988). Segundo Zimmerman (1996), a ideia era tratar da 

incerteza propagando a noção clássica de conjuntos e proposições sem esquecer de fornecer 

modelos matemáticos para o estudo da imprecisão de maneira precisa e rigorosa. 

Zadeh (1980) argumentava que, “na realidade, o que a teoria dos conjuntos difusos 

oferece é, acima de tudo, uma linguagem matemática muito mais expressiva e uma lógica muito 

mais flexível para a caracterização e a inferência a partir de relações imprecisamente definidas”. 

Para tanto, a teoria dos conjuntos difusos podia ser aplicada em vários campos, tais como 
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sistemas elétricos, controle de processo industrial, diagnósticos médicos e análise de 

informações.  

Desde o início, Zadeh (1965) vislumbrou que a teoria se tornaria uma ferramenta 

padrão para lidar com sistemas bastante complexos ou muito mal definidos, por serem 

suscetíveis à análise por técnicas convencionais. Em seu entendimento, Conjunto Fuzzy 

representava uma classe de objetos com graus de pertinência em um intervalo real e contínuo 

[0,1], ou seja, µ𝐴(𝑥)𝜖 [0,1]. Destarte, um conjunto é caracterizado por uma função de 

pertinência, o que atribui para cada objeto um grau de pertinência em uma faixa entre 0 e 1. Há 

um número infinito de valores dentro dessa faixa que podem representar esses graus de 

pertinência. 

O que importa destacar é que a Lógica Fuzzy tem por objetivo modelar modos de 

raciocínio aproximados ao invés de precisos. Ela tenta modelar a tomada de decisão ou senso 

comum do ser humano. Assim, as variáveis linguísticas são representadas por Conjuntos Fuzzy, 

cujos valores são palavras ou sentenças em uma linguagem natural. A tomada de decisão na 

teoria clássica seria como na da Equação 1, onde o 1 representa um valor Verdadeiro e 0 um 

valor Falso. 

𝑓(𝑥) = {
 1    𝑠𝑒, 𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒, 𝑥 ∈ 𝐴
 0    𝑠𝑒, 𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒, 𝑥 ∉ 𝐴

           (Equação 1) 

 

Na Lógica Fuzzy, a tomada de decisão considerando um conjunto A e um elemento x 

com relação a esse conjunto é representada na Equação 2. 

𝜇(𝑥) = {
 1    𝑠𝑒, 𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒, 𝑥 ∈ 𝐴
 0    𝑠𝑒, 𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒, 𝑥 ∉ 𝐴

0 ≤ 𝜇(𝑥) ≤ 1  𝑠𝑒 𝑥 pertence parcialmente a 𝐴  
(Equação 2) 

Cabe neste momento pontuar, segundo as explicações de Zimmerman (1996), que as 

funções de pertinência são funções matemáticas que fornecem um significado numérico para 

um Conjunto Fuzzy. Logo, a função de pertinência pode ser representada por μ(x) e define o 

quanto um determinado elemento x pertence ao conjunto (A). 

Na Figura 8 estão definidas as representações de cada tipo de função de pertinência 

que correspondem aos padrões mais comuns, de acordo com Pedrycz e Gomide (1998), assim 

como Leonardi (2016). 
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Figura 8 - Principais funções de pertinência. 

Fonte: Mateus, 2017. 

 

Com base na Figura 8, constata-se que cada curva representa um conjunto ou 

subconjunto Fuzzy. O eixo das abscissas representa um número pertencente a este conjunto e o 

eixo das ordenadas, o grau de pertinência do conjunto. A notação do grau de pertinência é 

representada da seguinte forma µ𝐴(𝑥) = 0,70. Isto significa que o grau de pertinência do 

elemento x ao conjunto A é de 0,70. 

Indo além, Zadeh (1965) explica: seja U um conjunto qualquer denominado conjunto 

universo, um subconjunto fuzzyF de U é caracterizado por uma função μ:U → [0,1], chamada 

função de pertinência do conjunto fuzzyF. O valor μ(x) ∈ [0,1] indica o grau com que o elemento 

x de U está no conjunto fuzzyF, com μ(x) = 0 e μ(x) = 1 indicando, respectivamente, a não 

pertinência e a pertinência completa de x ao conjunto fuzzyF. 

Portanto, um conjunto fuzzyA é chamado de número Fuzzy quando o conjunto 

universo, onde A está definido, é o conjunto dos números reais, ou seja, 𝜇𝐴:ℜ → [0,1], e satisfaz 

as seguintes condições: 
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(i) [𝐴]α≠ ∅, ∀ α ∈ [0,1]; 

(ii) [𝐴]α é um intervalo fechado, ∀ α ∈ [0,1]; 

(iii) O suporte de A é limitado, 

 

Onde, [𝐴]α = {  x ∈ U : 𝜇𝐴(x) ≥ α } e o suporte de A é dado por supp A = {x∈ U : 𝜇𝐴(x) 

> 0}. 

 

Não obstante, as funções mais comumente utilizadas em aplicações são a triangular e 

a trapezoidal, pois são mais simples e intuitivas (ARAÚJO, 2008; ERTUGRUL e 

KARAKASOGLU, 2008; MICENE, 2019). 

Um dos pontos importantes da Lógica Fuzzy é que se trabalha com variáveis 

linguísticas cujos valores são termos linguísticos. Termos esses que são intuitivamente fáceis 

de usar para expressar a subjetividade e/ou imprecisão qualitativa das avaliações de um tomador 

de decisão (ZADEH et al., 1975).  

Para Micene (2019), os termos linguísticos não são apenas predominantemente vagos, 

mas seus significados são quase invariavelmente dependentes do contexto também. Por 

exemplo, o conceito de grande distância tem diferentes significados nos contextos de andar, 

dirigir ou viajar em um avião; ao passo que os conceitos barato, caro, muito caro e assim por 

diante, dependem não apenas dos itens aos quais são aplicados (por exemplo, uma casa versus 

uma viagem de férias), mas também da afluência do comprador e uma série de outras 

circunstâncias (KLIR, YUAN, 1995). 

Verifica-se que os termos linguísticos são comumente representados por números 

Fuzzy triangulares e trapezoidais e os números Fuzzy são constituídos por conjuntos Fuzzy que 

obedecem a condições de normalidade e continuidade. Com isso, a morfologia de um número 

Fuzzy permite a quantificação da imprecisão associada a uma dada informação, sendo definida 

por meio do comportamento de sua função de pertinência μ(x) (PEDRYCZ; GOMIDE, 2007; 

LIMA JUNIOR; CARPINETTI, 2016; LIMA JUNIOR et al., 2018). 

Vale lembrar que os números Fuzzy triangulares podem ser definidos como um tripleto 

(a, b, c). Os parâmetros a, b, e c, respectivamente, indicam o menor valor possível, o valor mais 

promissor e o maior valor possível, que descrevem um caso distorcido (MICENE, 2019). 

Sendo: 
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𝑓(𝑥) =

{
 
 

 
 
0,                         𝑥 ≤ 𝑎
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
, 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏

𝑐 − 𝑥

𝑐 − 𝑏
, 𝑏 < 𝑥 ≤ 𝑐

0,                          𝑥 > 𝑐 

               (Equação 3)  

  

Parafraseando Lima Junior e Carpinetti (2016), um número Fuzzy triangular pode ser 

representado de acordo com seus vértices (a, b, c), conforme exemplificado na Figura 9. 

 

Figura 9 - Número Fuzzy Triangular. 

 

Fonte: Akkawuttiwanich e Yenradee, 2018. 

 

A título de informação, uma série de números Fuzzy consecutivos podem formar uma 

escala de números Fuzzy, na qual dois números Fuzzy podem se sobrepor. A região de 

sobreposição caracteriza a incerteza das respostas naquele intervalo numérico (MICENE, 

2019). Um exemplo de sobreposição entre dois números triangulares (a, b, c) e (a1, b1, c1) é 

apresentada na Figura 10. 

 

Figura 10 - Sobreposição de dois números Fuzzy triangulares (a, b, c) e (a1, b1, c1). 

 

Fonte: Micene, 2019. 
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Micene (2019) destaca que em uma escala Fuzzy triangular clássica, normalmente cada 

categoria inicia no ponto central da categoria mais próxima à esquerda e termina no centro da 

categoria mais próxima à direita. A Figura 11 representa essa forma de distribuição. 

 

Figura 11 - Representação gráfica de escala Fuzzy triangular clássica de nove pontos. 

 

Fonte: Micene, 2019. 

 

Já os números Fuzzy trapezoidais são funções lineares caracterizadas por quatro 

parâmetros (a, b, c, d). Um conjunto Fuzzy A é dito trapezoidal (ver Figura 12) quando a sua 

função de pertinência é para a < b < c < d da forma: 

 

𝜇𝐴(𝑥) =

{
  
 

  
 

0, 𝑆𝑒 𝑥 ≤ 𝑎
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
, 𝑆𝑒 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏

       1,          𝑆𝑒 𝑏 ≤  𝑥 ≤ 𝑐
𝑑 − 𝑥

𝑑 − 𝑐
, 𝑆𝑒 𝑐 < 𝑥 ≤ 𝑑

0, 𝑆𝑒 𝑥 > 𝑑

                  (Equação 4)    
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Figura 12 - Número Fuzzy Trapezoidal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zadeh, 1965. 

 

Segundo Mateus (2017), na teoria tradicional de conjuntos, os conjuntos Fuzzy 

também podem ser manipulados algebricamente com operações de união, interseção e 

complemento, contudo, as operações são definidas em termos do grau de pertinência dos 

conjuntos. Assim, considerando dois conjuntos Fuzzy A e B e um elemento x com grau de 

pertinência µ𝐴(𝑥) e µ𝐵(𝑥), sua união, interseção e o complemento de A podem ser 

representados, respectivamente, pelas seguintes operações padrão: 

 

𝜇𝐴∪𝐵(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥[𝜇𝐴 (𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)]     (Equação 5) 

 

𝜇𝐴∩𝐵(𝑥) = 𝑚𝑖𝑛[𝜇𝐴 (𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)]     (Equação 6) 

 

𝜇Ã(𝑥) = 1 −𝜇𝐴 (𝑥)      (Equação 7) 

 

Então, resumidamente, na Lógica Fuzzy a descrição de um fato pode ser feita de 

maneira mais coerente do que na Lógica Clássica, devido ao fato de que na Clássica existem 

apenas dois graus de verdade, quais sejam: o totalmente “Verdadeiro” e o totalmente “Falso”. 

Na Lógica Fuzzy, há uma graduação de graus de verdade variando entre verdadeiro e falso, 

reduzindo a perda de informações e refletindo melhor a realidade. Logo, sua estruturação é mais 

semelhante à forma de pensar e tirar conclusões dos seres humanos, originando respostas 

fundamentadas em informações imprecisas e ambíguas. De acordo com tal teoria, um elemento 

a b c d x 

y 

1 
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pode pertencer, não pertencer ou estar parcialmente presente em um determinado conjunto, 

sendo associado a ele um grau de pertinência ao conjunto em questão. 

Neste contexto é importante abordar a desfuzificação, isto é, a conversão do resultado 

linguístico da inferência em um valor real que melhor o represente. Isso posto, o termo significa 

o método de transformação de um número Fuzzy em um número crisp (número real). Assim, 

variáveis linguísticas (conjuntos), produzidas por inferência Fuzzy, devem ser desfuzificadas. 

A Figura 13 mostra os métodos de desfuzificação mais utilizados. 

 

Figura 13 – Método de desfuzificação. 

 

 

Fonte: Silvanandam et al. (2007). 

 

Em relação ao primeiro método de desfuzificação, denominado centro de área ou 

centróide, Sivanandam et al. (2007) mencionam que ele representa o valor do conjunto em que 

a área sob a função de pertinência é dividida em duas subáreas iguais. Sobre o segundo método, 

primeiro dos máximos, os autores dizem que ele encontra o primeiro ponto entre os valores que 

tem o maior grau de pertinência inferido pelas regras. Por fim, sobre o último método de 

desfuzificação, média dos máximos, sustentam que ele encontra o ponto médio entre os valores 

que tem o maior grau de pertinência inferido pelas regras. 

Sobre os conjuntos Fuzzy, importa citar um de seus mais importantes conceitos: o 

conceito de α-cut. Um α-cut denotado por Aα é o conjunto de elementos x em ℜ cujo grau de 

pertinência ao conjunto Fuzzy A é pelo menos α ∈ [0,1] (ZIMMERMAN, 1996, PEDRYCZ; 

GOMIDE, 2007). Isso significa que: 

A { x ∈ X | µA (x) ≥ α, α[0,1] } 
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Isto é, o conjunto α-nível ou α-cut de um conjunto Fuzzy é o conjunto crisp Aα que 

contém todos os elementos do conjunto universo X ∈ ℜ cujos graus de pertinência em A são 

maiores ou iguais ao valor específico de α, onde α ∈ [0,1] (ZIMMERMAN, 1996, PEDRYCZ; 

GOMIDE, 2007). 

Não se deve esquecer que número Fuzzy é um conjunto Fuzzy convexo, normalizado, 

com função de pertinência contínua por partes e, definindo um intervalo Fuzzy em um intervalo 

de números reais. Como o limite deste intervalo é ambíguo, o intervalo também é um conjunto 

Fuzzy. Em geral, o intervalo Fuzzy é representado por dois pontos extremos, a1 e a2, e por um 

ponto de quebra, am, onde o grau de pertinência é máximo, ou seja, 1 (ZIMMERMAN, 1996, 

PEDRYCZ; GOMIDE, 2007).  

Assim, tem-se que um número Fuzzy pode ser descrito como [a1, am, a2]. A operação 

α-cut pode ser aplicada aos números Fuzzy. Dessa forma, denota-se um intervalo α-cut para um 

número Fuzzy A como A(α) = [a1(α), a2(α)] (ZIMMERMAN, 1996, PEDRYCZ; GOMIDE, 

2007). 

Indo além, as operações (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números 

Fuzzy podem ser generalizados a partir das operações efetuadas em intervalos crisp 

(ZIMMERMAN, 1996, PEDRYCZ; GOMIDE, 2007). Suponha os seguintes números 

expressos como intervalos: 

A = [a1, a2] e B = [b1, b2], onde a1, a2, b1, b2 ∈ ℜ. 

 

A operação de adição de intervalos, por exemplo, pode ser definida como: 

[a1, a2] + [b1, b2] = [a1+b1, a2+b2] 

 

Como já descrito anteriormente, um intervalo α-cut de um número Fuzzy A = [a1, a2] 

é referido como um intervalo crisp. Logo, para os números Fuzzy A = [a1, a2] e B = [b1, b2] tem-

se os seguintes intervalos α-cut: 

A(α) = [a1(α), a2(α)] e B(α) = [b1(α), b2(α)] 

 

Então, para concluir, as operações (adição, subtração, multiplicação e divisão) de 

intervalos podem ser aplicadas aos intervalos α-cut (ZIMMERMAN, 1996, PEDRYCZ; 

GOMIDE, 2007). 
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2.5 FUZZY QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT 

 

O QFD é um método de planejamento utilizado frequentemente para transformar 

demandas e exigências do cliente em características técnicas de um produto ou serviço novo ou 

melhorado (BEVILACQUA; CIARAPICA; MARCHETTI, 2012). No entanto, é mais difícil 

de avaliar o desempenho de um projeto com valores quantitativos precisos, devido às 

informações imprecisas e incompletas disponíveis na fase inicial do projeto (WANG, 1999). 

Um modelo de decisão é necessário para ajudar os membros da equipe a selecionar os 

requisitos críticos de design para o desenvolvimento de produtos (WANG, 1999). Para resolver 

a incerteza ou a imprecisão do QFD, vários pesquisadores aplicaram a teoria do conjunto Fuzzy 

ao QFD e desenvolveram diversos modelos Fuzzy QFD (LIU, 2011). 

Neste sentido, muitos trabalhos vêm descrevendo a aplicação da técnica em diferentes 

áreas de aplicação. Liu (2011), por exemplo, propôs uma abordagem Fuzzy QFD para selecionar 

o melhor protótipo no desenvolvimento de produtos. Já Bevilacqua, Ciarapica e Marchetti 

(2012) apresentaram uma metodologia baseada em Fuzzy QFD para caracterizar a classificação 

de produtos alimentícios por parte dos clientes. Ao passo que Kazancoglua e Aksoya (2011) 

utilizaram a ferramenta para identificar os principais fatores no processo de aprendizagem on-

line e Dat et al. (2015) empregaram o Fuzzy QFD para avaliar e selecionar segmentos de 

mercado. Outros autores, como Ayag, Samanlioglu e Büyüközkan (2013), propuseram a 

utilização da metodologia Fuzzy QFD para a determinação dos requisitos de projeto e das 

estratégias de gerenciamento da cadeia de suprimentos. E Lima Junior e Carpinetti (2016) 

apresentaram um método de decisão multicritério baseado no Fuzzy QFD para auxiliar na 

escolha e na ponderação de critérios a serem utilizados no processo de seleção de fornecedores. 

Convém destacar que o Fuzzy QFD apresenta várias características relevantes, tais 

como: apoio a decisão em grupo, simplicidade dos cálculos e capacidade de considerar uma 

quantidade não limitada de critérios e alternativas (JUAN et al., 2009; LIMA JUNIOR; 

CARPINETTI, 2016). Aliás, a incorporação da Teoria Fuzzy ao QFD permite a adoção de 

escalas linguísticas e a quantificação da imprecisão inerente às informações de problemas de 

decisão sob incerteza (LIMA JUNIOR; CARPINETTI, 2016). Os dados necessários para o 

QFD são representados com termos linguísticos, caracterizados por conjuntos Fuzzy (WANG, 

1999). 

Neste estudo, também é relevante abordar os tipos de números Fuzzy. Entre os vários 

tipos, adotou-se nesta tese uma abordagem Fuzzy QFD baseada em números Fuzzy triangulares 
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(JUAN et al., 2009). Números Fuzzy triangulares são frequentemente usados para quantificar 

dados linguísticos, sendo bastante comum na literatura, pois estão entre as poucas formas Fuzzy 

que são fáceis de gerenciar do ponto de vista computacional (BEVILACQUA, CIARAPICA, 

MARCHETTI, 2012). 

Dentro do QFD, esta lógica Fuzzy pode ser aplicada com diferentes finalidades. 

Considerando as matrizes que formam a Casa da Qualidade utilizadas para implementar o QFD, 

a Teoria Fuzzy pode ser utilizada nos relacionamentos “o que” e “como”, ou para priorizar o 

“como”. Segundo Wang (1999), a ferramenta ganhou ampla aplicação por apoiar os problemas 

de tomada de decisão quando o objetivo é priorizar uma lista de objetivos (how) com base em 

uma lista de requisitos (what) (LIMA JUNIOR; CARPINETTI, 2016). 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos e aplicações sobre 

Qualidade, Gestão da Qualidade da Informação, QFD, Lógica Fuzzy e Fuzzy QFD, que 

corresponde a junção das abordagens da abordagem Fuzzy com a ferramenta QFD, objetivando 

uma avaliação quantitativa em relação à avaliação qualitativa da qualidade. 

Os trabalhos com a utilização de Fuzzy QFD foram apresentados em diversos 

segmentos: a avaliação de estratégias e coeficientes, avaliação de incertezas em processos de 

tomada de decisão, planejamento do produto, avaliação de atributos ágeis e facilitadores para 

empresas e serviços em turismo, só para citar alguns exemplos. 

A revisão bibliográfica permitiu concluir que os estudos relacionados à qualidade da 

informação apresentam-se incompletos ou parciais. Por isso, se torna necessário a elaboração 

de uma abordagem que avalie em conjunto o QFD com a Lógica Fuzzy, aplicados a qualidade 

da informação, a partir de uma avaliação de variáveis linguísticas para que possam ser 

analisadas, de forma menos subjetiva e mais precisa as satisfações e as necessidades dos 

usuários de portais do Poder Judiciário. 

 

 

3  ESTADO DA ARTE 

 

Para este trabalho foi realizada uma pesquisa na base de dados internacional SCOPUS, 

entre o mês de janeiro e março de 2018, buscando pelos termos “Information Quality”, “QFD” 
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e “House Of Quality”, em título, resumo e palavras-chave, utilizando o auxílio dos conectores 

booleanos AND e OR, sendo, portanto: TITLE-ABS-KEY (“Information quality” AND “QFD” 

OR “House of Quality”).  

Foram encontrados na base de dados 13 documentos, dentre estes, um capítulo de livro, 

um Review, cinco Conference Paper, e seis artigos. Os documentos foram publicados entre os 

anos de 2006 a 2018, conforme mostra o Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Lista de artigos que relacionam qualidade da informação e QFD. 

Nr. TRABALHO/TÍTULO AUTOR(ES) ANO 

01 
Quality framework for credence-based informational 

services: Applying Kano’s method 

Amritesh, S. C.; Chatterjee, 

M. & Chatterjee, J. 
2018 

02 
Evaluation of web information system national land 

agency to improve user satisfaction 

Hendarti, H.; Christian, T. L.; 

Permatasari, A.; Maryani, H. 

N. 

2017 

03 
Casa da qualidade e qualidade da informação: revisão 

sistemática 
Santos, F.; Bastos, L.C. 2017 

04 
Hybrid customer requirements rating method for customer-

oriented product design using QFD 

Wang, F.; Li, H.; Liu, A.; 

Zhang, X. 
2015 

05 
A method for determining customer requirement weights 

based on TFMF and TLR 

Ai, Q.; Shu, T.; Liu, Q.; Zhou, 

Z.; Xiao, Z. 
2013 

06 
A critical to quality factors choice: An integrated AHP-

QFD model for information quality 
Haider, A.; Lee, S. H. 2012 

07 
Enterprise information systems bases on the theory of 

quality function deployment 
Chen, M.; Zhu, B. 2011 

08 
Fuzzy measurable house of quality and quality function 

deployment for fuzzy regression estimation problem 
Wu, Q. 2011 

09 
Evaluation method of enterprise information quality based 

on QFD 

Lin, G.; Jing, G.; Fang-Fang, 

D. 
2011 

10 
Analysis of consumers' requirements for data/information 

quality by using HOQ 

Wang, K.; Tong, S.; 

Roucoules, L.; Eynard, B. 
2008 

11 Information quality function deployment Al-Hakim, L. 2006 

12 An intelligent estimation method for product design time Xu, D.; Yan, H.-S. 2006 

13 
Data representation factors and dimensions from the 

quality function deployment (QFD) perspective 
Pinto, M. 2006 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

O último artigo do Quadro 5, “Data representation factors and dimensions from the 

quality function deployment (QFD) perspective”, de autoria de Pinto (2006), apresenta uma 
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pesquisa que desvenda e sistematiza os fatores e as dimensões envolvidos na questão da 

representação de dados, mais exatamente, no planejamento e no design dos Produtos de 

Informação (PI) e nos seus Processos de Representação (PR). Pinto (2006) utilizou o QFD como 

suporte ao planejamento e design dos PIs e PRs. Com os desdobramentos das matrizes do QFD, 

os seguintes fatores e dimensões foram observados:  

a) fatores de planejamento de PI: representando, relacionando, filtrando e 

buscando informações relevantes;  

b) dimensões do projeto de PI: relevância, formato, abrangência, consistência, 

precisão e atualidade;  

c) fatores de planejamento de PR: compreensão, síntese, estruturação e 

selecionando; 

d) dimensões de design PR: recursos humanos, computadores e tangíveis.  

 

Por meio desses desdobramentos, a análise dos fatores e das dimensões, e seus 

correspondentes relacionamentos forneceram um quadro para o planejamento da qualidade e 

do design de produtos de informação, bem como dos processos de representação. 

O artigo “An intelligent estimation method for product design time”, dos autores Xu e 

Yan (2006), foi o documento mais citado na base de dados, com 21 menções. Neste documento, 

os autores propuseram um método para avaliar o planejamento e o controle do desenvolvimento 

do produto baseados na pré-estimativa do tempo de Design do Produto, a partir da avaliação 

dos gerentes e designers sobre o tempo/esforço no estágio inicial do desenvolvimento do 

produto. Neste estágio, os designers não têm informações suficientes sobre o produto e têm 

dificuldade em determinar o Design do Produto por meio de avaliação subjetiva. Assim, um 

modelo Fuzzy Mensable House of Quality (FMHOQ) é proposto para fornecer informações de 

engenharia mensuráveis. O QFD é combinado com um padrão de mapeamento de “função → 

princípio → estrutura” para extrair características do produto das demandas do cliente. Em 

seguida, um modelo de rede neural difusa é construído para fundir dados e realizar a estimativa 

de Design do Produto, que faz uso de avaliação abrangente difusa para simplificar a estrutura. 

O método de estimativa consiste em quatro etapas: identificação de fatores de tempo, extração 

de características de produto por QFD e padrão de mapeamento de função, aprendizado de rede 

neural difusa e estimativa de Design do Produto. Os autores ilustraram o método realizando 

estudo de caso em um projeto que emprega molde de injeção de plástico. Os resultados dos 

experimentos mostraram que o método é viável e eficaz.  
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O artigo “Information Quality Function Deployment”, de autoria de Al-Hakim (2006), 

mapeia o processo de qualidade da informação e observa que o componente de controle do 

processo compreende dois tipos de fatores: dimensões e indicadores de qualidade de 

informação. Al-Hakim efetua uma adaptação do QFD para encontrar as correlações entre 

dimensões dos sistemas de qualidade da informação, indicadores de desempenho e medidas dos 

sistemas de informação. Inclusivamente, apresenta um estudo de caso realizado em um hospital 

considerando que as informações relacionadas à área da saúde ainda não possuem a atenção 

devida em relação ao grau de importância nas tomadas de decisão que lhe são atribuídas. 

O artigo “Analysis of consumers' requirements for data/information quality by using 

HOQ”, de Wang et al. (2008), destaca que a qualidade de dados/informações (DQ/IQ) tem 

grande impacto nas decisões dos consumidores de dados. Para fornecer dados/informações de 

alta qualidade, os requisitos dos consumidores de dados devem ser identificados e analisados. 

A identificação correta dos requisitos é fundamental para as atividades de controle de qualidade 

dos dados, incluindo medição, avaliação e melhoria de DQ/QI. O QFD e a Casa da Qualidade 

mostram-se ferramentas eficazes para traduzir os requisitos dos consumidores em dimensões 

específicas e melhoria na qualidade de dados. No trabalho supracitado, é apresentado 

brevemente o QFD, a Casa da Qualidade e seus elementos constitutivos; além de um exemplo 

de qualidade da informação de design do produto. Observa-se que a metodologia tem pontos 

fracos de DQ em empresas industriais, que podem ser identificados na forma de dimensões de 

qualidade de dados, a fim de tomar ações para melhorar a qualidade de dados/informações. 

O artigo “Evaluation method of enterprise information quality based on QFD”, dos 

autores Lin, Jing e Fang-Fang (2011), sustenta que o tema qualidade da informação tornou-se 

de grande interesse para as empresas e relevância até na economia local. No entanto, não há 

uma maneira eficaz amplamente reconhecida na avaliação da qualidade da informação. Os 

autores fornecem um modelo melhorado da Casa da Qualidade para avaliação da qualidade da 

informação empresarial e propõem que a avaliação seja com base no QFD. O modelo foi 

desenvolvido com base na definição e na análise da qualidade da informação, combinando com 

os princípios básicos e expandindo as etapas do QFD.  

O artigo “Fuzzy measurable house of quality and quality function deployment for fuzzy 

regression estimation problem”, de Wu (2011), enfatiza que no ambiente competitivo é 

necessário que as empresas avaliem o tempo e o esforço de projeto no estágio inicial de 

desenvolvimento do produto. Em razão de acreditar que há uma falta de métodos analíticos 
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sistêmicos para o tempo de design do produto, o autor propõe um método inteligente para 

avaliar o tempo do Design do Produto.  

Segundo Wu (2011), no estágio inicial de desenvolvimento, os projetistas não dispõem 

de informações suficientes sobre o produto e têm dificuldade em determinar o tempo de design 

do produto por avaliação subjetiva. Assim, um modelo Fuzzy mensurável da Casa da Qualidade 

foi proposto para fornecer informações de engenharia. O QFD foi combinado com um padrão 

de mapeamento da “função → princípio → estrutura” para extrair as características do produto 

das demandas do cliente. Em seguida, um modelo de máquina de regressão vetorial de apoio 

difusa foi construído para fundir os dados e realizar a estimativa do tempo de design do produto, 

que faz uso abrangente da avaliação Fuzzy para simplificar a estrutura. Dessa forma, todo o 

método de estimação consiste em quatro etapas: identificação de fatores de tempo, extração de 

características de produto por QFD e padrão de mapeamento de função, aprendizagem de 

máquina vetorial de apoio difusa e estimativa de tempo de design de produto. O autor ilustra o 

método aplicando-o, mediante estudo de caso, em um projeto de molde de injeção de plástico. 

Os resultados dos experimentos mostraram que o método é viável e eficaz. 

O artigo “Enterprise information systems bases on the theory of quality function 

deployment”, dos autores Chen e Zhu (2011), descreve que atualmente a informação tornou-se 

cada vez mais um recurso crítico em todas as organizações e que a qualidade da informação é 

um dos fatores-chave que podem influenciar a qualidade das decisões dos líderes e as ações 

organizacionais. Assinala-se no trabalho que no ambiente complexo e mutável, quem consegue 

entender com precisão as informações de mercado, pode ser bem-sucedido. Também destaca-

se que o gerenciamento de informações corporativas com base na gestão da qualidade é 

essencial. O foco principal do artigo é informar como realizar o gerenciamento da qualidade da 

informação empresarial na empresa, mediante implantação do QFD. 

O artigo “A critical to quality factors choice: An integrated AHP-QFD model for 

information quality”, de autoria de Haider e Lee (2012), destaca que a qualidade da informação 

é fundamental para o suporte à decisão corporativa. No entanto, adverte que garantir a qualidade 

da informação não é uma tarefa simples, devido à natureza interligada das dimensões da 

qualidade da informação. Na visão dos autores, medir o impacto de cada dimensão em outras 

dimensões demonstrou ser extremamente difícil. No estudo de caso descrito no trabalho, que 

trata da medição da qualidade da informação em uma organização de manufatura, eles 

aplicaram primeiro a abordagem Six-sigma ao produto informação, utilizando o processo de 

hierarquia analítica (AHP) para encontrar a correlação entre as dimensões da qualidade da 
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informação, depois, utilizam o QFD, que permitiu determinar os fatores críticos para a gestão 

da qualidade da informação. 

O artigo “A method for determining customer requirement weights based on TFMF 

and TLR”, de autoria de Ai et al. (2013), sustenta que o gerenciamento dos Requisitos do Cliente 

(RC) desempenha um papel importante nos sistemas corporativos, processando informações 

centradas no cliente. Para os autores, o QFD é um dos principais métodos de análise dos RC e 

os pesos de RC são cruciais para a entrada do QFD. Aliás, Ai et al (2013) desenvolveram um 

método para determinar os pesos dos RC com base na função Fuzzy trapezoidal e na 

representação linguística de duas tuplas. Para melhorar a precisão dos pesos dos RC, eles 

propõem aplicar a função Fuzzy trapezoidal para descrever os pesos de modo que os mesmos 

possam ser representados apropriadamente. 

O artigo “Hybrid customer requirements rating method for customer-oriented product 

design using QFD”, escrito por Wang et al. (2015), destaca que o QFD é uma metodologia bem 

conhecida de design de produto voltada para o cliente. E que a avaliação da importância final 

dos requisitos do cliente é realmente um ponto de partida essencial na implementação do QFD, 

uma vez que afeta, em grande parte, o valor de definição de metas dos requisitos de projeto. No 

trabalho, os autores sugerem um novo método para lidar com as classificações de importância 

relativa dos requisitos do cliente, considerando os requisitos diversificados e as informações 

desconhecidas sobre os pesos dos clientes, o que é um processo indispensável para determinar 

as classificações finais de importância dos requisitos do cliente. Para validar o modelo, 

aplicaram-no no projeto de fabricação de uma porta de carro. Com base nos resultados, 

concluíram que a aplicação do novo método híbrido é potencialmente importante na 

determinação das classificações de importância relativa dos requisitos do cliente. 

O artigo “Casa da Qualidade e qualidade da informação: revisão sistemática”, 

elaborado por Santos e Bastos (2017), assevera que as informações são consideradas matéria-

prima para a criação de conhecimento e que esse agrega valor, proporciona inovação e oferece 

destaque as organizações. Segundo as autoras, para as organizações manterem-se competitivas 

na era do conhecimento, faz-se necessário que tenham atenção à qualidade da informação 

estratégica, buscando formas de avaliá-las, proporcionando, por consequência, maior 

assertividade nas tomadas de decisões. Na revisão sistemática, Santos e Bastos (2017) buscaram 

compreender de que forma a Casa da Qualidade, matriz do método QFD tem interagido com a 

qualidade da informação. Concluíram que ainda existem poucas pesquisas relatando esta 

interação e que o método QFD, também utilizado na Gestão da Qualidade Total, provou ser 
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uma ferramenta auxiliar nas organizações para a avaliação da qualidade da informação 

organizacional mediante adaptações em sua versão original. 

O artigo “Evaluation of Web Information System National Land Agency to Improve 

User Satisfaction”, de autoria de Hendarti et al. (2017), mostra uma pesquisa idealizada para 

avaliar os sistemas web da Jakarta National Land Agency (BPN), garantir a satisfação dos 

usuários e melhorar o controle interno dos sistemas de informações web. Realizada entre abril 

e julho de 2015, a pesquisa empregou como método a revisão de literatura, além de coleta de 

dados por meio de entrevistas, observação das características web do BPN, checklist e 

documentações. No estudo, os autores utilizaram o framework WebQual (www.webqual.uk). 

A medição foi baseada no QFD e buscou avaliar a qualidade de um site mediante instrumentos 

de pesquisa categorizados em três variáveis: usabilidade, qualidade da informação e interação 

de serviços. Segundo os autores, a avaliação dos sistemas de informação da rede BPN 

evidenciou algumas fraquezas no que se refere ao aumento da satisfação do usuário. Tais 

fraquezas foram consideradas como possíveis riscos que podem ocorrer. Nesse sentido, sugeriu-

se uma ação corretiva para melhorar o sistema. 

O artigo “Quality framework for credence-based informational services: Applying 

Kano's method”, desenvolvido por Amritesh; Chatterjee & Chatterjee (2018), destaca que 

acomodar o comportamento do usuário no estágio de conceituação do serviço é considerado 

uma abordagem muito favorável para projetar serviços on-line de qualidade. Neste estudo, os 

autores tentam entender o comportamento de pesquisa de informações do usuário em situações 

baseadas em credenciais, por meio de identificação e diferenciação dos atributos de qualidade 

dos serviços de informação. Eles empregaram a teoria da credibilidade na pesquisa da qualidade 

da informação para melhorar o entendimento sobre os serviços de informação on-line no 

contexto da credibilidade. Além disso, propuseram uma estrutura conceitual de qualidade da 

informação para lidar com a situação da informação baseada na credibilidade em um site 

indiano de aconselhamento on-line. O método de Kano foi aplicado para testar o modelo e a 

partir dos resultados, a matriz da Casa da Qualidade foi criada para promover inovação de 

serviço onde os atributos de qualidade eram traduzidos em requisitos procedimentais do design 

de serviço. A pesquisa mostra que os usuários no contexto do serviço baseado em credenciais 

têm preocupações sobre quem está fornecendo as informações e como elas são disseminadas. 

Por fim, Amritesh, Chatterjee e Chatterjee constataram que o design da informação tem enorme 

potencial de inovação nas dimensões de interatividade e acessibilidade. 
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Baseado na leitura dos 13 artigos pesquisados, restou evidenciado que a qualidade da 

informação enquanto área de pesquisa vem obtendo relevante progresso nas últimas décadas. 

Por ser um bem intangível, o “produto” informação necessita na aferição da sua qualidade de 

dispositivos que comportem todo o subjetivismo envolvido na percepção do usuário quando da 

sua avaliação da qualidade da informação.  

Em resumo, vários pesquisadores utilizam as ferramentas da Gestão da Qualidade 

Total (TQM), tais como QFD, Casa de Qualidade e Fuzzy QFD para conseguir resultados 

consistentes na avaliação da qualidade da informação, bem como na Gestão dessa qualidade. 

Devido ao vasto volume de informações disponibilizadas na web, é notório a necessidade de os 

usuários terem acesso às informações corretas, confiáveis e no tempo certo, ou seja, às 

informações com Qualidade. 

 

 

4  CONCEPÇÃO DO MODELO DE APOIO A GESTÃO DA QUALIDADE DA 

INFORMAÇÃO EM PORTAIS DO PODER JUDICIÁRIO 

 

Nesta seção descreve-se o modelo para apoio a gestão da qualidade da informação em 

portais do Poder Judiciário, em particular, como está estruturado e como se processa a análise. 

Para este propósito, os conteúdos apresentados nos capítulos dois e três serão revisitados para 

compor a arquitetura de dimensões, atributos e proposições, representada pelo instrumento 

avaliativo disposto no Apêndice B, que será aplicado na avaliação do portal. 

 

4.1 PROPOSIÇÃO DO MODELO 

 

A partir da revisão da literatura e das diversas fontes pesquisadas, como também os 

estudos realizados em vários portais, o modelo proposto para fins de apoiar a avaliação da 

qualidade da informação em portais do Poder Judiciário foi concebido, contendo os seguintes 

elementos: usuário, Portal do Poder Judiciário, Dimensões e atributos da informação, Fuzzy 

QFD, resultados da avaliação, equipe técnica que mantêm o portal e equipe de gestores do 

portal. Conforme visualizado na Figura 14. 
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Figura 14 – Modelo de apoio a Gestão da Qualidade da Informação. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 

 

Na mídia digital, o usuário é qualquer cidadão que a partir de um Portal do Poder 

Judiciário efetua pesquisas, consultas, ou utiliza um serviço disponibilizado, acessando assim 

os mais variados tipos de informações. A avaliação do Portal foi realizada pelo autor da 

pesquisa utilizando o formulário disponível no Apêndice B. Mas, essa ação de avaliação, pode 

ser executada por qualquer pessoa usuária do portal, desde que esteja em sintonia com os demais 

componentes indicados no modelo proposto.  

O formulário foi elaborado para avaliar a qualidade da informação em Portais do Poder 

Judiciário, que contou também com a Casa da Qualidade mostrada na Figura 15, baseando-se 

em um Modelo do QFD de quatro fases (ver Figura 7) adaptado para atender as atividades de 

avaliação da “informação”. 
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Figura 15 – Casa da Qualidade para apoio a Gestão da Qualidade da Informação. 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 

 

Conforme representado na Figura 15, a Etapa 1 corresponde ao mundo dos clientes/ 

usuários, onde são identificados os requisitos (what), geralmente, estipulados por meio de 

questionários ou de entrevistas com um ou mais gestores tomadores de decisões, que fazem a 

gestão do Portal do Poder Judiciário objeto de análise desta pesquisa. Nesta tese, os Requisitos 

do cliente/usuário, são os requisitos estudados na literatura especializada conforme 

apresentados no Quadro 6 - Requisitos do cliente/usuário – Dimensão/Proposição, os quais 

foram definidos de acordo com a experiência do autor que labora no Poder Judiciário do Estado 

de Rondônia há cerca de 26 anos e também, com base nos estudos dos diversos autores 

pesquisados; dentre os quais, destacamos os seguintes: Wang et al. (2008); Conque Filho e 

Favaretto (2009); Albuquerque, Bastos e Lino (2009); Machado (2013); Ferreira, Moura e 

Barros (2014). 
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Quadro 6 – Requisitos do cliente/usuário – Dimensão/Proposição. 

DIMENSÃO PROPOSIÇÃO 

INTRÍNSECA (D1) 

A informação (palavras, frases e textos) está livre de erros (está correta)? 

(P1) 

As informações (palavras, frases e textos) são consideradas verdadeiras e 

confiáveis? (P2) 

A informação (palavras, frases e textos) está apresentada de forma objetiva 

e é baseada em fatos? (P3) 

CONTEXTO (D2) 

A informação (palavras, frases e textos) contém todos os dados importantes 

para o seu entendimento? (P4) 

A informação (palavras, frases e textos) é suficientemente atual para sua 

necessidade? (P5) 

A informação (palavras, frases e textos) apresenta benefícios e vantagens 

para você que as utiliza? (P6) 

A informação (palavras, frases e textos) é aplicável para você em 

determinada tarefa? (P7) 

REPRESENTAÇÃO 

(D3) 

A informação (palavras, frases e textos) é de fácil compreensão para você? 

(P8) 

A informação (palavras, frases e textos) está representada em linguagem 

apropriada, utilizando símbolos e códigos corretos e apresentando definições 

claras e precisas? (P9) 

A informação (palavras, frases e textos) é apresentada de forma compacta? 

(P10) 

A informação (palavras, frases e textos) é apresentada seguindo um padrão? 

(P11) 

ACESSIBILIDADE 

(D4) 

A informação (palavras, frases e textos) pode ser rapidamente acessada 

quando surge necessidade? (P12) 

A informação (palavras, frases e textos) permite fácil manipulação e 

aplicabilidade em diferentes tarefas? (P13) 

O acesso à informação é restrito ou se mantém de forma apropriada para 

garantir sua segurança? (P14) 

Fonte: Adaptado de Wang et al. (2008); Conque Filho e Favaretto (2009); Machado (2013); Ferreira, Moura e  

              Barros (2014). 
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Na Etapa 2 há conversão dos requisitos do cliente/usuário em requisitos técnicos 

(how), ou seja, transformação dos requisitos do cliente/usuário em Características da Qualidade. 

Nesta tese, as Características da Qualidade foram definidas de acordo com os trabalhos de 

Wang et al. (2008); Conque Filho e Favaretto (2009); Machado (2013); Ferreira, Moura e 

Barros (2014). Com base nesses autores, definiu-se quatro dimensões e 14 atributos para a 

avaliação da qualidade da informação, conforme apresentado Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Características da Qualidade: Dimensões e Atributos. 

DIMENSÃO (D) ATRIBUTO (A) 

INTRÍNSECA (D1) 

Livre de Erros (A1) 

Credibilidade (A2) 

Objetividade (A3) 

CONTEXTO (D2) 

Completude (A4) 

Atualidade (A5) 

Valor agregado (A6) 

Relevância (A7) 

REPRESENTAÇÃO 

(D3) 

Compreensividade (A8) 

Interpretabilidade (A9) 

Concisão (A10) 

Representação consistente (A11) 

ACESSIBILIDADE 

(D4) 

Acessibilidade (A12) 

Facilidade de uso (A13) 

Segurança (A14) 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Na Etapa 3, denominada Matriz de Correlação ou Telhado da Casa da Qualidade, os 

Requisitos do cliente/usuário são relacionados às Características da Qualidade fundamentados 

na experiência de seus executores que devem buscar consenso para a sua definição. Essa matriz 

é expressa por símbolos que determinam a intensidade e o tipo de correlação, podendo ser: 

inexistente, fraca, média e forte, como pode ser visto na Figura 16. 

A propósito, para o cliente/usuário essa matriz é totalmente transparente, pois o mesmo 

não participou da etapa avaliativa. A responsabilidade do preenchimento da matriz quando se 

tornar necessário deve ficar a cargo da equipe de gestão do portal. Sendo assim, ela não foi 

utilizada no portal pesquisado. 
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Figura 16 – Matriz de correlação entre Requisitos do cliente/usuário e Características 

da qualidade. 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 

 

Na última etapa, a Etapa 4, os Requisitos do cliente/usuário são relacionados às 

Características da Qualidade, conforme ilustra a Tabela 1. Essa foi preenchida com os valores 

pontuados pelo cliente/usuário avaliador com suas respostas anotadas no instrumento avaliativo 

apresentado no Quadro 8. 

Evidencia-se que na quarta etapa foi realizada uma adaptação em relação ao modelo 

tradicional do QFD. Optou-se por não fazer uma ponderação dos Requisitos do cliente/usuário 

atribuindo-se pesos aos mesmos, porque a análise da avaliação foi realizada nos escores médios 

calculados dos números Fuzzy em cada dimensão (D1, D2, D3 e D4) da informação. A análise 

foi levada a cabo de forma concomitante, não havendo necessidade de priorização. 
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Tabela 1 – Matriz de Requisitos do cliente/usuário relacionados às Características da 

                         Qualidade. 
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DIMENSÃO (D) PROPOSIÇÃO (P) 

INTRÍNSECA 

(D1) 

As informações (palavras, frases e textos) estão livres de 

erros (estão corretas)? (P1) 

              

As informações (palavras, frases e textos) são consideradas 

verdadeiras e confiáveis? (P2) 
              

A informação (palavras, frases e textos) está apresentada 

de forma objetiva e é baseada em fatos? (P3) 
              

CONTEXTO 

(D2) 

A informação (palavras, frases e textos) contém todos os 

dados importantes para o seu entendimento? (P4) 
              

A informação (palavras, frases e textos) é suficientemente 

atual para sua necessidade? (P5) 
              

A informação (palavras, frases e textos) apresenta 

benefícios e vantagens para você que as utiliza? (P6) 
              

A informação (palavras, frases e textos) é aplicável para 

você em determinada tarefa? (P7) 
              

REPRESENTAÇÃO 

(D3) 

A informação (palavras, frases e textos) é de fácil 

compreensão para você? (P8) 
              

A informação (palavras, frases e textos) está representada 

em linguagem apropriada, utilizando símbolos e códigos 

corretos e apresentando definições claras e precisas? (P9) 

              

A informação (palavras, frases e textos) é apresentada de 

forma compacta? (P10) 
              

A informação (palavras, frases e textos) é apresentada 

seguindo um padrão? (P11) 
              

ACESSIBILIDADE 

(D4) 

A informação (palavras, frases e textos) pode ser 

rapidamente acessada quando surge necessidade? (P12) 
              

A informação (palavras, frases e textos) permite fácil 

manipulação e aplicabilidade em diferentes tarefas? (P13) 
              

O acesso à esta informação é restrito ou se mantém de 

forma apropriada para garantir sua segurança? (P14) 
              

ESCORE MÉDIO (Fuzzy) CALCULADO EM CADA DIMENSÃO 
D1 D2 D3 D4 

    

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 

 

Por último, na Etapa 4, após os cálculos dos escores médios em cada dimensão (D1, 

D2, D3, D4), a análise Fuzzy foi executada para avaliação dos resultados, utilizando-se a 

representação gráfica dos escores das dimensões de acordo com a escala Fuzzy, o grau de 

pertinência dos escores e o gráfico de radar. 
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4.2 ESCALA NUMÉRICA COM ASSOCIAÇÃO QUALITATIVA DOS VALORES 

 

A abordagem Fuzzy é apropriada para a avaliação da subjetividade, da imprecisão e da 

vagueza. Dessa forma, os conceitos da Lógica Fuzzy utilizados foram aqueles que representam 

um esquema de traduzir informações vagas e imprecisas em valores numéricos. Pois, a atual 

arquitetura dos computadores utilizados pelos usuários não pode entender os conceitos vagos e 

os termos imprecisos da linguagem e do pensamento humano. Normalmente, as informações 

são coletadas através de afirmações que podem ser consideradas verdadeiras (V) ou falsas (F) 

e representadas computacionalmente por meio dos valores numéricos “0” e “1” da lógica 

binária, chamada Lógica de Boole (ZADEH, 1965). É importante dizer que termos vagos, 

imprecisos ou qualitativos, tais como “Baixo”, “Médio”, “Alto”, “Ruim”, “Bom” e “Ótimo”, 

não podem ser expressos com tal lógica.  

De acordo com Klir e Yuan (1995), um pré-requisito para a aplicação da Lógica Fuzzy 

é dado pelos significados de conceitos linguísticos associando-os a valores (número Fuzzy). O 

problema de determinar significados de operações associadas a termos linguísticos deve ser 

analisado cautelosamente, uma vez que estes, em geral, estão vinculados a aquisição de 

conhecimento, não apenas em conjuntos Fuzzy. Ou seja, os números Fuzzy fornecem um quadro 

dentro do qual ocorre o processo de aquisição do conhecimento e em que o conhecimento 

induzido pode efetivamente ser representado. 

Mais adiante, Klir e Yuan (1995) asseveram que um domínio de conhecimento 

específico de interesse deve ser expresso em termos de proposições envolvendo variáveis 

linguísticas, tentando obter conhecimento em termos de proposições expressas em linguagem 

natural e, posteriormente, determinar o significado de cada termo linguístico empregado nas 

proposições. 

Então, a Lógica Fuzzy foi utilizada nesta tese com o objetivo de transcrever 

julgamentos qualitativos advindos da avaliação da qualidade das informações em portais do 

Poder Judiciário. 

Para esse fim, um instrumento avaliativo foi desenvolvido para expressar em cada 

dimensão/atributo da informação premissas que pudessem ser analisadas e valoradas pelos 

usuários de acordo com a sua percepção da qualidade da informação no Portal avaliado, 

indicando se aquela situação acontece em uma escala numérica de 1 a 5, conforme demonstrado 

na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Escala numérica com associação qualitativa dos valores. 

1 2 3 4 5 

Ocorrência 

Muito Baixa ou 

Inexistente 

Ocorrência 

Baixa 

Ocorrência 

Moderada 

Ocorrência 

Alta 

Ocorrência 

Muito Alta 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 

Com base na literatura pesquisada, foram definidos 14 itens (atributos da informação) 

de análise distribuídos nas quatro dimensões da informação descritas no instrumento avaliativo, 

conforme exibe o Quadro 7. Após o preenchimento do instrumento foi possível iniciar a 

avaliação do Portal, utilizando a ferramenta Fuzzy QFD. 

 

4.3 INSTRUMENTO AVALIATIVO 

 

O instrumento avaliativo (ver Apêndice B) foi empregado para avaliar a qualidade da 

informação do Portal do Poder Judiciário. Particularmente, conforme já mencionado, foi 

elaborado com base nos estudos de Wang et al. (2008), Conque Filho e Favaretto (2009), 

Albuquerque, Bastos e Lino (2009), Machado (2013) e Ferreira, Moura e Barros (2014). 

Apresenta 14 atributos de qualidade da informação agrupados em quatro dimensões.  

Cada dimensão e seus atributos possuem um conjunto de proposições desenvolvidas em 

conformidade com a dimensão analisada. Para cada proposição, o usuário avaliador deveria 

atribuir uma nota entre 1 a 5 para o Portal do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, conforme 

sua percepção, seus conhecimentos e suas experiências. Para facilitar o juízo de valor a ser 

estimado em cada proposição, o usuário-avaliador deveria utilizar a Tabela 2 que contém a 

escala numérica com associação qualitativa de valores a saber: 1 (muito baixa ou inexistente), 

2 (baixa), 3 (moderada) 4 (alta) e 5 (muito alta) na coluna referida sobre a ocorrência da 

proposição. 

Logo, para responder o Instrumento de Pesquisa, o usuário deve averiguar cada 

dimensão, atributo e proposição, com base na sua realidade e constatação da informação 

percebida, e atribuir uma nota (valor) entre 1 (muito baixa ou inexistente) e 5 (muito alta) na 

coluna referida sobre a ocorrência da proposição de acordo com a sua percepção. O Quadro 8 

apresenta o instrumento avaliativo do Portal. 
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Quadro 8 – Instrumento Avaliativo. 

 

Nome do ÓRGÃO JUDICIÁRIO cujo portal foi avaliado: ......................................................................... 

DIMENSÃO ATRIBUTO PROPOSIÇÃO 
VALOR 

(1 a 5) 

INTRÍNSECA 

Livre de Erros 
As informações (palavras, frases e textos) 

estão livres de erros (estão corretas)? 
 

Credibilidade 
As informações (palavras, frases e textos) 

são consideradas verdadeiras e confiáveis? 
 

Objetividade 

A informação (palavras, frases e textos) 

está apresentada de forma objetiva e é 

baseada em fatos? 

 

CONTEXTO 

Completude 

A informação (palavras, frases e textos) 

contém todos os dados importantes para o 

seu entendimento? 

 

Atualidade 
A informação (palavras, frases e textos) é 

suficientemente atual para sua necessidade? 
 

Valor agregado 

A informação (palavras, frases e textos) 

apresenta benefícios e vantagens para você 

que as utiliza? 

 

Relevância 
A informação (palavras, frases e textos) é 

aplicável para você em determinada tarefa? 
 

REPRESENTAÇÃO 

Compreensividade 
A informação (palavras, frases e textos) é 

de fácil compreensão para você? 
 

Interpretabilidade 

A informação (palavras, frases e textos) 

está representada em linguagem apropriada, 

utilizando símbolos e códigos corretos e 

apresentando definições claras e precisas? 

 

Concisão 
A informação (palavras, frases e textos) é 

apresentada de forma compacta? 
 

Representação 

consistente 

A informação (palavras, frases e textos) é 

apresentada seguindo um padrão? 
 

ACESSIBILIDADE 

Acessibilidade 

A informação (palavras, frases e textos) 

pode ser rapidamente acessada quando 

surge necessidade? 

 

Facilidade de uso 

A informação (palavras, frases e textos) 

permite fácil manipulação e aplicabilidade 

em diferentes tarefas? 

 

Segurança 

O acesso à esta informação é restrito ou se 

mantém de forma apropriada para garantir 

sua segurança? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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Verifica-se que o instrumento de pesquisa congrega um leque amplo de perguntas 

que buscam avaliar a qualidade da informação em portais do Poder Judiciário, desde as mais 

simples, relativas a erros de ortografia, até as mais complexas, referentes que tratam da 

veracidade, do valor e da facilidade de uso das informações. 

 

 

5  APLICAÇÃO DO MODELO 

 

Este capítulo apresenta de forma sucinta a aplicação do Modelo de apoio a Gestão da 

Qualidade da Informação no Portal do Poder Judiciário do Estado de Rondônia utilizando Fuzzy 

QFD. Apresenta também a análise Fuzzy dos escores avaliativos, bem como os resultados da 

avaliação. 

 

5.1 DESCRIÇÃO DO PORTAL AVALIADO 

 

O Portal escolhido para avaliação neste trabalho acadêmico foi o do Poder Judiciário 

do Estado de Rondônia (PJRO). Tal portal é classificado como de pequeno porte pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). Na data da avaliação, o PJRO possuía 3.314 colaboradores nas 

funções de auxiliar operacional, técnico judiciário e analista judiciário, 21 desembargadores 

lotados nas diversas Câmaras, 126 juízes lotados nas comarcas de primeira, segunda e terceira 

entrância, e 113 varas e juizados distribuídos pelas 23 comarcas (RONDÔNIA, 2020; BRASIL, 

2020). 

A História da justiça em Rondônia tem seus primeiros registros a partir da instalação 

da Comarca de Santo Antônio do Rio Madeira em 1912, quando pertencia ainda ao estado de 

Mato Grosso. Mais tarde, com a criação do Estado de Rondônia pela Lei n. 41, de 22 de 

dezembro de 1981, foi criado o Poder Judiciário, instalado no dia 4 de janeiro de 1982 

(RONDÔNIA, 2020; BRASIL, 2020). 

O PJRO tem como Missão: oferecer à sociedade efetivo acesso à justiça; como Visão: 

ser uma instituição acessível, que promova Justiça com celeridade, qualidade e transparência; 

e tendo como seus Valores: Acessibilidade, ética, imparcialidade, modernidade, probidade, 

responsabilidade social e ambiental (RONDÔNIA, 2020; BRASIL, 2020). A Figura 17 

apresenta a página inicial do Portal do PJRO. 
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Figura 17 – Portal do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. 

 

 

Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2020. 

 

A tela inicial do PJRO segue um padrão de arquitetura de informação também 

apresentado nos portais dos tribunais dos demais estados brasileiros. O que se percebe como 

fator diferenciados em relação a tela dos outros portais são as cores e a formatação das 

informações. 

 

5.2 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO AVALIATIVO 

 

O Instrumento Avaliativo, apresentado no Apêndice B, buscou apreciar a qualidade da 

informação do Portal do PJRO. Foi respondido pelo autor desta tese que representou o papel de 

usuário-avaliador. Baseado em suas percepções, experiências e conhecimentos, ele assinalou 

no Instrumento Avaliativo escores (notas) para cada atributo presente nas dimensões da 

informação, conforme exemplificado no Quadro 9. 

Na prática, a avaliação pode ser realizada por vários usuários e é até recomendável. 

Para tanto, basta compilar os dados calculando a média de cada valor preenchido em cada 

questionário. Depois, deve-se consolidar os valores em uma única avaliação para, em seguida, 

aplicar os valores no modelo de apoio a gestão da informação em portais do Poder Judiciário. 

Considerando o Quadro 9, no qual se vê o instrumento avaliativo respondido pelo autor 

do trabalho, foi criada a Tabela 3. Nela apresentam-se as dimensões (D1, D2, D3 e D4) com os 
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seus respectivos escores médios calculados. Para os cálculos dos escores médios foi utilizado a 

equação 8: 

𝐷𝑗 =
(∑ 𝑃𝑖𝑘𝑛

𝑗=1 )

𝑛
             (Equação 8) 

Onde:  

Dj = Escore médio na Dimensão j (1...4), com n atributos. 

Pik = Escore da Proposição i do Atributo k. 

 

Quadro 9 – Instrumento Avaliativo respondido. 

Nome do ÓRGÃO JUDICIÁRIO cujo site foi avaliado: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - TJRO 

DIMENSÃO ATRIBUTO PROPOSIÇÃO 
VALOR 

(1 a 5) 

INTRÍNSECA 

Livre de Erros 
As informações (palavras, frases e textos) estão livres de erros 

(estão corretas)? 
1 

Credibilidade 
As informações (palavras, frases e textos) são consideradas 

verdadeiras e confiáveis? 
3 

Objetividade 
A informação (palavras, frases e textos) está apresentada de 

forma objetiva e é baseada em fatos? 
2 

CONTEXTO 

Completude 
A informação (palavras, frases e textos) contém todos os dados 

importantes para o seu entendimento? 
4 

Atualidade 
A informação (palavras, frases e textos) é suficientemente atual 

para sua necessidade? 
4 

Valor agregado 
A informação (palavras, frases e textos) apresenta benefícios e 

vantagens para você que as utiliza? 
3 

Relevância 
A informação (palavras, frases e textos) é aplicável para você em 

determinada tarefa? 
3 

REPRESENTAÇÃO 

Compreensividade 
A informação (palavras, frases e textos) é de fácil compreensão 

para você? 
4 

Interpretabilidade 

A informação (palavras, frases e textos) está representada em 

linguagem apropriada, utilizando símbolos e códigos corretos e 

apresentando definições claras e precisas? 

4 

Concisão 
A informação (palavras, frases e textos) é apresentada de forma 

compacta? 
3 

Representação 

consistente 

A informação (palavras, frases e textos) é apresentada seguindo 

um padrão? 
2 

ACESSIBILIDADE 

Acessibilidade 
A informação (palavras, frases e textos) pode ser rapidamente 

acessada quando surge necessidade? 
2 

Facilidade de uso 
A informação (palavras, frases e textos) permite fácil 

manipulação e aplicabilidade em diferentes tarefas? 
3 

Segurança 
O acesso à esta informação é restrito ou se mantém de forma 

apropriada para garantir sua segurança? 
3 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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Tabela 3 – Matriz de Requisitos do cliente/usuário relacionados às Características da 

Qualidade (aplicada). 
 

                                               CARACTERÍSTICAS DA QUALIDADE 
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 (
A

1
3

) 

S
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u
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n
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 (
A

1
4

) 

DIMENSÃO (D) PROPOSIÇÃO (P) 

INTRÍNSECA 

(D1) 

As informações (palavras, frases e textos) estão 

livres de erros (estão corretas)? (P1) 

1              

As informações (palavras, frases e textos) são 

consideradas verdadeiras e confiáveis? (P2) 
 3             

A informação (palavras, frases e textos) está 

apresentada de forma objetiva e é baseada em fatos? 

(P3) 

  2            

CONTEXTO 

(D2) 

A informação (palavras, frases e textos) contém 

todos os dados importantes para o seu 

entendimento? (P4) 

   4           

A informação (palavras, frases e textos) é 

suficientemente atual para sua necessidade? (P5) 
    4          

A informação (palavras, frases e textos) apresenta 

benefícios e vantagens para você que as utiliza? (P6) 
     3         

A informação (palavras, frases e textos) é aplicável 

para você em determinada tarefa? (P7) 
      3        

REPRESENTAÇÃO 

(D3) 

A informação (palavras, frases e textos) é de fácil 

compreensão para você? (P8) 
       4       

A informação (palavras, frases e textos) está 

representada em linguagem apropriada, utilizando 

símbolos e códigos corretos e apresentando 

definições claras e precisas? (P9) 

        4      

A informação (palavras, frases e textos) é 

apresentada de forma compacta? (P10) 
         3     

A informação (palavras, frases e textos) é 

apresentada seguindo um padrão? (P11) 
          2    

ACESSIBILIDADE 

(D4) 

A informação (palavras, frases e textos) pode ser 

rapidamente acessada quando surge necessidade? 

(P12) 

           2   

A informação (palavras, frases e textos) permite 

fácil manipulação e aplicabilidade em diferentes 

tarefas? (P13) 

            3  

O acesso à esta informação é restrito ou se mantém 

de forma apropriada para garantir sua segurança? 

(P14) 

             3 

ESCORE MÉDIO (Fuzzy) CALCULADO EM CADA DIMENSÃO 

D1 D2 D3 D4 

2,0 3,5 3,2 2,6 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 

 

Ao analisar as médias obtidas em cada dimensão do questionário apresentado na 

Tabela 3, observa-se que a dimensão mais bem avaliada é a dimensão contexto. Dos quatro 
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atributos presentes na dimensão, dois receberam nota 4 e dois, nota 3. A dimensão intrínseca 

somou a menor média: 2,0. Com apenas três atributos, a dimensão recebeu nota 1 em um 

atributo bastante fácil de ser melhorado. A contratação de um revisor facilmente faria com que 

as palavras, textos e informações do site ficassem livres de erros de digitação e ortografia. 

Nenhum dos 14 atributos recebeu nota 5. 

Evidenciando assim, o rigor das notas atribuídas pelo usuário avaliador, a cada atributo 

a partir da proposição analisada, denotando problemas na qualidade do portal em questão. O 

que será discutido mais adiante. 

 

5.3 ANÁLISE FUZZY DOS ESCORES AVALIATIVOS 

 

Micene (2019) afirma que é possível usar diferentes números Fuzzy de acordo com a 

situação. Muitas vezes é mais assertivo trabalhar com diversas funções de pertinência. Função 

de pertinência é o critério que define com que grau de pertinência um elemento pertence ao 

conjunto, constando o valor do intervalo entre 0 e 1. 

Para Pedrycz (1994), as funções de pertinência triangular trazem algumas 

características inerentes que justificam sua utilização em processos de modelagem que 

empregam a Lógica Fuzzy. Dentre estas características pode-se citar: 

a) simplicidade na forma da função de pertinência; 

b) informação satisfatória acerca do termo linguístico; 

c) distribuição linear entre os termos limites do conjunto. 

 

Destarte, as funções de pertinência triangular foram exploradas neste trabalho, devido 

serem de fácil compreensão e tratamento. 

 

5.3.1 Representação gráfica dos escores das Dimensões 

 

A partir dos escores médios calculados em cada dimensão (D1- INTRÍNSECA, D2 –

CONTEXTO, D3 – REPRESENTAÇÃO e D4 - ACESSIBILIDADE), efetivou-se a análise 

Fuzzy para avaliação dos resultados. Na Figura 18 está representado os escores de cada 

dimensão de acordo com a escala Fuzzy. Sendo D1 = 2,0; D2 = 3,5; D3 = 3,2 e D4 = 2,6. Vale 

ressaltar que esses escores foram calculados a partir da Média dos valores (notas) atribuídos em 

cada dimensão. 
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Figura 18 – Representação gráfica dos escores médios das Dimensões de acordo com a escala 

 Fuzzy. 
 

1 2 3 4 5 

Muito Baixa 
ou Inexistente 

Baixa Moderada Alta 
Muito 
Alta 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 

 

Analisando a Figura 18 de acordo com a escala Fuzzy, constata-se que a dimensão D1 

está classificada com qualidade Baixa, a D2 com qualidade Moderada com tendência a Alta, a 

D3 com qualidade Moderada e a D4 com Baixa mais com tendência a Moderada. 

 

5.3.2 Grau de pertinência 

 

As funções de pertinência são funções matemáticas que fornecem um significado 

numérico para um conjunto Fuzzy (ZIMMERMAN, 1996). Podem ser representadas por μ(x) e 

definem o quanto um determinado elemento x pertence ao conjunto (A). Ademais, podem ser 

definidas a partir da experiência e da perspectiva do usuário, mas é comum fazer-se uso de 

funções de pertinência padrão, por exemplo, as de forma triangular, trapezoidal e Gaussiana. 

Em aplicações práticas, as formas escolhidas inicialmente tendem a sofrer ajustes em função 

dos resultados observados. 

Os cálculos dos graus de pertinências foram obtidos com base na representação gráfica 

dos escores médios das Dimensões de acordo com a escala Fuzzy (Figura 18), utilizando a 

Equação 3, com as seguintes condições: 

  

Na dimensão D1, x=2, então: 
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Para a=0, b=1, c=2; 𝑠𝑒 𝑏 < 𝑥 ≤ 𝑐 𝑒𝑛𝑡ã𝑜
𝑐−𝑥

𝑐−𝑏 
 ; 𝜇(𝑥; 0; 1; 2) =

(2−2)

2−1
=

0

1
= 𝟎  

Para a=1, b=2, c=3; 𝑠𝑒 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏 𝑒𝑛𝑡ã𝑜
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
 ; 𝜇(𝑥; 1; 2; 3) =

(2−1)

2−1
= 𝟏 

 

Na dimensão D2, x=3,5 então: 

Para a=2, b=3, c=4; 𝑠𝑒 𝑏 < 𝑥 ≤ 𝑐 𝑒𝑛𝑡ã𝑜
𝑐−𝑥

𝑐−𝑏 
 ; 𝜇(𝑥; 2; 3; 4) =

(4−3,5)

4−3
=

0,5

1
= 𝟎, 𝟓  

Para a=3, b=4, c=5; 𝑠𝑒 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏 𝑒𝑛𝑡ã𝑜
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
 ; 𝜇(𝑥; 3; 4; 5) =

(3,5−3)

5−4
=

0,5

1
= 𝟎, 𝟓 

 

Na dimensão D3, x=3,2 então: 

Para a=3, b=4, c=5; 𝑠𝑒 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏 𝑒𝑛𝑡ã𝑜
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎 
 ; 𝜇(𝑥; 3; 4; 5) =

(3,2−3)

4−3
=

0,2

1
= 𝟎, 𝟐  

Para a=2, b=3, c=4; 𝑠𝑒 𝑏 < 𝑥 ≤ 𝑐 𝑒𝑛𝑡ã𝑜
𝑐−𝑥

𝑐−𝑏
 ; 𝜇(𝑥; 2; 3; 4) =

(4−3,2)

4−3
=

0,8

1
 = 𝟎, 𝟖 

 

Na dimensão D4, x=2,6 então: 

Para a=1, b=2, c=3; 𝑠𝑒 𝑏 < 𝑥 ≤ 𝑐 𝑒𝑛𝑡ã𝑜
𝑐−𝑥

𝑐−𝑏 
 ; 𝜇(𝑥; 1; 2; 3) =

(3−2,6)

3−2
=

0,4

1
= 𝟎, 𝟒  

Para a=2, b=3, c=4; 𝑠𝑒 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏 𝑒𝑛𝑡ã𝑜
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
 ; 𝜇(𝑥; 2; 3; 4) =

(2,6−2)

4−3
=

0,6

1
= 𝟎, 𝟔 

 

No quadro 10, apresenta-se o grau de pertinência dos escores médios calculados em 

cada Dimensão da qualidade da informação. 

 

Quadro 10 – Representação do grau de pertinência dos escores médios. 

 

Dimensões 
Escore 

médio 

Grau de Pertinência 

1 2 3 4 5 

D1 2 0 1 0 0 0 

D2 3,5 0 0 0,5 0,5 0 

D3 3,2 0 0 0,2 0,8 0 

D4 2,6 0 0,4 0,6 0 0 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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O Quadro 10 mostra que de acordo com o grau de pertinência a dimensão D1 está 

classificada com qualidade Baixa, a D2 com qualidade Moderada com tendência a Alta, a D3 

com qualidade Moderada e a D4 com Baixa mais com tendência a Moderada. 

 

5.3.3 Desfuzificação 

 

O método de desfuzificação permite representar um conjunto Fuzzy por um valor crisp 

(número real). Para Nguyen, Shehab e Gao (2008), é o processo de uma operação que 

transforma as saídas Fuzzy dentro de um valor real, na qual, adequadamente representa o grau 

de satisfação e de expectativa de números fuzzy agregados.  

Os conjuntos Fuzzy podem ser descritos efetivamente de maneira que facilite a 

execução de suas operações, para isso, utiliza-se o conceito de conjunto α-cut. Desse modo, 

cada conjunto Fuzzy, e em consequência cada número Fuzzy, pode ser unicamente e totalmente 

representado por seus α-cuts que, por sua vez, são intervalos fechados para todo α ∈ [0; 1]. 

Considerando que os valores atribuídos às proposições são números Fuzzy, então a 

Média dos escores D1 é também um número Fuzzy decorrente da adição de três números (P1 + 

P2 + P3) Fuzzy, cujo resultado dessa soma é um número Fuzzy. Conforme cálculo utilizando a 

Equação 8, tem-se como resultado: 

 

D1 =
(1 + 2 + 3)

3
= 2 

Ao encontrar a função de pertinência para a dimensão D1, também se encontra a 

função de pertinência para a média D1, bastando dividir pelo número de proposições, a saber 

3, nessa dimensão. Para desfuzificar pode-se utilizar um valor de α-cut (ou corte de nível α) e 

encontrar um intervalo para a média D1. 

É interessante lembrar que o α-cut pode ser interpretado como o conjunto Fuzzy que 

apresenta uma restrição ou um limite imposto ao domínio do conjunto baseado no valor do α. 

Assim, o conjunto resultante contém todos os elementos do domínio que possuem um grau de 

pertinência μ(x) superior ou igual ao valor de α. 

Conforme ilustrado na Figura 19, para um valor de α-cut igual a 0,9 de pertinência são 

calculados os intervalos nas três funções de pertinência dos números Fuzzy das proposições P1, 

P2 e P3 em D1. Esses cálculos tiveram como resultado para P1: [0; 1,1], para P2: [1,9; 2,1] e 

para P3: [2,9; 3,1]. 
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Figura 19 – Representação gráfica dos intervalos das Proposições (P1, P2 e P3) da Dimensão 

                     (D1) para α-cut = 0,9. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 

 

Sendo o intervalo crisp para o intervalo total D1 (IntervaloTotalD1) obtido pela adição 

dos intervalos anteriormente calculados, dessa forma, o resultado dessa adição é calculado da 

seguinte forma: 

IntervaloTotalD1 = [(0+1,9+2,9); (1,1+2,1+3,1)] = [4,8; 6,3] 

 

Assim, o intervalo para a Média D1 (InvervaloMediaD1) (ver Figura 20) resulta em: 

InvervaloMediaD1 = [(4,8 ÷ 3); (6,3 ÷ 3)] = [1,6; 2,1]. 

 

Figura 20 – Representação gráfica da função de pertinência da Média D1  

                                     (IntervaloMediaD1) e do intervalo de desfuzificação para α-cut = 0,9. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 
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E finalmente, InvervaloMediaD1 é aquele que determina a faixa no gráfico radar 

(Figura 27) na dimensão D1. 

Aplicando o mesmo procedimento para as outras dimensões D2, D3 e D4, teremos: 

 

a) para a dimensão D2: 

 

D2 =
(4 + 4 + 3 + 3)

4
= 3,5 

 

Conforme ilustrado na Figura 21, em D2, para um valor de α-cut igual a 0,9 de 

pertinência são calculados os intervalos nas quatro funções de pertinência dos números Fuzzy 

das proposições P4, P5, P6 e P7. Esses cálculos tiveram como resultado para P4: [3,9; 4,1], para 

P5: [3,9; 4,1], P6: [2,9; 3,1] e para P7: [2,9; 3,1]. 

 

Figura 21 – Representação gráfica dos intervalos das Proposições (P4, P5, P6 e P7) da  

                           Dimensão (D2) para α-cut = 0,9. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 

 

Sendo o intervalo crisp para o intervalo total D2 (IntervaloTotalD2) obtido pela adição 

dos intervalos anteriormente calculados, dessa forma, o resultado dessa adição é calculado da 

seguinte forma: 

IntervaloTotalD2 = [(3,9+3,9+2,9+2,9); (4,1+4,1+3,1+3,1)] = [13,6; 14,4] 
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Desse modo, o intervalo para a Média D2 (InvervaloMediaD2), ilustrado pela Figura 

22, resulta em:  

InvervaloMediaD2 = [(13,6 ÷ 4); (14,4 ÷ 4)] = [3,4; 3,6] 

 

 

Figura 22 – Representação gráfica da função de pertinência da Média D2   

                                  (IntervaloMediaD2) e do intervalo de desfuzificação para α-cut = 0,9. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 

 

Por último, InvervaloMediaD2 é aquele que determina a faixa no gráfico radar (Figura 

27) na dimensão D2. 

 

b) para a dimensão D3: 

 

D3 =
(4 + 4 + 3 + 2)

4
= 3,2 

 

Conforme pode ser visto na Figura 23, em D3, para um valor de α-cut igual a 0,9 de 

pertinência são calculados os intervalos nas quatro funções de pertinência dos números Fuzzy 

das proposições P8, P9, P10 e P11. Esses cálculos tiveram como resultado para P8: [3,9; 4,1], 

para P9: [3,9; 4,1], para P10: [2,9; 3,1] e para P11: [1,9; 2,1]. 
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Figura 23 – Representação gráfica dos intervalos das Proposições (P8, P9, P10 e P11) da  

                         Dimensão (D3) para α-cut = 0,9. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 

 

Sendo o intervalo crisp para o intervalo total D3 (IntervaloTotalD3) obtido pela adição 

dos intervalos anteriormente calculados, a representação é: 

IntervaloTotalD3 = [(3,9+3,9+2,9+1,9); (4,1+4,1+3,1+2,1)] = [12,6; 13,4] 

 

A Figura 24 representa o intervalo para a Média D3 (InvervaloMediaD3), que 

numericamente resulta em:  

InvervaloMediaD3 = [(12,6 ÷ 4); (13,4 ÷ 4)] = [3,1; 3,3] 

 

Figura 24 – Representação gráfica da função de pertinência da Média D3    

                                     (IntervaloMediaD3) e do intervalo de desfuzificação para α-cut = 0,9. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 
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O InvervaloMediaD3 determina a faixa no gráfico radar (Figura 27) na dimensão D3. 

 

c) para a dimensão D4: 

 

D4 =
(2 + 3 + 3)

3
= 2,6 

Em D4, conforme observa-se na Figura 25, para um valor de α-cut igual a 0,9 de 

pertinência são calculados os intervalos nas três funções de pertinência dos números Fuzzy das 

proposições P12, P13 e P14. Esses cálculos tiveram como resultado para P12: [1,9; 2,1], para 

P13: [2,9; 3,1] e para P14: [2,9; 3,1]. 

 

 

Figura 25 – Representação gráfica dos intervalos das Proposições (P12, P13 e P14) da  

                           Dimensão (D4) para α-cut = 0,9. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 

 

Sendo o intervalo crisp para o intervalo total D4 (IntervaloTotalD4) obtido pela adição 

dos intervalos anteriormente calculados, dessa forma, o resultado dessa adição é calculado da 

seguinte forma: 

IntervaloTotalD4 = [(1,9+2,9+2,9); (2,1+3,1+3,1)] = [7,7 ; 8,3] 

 

Portanto, como pode ser visto na Figura 26, o intervalo para a Média D4 

(InvervaloMediaD4) resulta em: 

InvervaloMediaD4 = [(7,7 ÷ 3); (8,3 ÷ 3)] = [2,5; 2,7] 
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Figura 26 – Representação gráfica da função de pertinência da Média D4  

                                     (IntervaloMediaD4) e do intervalo de desfuzificação para α-cut = 0,9. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 

 

Destaca-se que o InvervaloMediaD4 estabelece a faixa no gráfico radar (Figura 27) na 

dimensão D4. 

 

5.3.4 Gráfico de radar 

 

O gráfico de radar é um gráfico que consiste de uma sequência de raios equi-angulares, 

com cada raio representando uma das variáveis. Este tipo de gráfico compara os valores 

agregados de várias séries de dados. Ele pode propiciar: apresentação de várias dimensões ao 

mesmo tempo, fácil visualização comparativa e uniformização das unidades de medida de séries 

de dados independentes. A estrutura permite colocar lado a lado diferentes séries de dados. A 

uniformização das unidades de medidas é uma das principais características do gráfico. 

Os resultados dos intervalos de desfuzificação para α-cut = 0,9, conforme a 

representação gráfica de radar apresentada na Figura 27, mostraram que a dimensão D2 foi a 

que apresentou a melhor avaliação, enquanto que a dimensão D1, foi a que demonstrou a pior. 

Sugerindo assim, para a equipe de gestão do portal que ações de melhorias devem ser praticadas 

para elevar o grau de satisfação dos usuários principalmente na Dimensão D1. 
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Figura 27 – Representação gráfica Radar crisp para as Médias das dimensões (D1, D2, D3 e  

                      D4) e dos intervalos de desfuzificação para α-cut = 0,9. 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 

 

A partir da análise da representação gráfica, a equipe de gestão do portal do Poder 

Judiciário poderá estabelecer metas para alcançar melhores escores em cada dimensão. Por 

exemplo, no caso em tela, poderia ser estabelecida a meta de o escore mínimo em cada 

dimensão (D1, D2, D3 e D4) não poder ser inferior a 3,0. Para isto, ações devem ser tomadas 

para elevar os escores da dimensão D1 de 2,0 para 3,0, como também da dimensão D4 de 2,8 

para 3,0. Isso implica trabalhos de melhoria nas informações do Portal, nos atributos (Livre de 

Erros, Credibilidade e Objetividade) da dimensão D1 (intrínseca) e, nos atributos 

(Acessibilidade, Facilidade de uso e Segurança) da dimensão D4 (Acessibilidade). 
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Sugere-se que após a implantação e o acompanhamento das ações de melhoria, deve-

se efetuar planejamento (Plano de ação) para a aplicação de uma nova avaliação com outros 

usuários do portal do TJRO. 

 

 

6  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A análise da qualidade da informação, considerando as dimensões e os atributos das 

informações no Portal do Tribunal do Estado de Rondônia, revelou um campo de incerteza, 

imprecisão e ambiguidades sobre o grau da qualidade. A subjetividade envolvida e a 

experiência do usuário podem interferir na clareza dos resultados da avaliação. 

Não há dúvidas de que o QFD e o Fuzzy QFD são ferramentas que auxiliam na 

identificação das necessidades intrínseca e extrínseca dos usuários. Tais necessidades se apoiam 

em dados quantitativos e qualitativos que expressam o que os usuários esperam ao comprar um 

produto ou serviço, mesmo sendo a informação um “produto” intangível, tornando assim a 

avaliação da sua qualidade uma ação bastante subjetiva. 

A discrepância entre o método QFD e o Fuzzy QFD origina-se principalmente das 

formas distintas de lidar com a incerteza nas variáveis de julgamento linguístico. A teoria dos 

conjuntos Fuzzy precisa de uma função de pertinência Fuzzy com antecedência para converter 

os julgamentos linguísticos, o que resulta em intervalos Fuzzy fixos. O que se percebe é que o 

intervalo difuso de diferentes avaliadores da qualidade da informação pode variar 

significativamente devido a diferentes percepções, experiências e conhecimentos.  

Destaca-se que a validade e confiabilidade do modelo foram verificadas mediante 

análise de sua aplicabilidade, tornando-o uma ótima escolha para os gerentes de portais e 

oferecendo condições para que se realize uma eficiente gestão na qualidade das informações 

disponibilizadas, a fim de maximizar a satisfação dos clientes/usuários. Por meio da avaliação 

das relações entre as quatro dimensões e os 14 atributos, esta tese fornece um novo método para 

lidar com as informações de incerteza no processo do QFD e, consequentemente, em todo 

processo avaliatório. 

É importante mencionar que Albuquerque, Bastos e Lino (2009) propuseram um 

modelo para avaliar a percepção da qualidade de um site tendo como base as características dos 

usuários e as dimensões de qualidade. A proposta dos autores identifica inicialmente as 

características da comunidade de usuários com o auxílio de um estudo descritivo exploratório 
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de dados. A análise é relevante porque descreve a comunidade e permite identificar perspectivas 

cognitivas e sociológicas que podem interferir na percepção da qualidade de palavras, textos e 

informações. No trabalho, um instrumento de coleta de dados foi desenvolvido de forma a 

permitir a caracterização dos membros da comunidade, além de levantar as valorações 

atribuídas às diferentes dimensões consideradas. 

O modelo apresentado nesta tese para apoiar a Gestão da Qualidade da Informação em 

portais do Poder Judiciário, utilizando Fuzzy QFD, foca nas dimensões e seus respectivos 

atributos para avaliar a qualidade da informação do portal do TJRO, onde o usuário-avaliador, 

por meio de um instrumento avaliativo específico (Quadro 8), atribuiu uma nota em uma escala 

de 1 a 5 (que representa uma varável qualitativa de valores Fuzzy) de acordo com sua percepção, 

seus conhecimentos e suas experiências. Dessa forma, o modelo apresenta vantagens, pois de 

acordo com a sua estrutura, não há preocupação em priorizar usuários, dimensões e seus 

respectivos atributos, e a simplicidade nos cálculos dos escores. 

Hipoteticamente, a junção dos dois modelos resultaria em: (i) possibilidade de definir 

a comunidade de usuários em cidadão, advogado, magistrado, técnico, etc. e (ii) possibilidade 

de ampliar a quantidade de dimensões e atributos, se necessário. 

Embora este trabalho tenha colaborado para os avanços do conhecimento sobre o tema 

e o conhecimento de forma geral, existem limitações a serem observadas. O modelo proposto 

assume que os requisitos do cliente usados no processo QFD são todos independentes, o que 

ignora as correlações entre eles. Além disso, os conflitos entre critérios competitivos não são 

levados em consideração, o que sugere novos estudos no sentido de preencher as lacunas 

existentes no conhecimento. 

 

 

7  CONCLUSÕES 

 

O volume de informações e a publicação contínua de informações na web trouxe 

consigo um problema fundamental para todos os usuários: selecionar no vasto estoque de 

informações atualmente existente, aquelas que têm qualidade. Este cenário é um aspecto crítico 

a ser considerado porque cada vez mais os usuários necessitam de filtros para minimizar o 

excesso de conteúdos em suas buscas.  

Várias ideias têm surgido para amenizar este problema. Em geral, as soluções 

apresentadas baseiam-se em listas que contêm categorias, dimensões e critérios relacionados 
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com a qualidade da informação, pois essa necessita ter credibilidade, conteúdo, boa 

apresentação, acessibilidade, navegabilidade, interatividade, confiabilidade, validade, 

tempestividade, ou seja, precisa ter um alto padrão de “qualidade”. Portanto, exige-se a criação 

de métodos que considerem os critérios qualitativos subjetivos, relacionados com a percepção 

de cada usuário. 

Este trabalho de pesquisa propôs um modelo baseado no Fuzzy QFD para apoiar a 

Gestão da Qualidade da Informação em portais do Poder Judiciário. O modelo é de fácil 

entendimento e pode ser implementado por equipes responsáveis pela gestão de portais do 

Poder Judiciário brasileiro. A vantagem principal do Fuzzy QFD é que ele faz a junção das 

abordagens Fuzzy com a ferramenta QFD, objetivando uma avaliação quantitativa em relação 

à avaliação qualitativa da qualidade.  

Considera-se que a parte exploratória da pesquisa foi crucial para o avanço do 

conhecimento do autor do trabalho e o direcionamento da parte conceitual e descritiva. Também 

possibilitou os conhecimentos necessários e primordiais para a elaboração do modelo de apoio 

a Gestão da Qualidade da Informação, testado no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia, onde o autor atua como colaborador desde 1994 prestando serviços que busquem 

melhorar a qualidade da informação do Portal. 

Com o desenvolvimento da pesquisa e do modelo, os indicadores de qualidade da 

informação em portais do Poder Judiciário ficaram evidenciados como um conceito 

multidimensional que se realiza por meio de um conjunto de dimensões com seus respectivos 

atributos. 

A análise dos resultados da avaliação do portal, inferidos pela lógica Fuzzy, mostraram 

que o grau de incerteza na definição da qualidade do site avaliado pode ser estimado e 

proporciona aos gestores do portal informações relevantes e com qualidade para a tomada de 

decisões e a implementação de ações quanto aos processos de melhorias na gestão do portal. 

Uma meta de valor dos escores em cada dimensão é um bom exemplo de uma ação. A 

consequência disso é denominada “aumento do nível de qualidade” e esse pode conduzir a 

satisfação do usuário. 

Ao final, a pesquisa teve seus objetivos geral e específicos atendidos, pois demonstrou 

que o Fuzzy QFD pode ser adaptado para a avaliação e a análise da qualidade da informação 

em portais do Poder Judiciário. 
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7.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A eficácia de qualquer modelo de avaliação da qualidade da informação, como o aqui 

apresentado, requer que outros instrumentos sejam implementados, além de políticas e ações 

gerenciais coerentes com as bases que o sustentam. Neste sentido, propõe-se que sejam 

desenvolvidos os seguintes trabalhos, considerados essenciais para a aprimoramento do modelo 

apresentado, voltados a: 

a) definir metas e indicadores para estabelecer qual nível de qualidade deseja-se 

alcançar; 

b) aplicar o modelo desenvolvido em outros portais de órgãos do Poder Judiciário 

brasileiro, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de 

Justiça, entre outros, para a validação e a consistência da abordagem proposta. E 

caso necessário, que seja realizado os ajustes cabíveis; 

c) fazer uma pesquisa mais ampla com um maior número de usuários e dividi-los por 

classe (advogado, magistrado, cidadão, funcionários, etc.) para aprimorar o modelo 

desenvolvido de apoio a Gestão da Qualidade da Informação em portais do Poder 

Judiciário; 

d) definir funções de pertinência adaptáveis, ou seja, realizar experimentos utilizando 

outros tipos de função de pertinência, além da triangular. 
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APÊNDICE A – Dados da Pesquisa 

 

Para este trabalho foi realizada uma pesquisa na base de dados internacional SCOPUS, 

buscando pelos termos “Information Quality”, “QFD” e “House Of Quality”, em título, resumo 

e palavras-chave, utilizando o auxílio dos conectores booleanos AND e OR, sendo, portanto: 

TITLE-ABS-KEY ("Information quality" AND "QFD" OR "House of Quality"). 
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APÊNDICE B – Instrumento Avaliativo 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC 

Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento – PPEGC 

 

Pesquisa de doutorado para “apoio a Gestão da Qualidade da Informação” 

 

 

Prezado(a) Usuário(a), 

 

Convido você a participar desta pesquisa de doutorado, cujo objetivo é avaliar a 

qualidade da informação em Portal do Poder Judiciário. Esta pesquisa, possui como tema 

“Modelo de apoio a Gestão da Qualidade da Informação em Portal do Poder Judiciário”, 

sob a orientação do Prof. Dr. Rogério Cid Bastos do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC). 

Para garantir a confiabilidade e validade desta pesquisa, este instrumento deverá ser 

respondido com o máximo de precisão, de acordo com o seu conhecimento e sua experiência 

na utilização do Portal avaliado.  

O instrumento é composto por quatro dimensões e 14 atributos da qualidade da 

informação, conforme quadro abaixo: 
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DIMENSÃO ATRIBUTO PROPOSIÇÃO 

INTRÍNSECA 

Livre de Erros 
A informação (palavras, frases e textos) está livre de erros 

(está correta)? 

Credibilidade 
As informações (palavras, frases e textos) são consideradas 

verdadeiras e confiáveis? 

Objetividade 
A informação (palavras, frases e textos) está apresentada de 

forma objetiva e é baseada em fatos? 

CONTEXTO 

Completude 
A informação (palavras, frases e textos) contém todos os 

dados importantes para o seu entendimento? 

Atualidade 
A informação (palavras, frases e textos) é suficientemente 

atual para sua necessidade? 

Valor agregado 
A informação (palavras, frases e textos) apresenta 

benefícios e vantagens para você que as utiliza? 

Relevância 
A informação (palavras, frases e textos) é aplicável para 

você em determinada tarefa? 

REPRESENTAÇÃO 

Compreensividade 
A informação (palavras, frases e textos) é de fácil 

compreensão para você? 

Interpretabilidade 

A informação (palavras, frases e textos) está representada 

em linguagem apropriada, utilizando símbolos e códigos 

corretos e apresentando definições claras e precisas? 

Concisão 
A informação (palavras, frases e textos) é apresentada de 

forma compacta? 

Representação 

consistente 

A informação (palavras, frases e textos) é apresentada 

seguindo um padrão? 

ACESSIBILIDADE 

Acessibilidade 
A informação (palavras, frases e textos) pode ser 

rapidamente acessada quando surge necessidade? 

Facilidade de uso 
A informação (palavras, frases e textos) permite fácil 

manipulação e aplicabilidade em diferentes tarefas? 

Segurança 
O acesso à esta informação é restrito ou se mantém de 

forma apropriada para garantir sua segurança? 

 

Cada dimensão da qualidade da informação e de seus atributos possui um conjunto de 

proposições desenvolvidas em conformidade com a dimensão analisada. Para cada proposição 

você (usuário) entrevistado atribuirá um valor numa escala de 1 a 5, para o Portal o Poder 

Judiciário que está sendo avaliado, conforme sua percepção, seus conhecimentos e suas 

experiências. Para facilitar o juízo de valor a ser estimado em cada proposição, deverá ser 

utilizada a tabela abaixo que contém a escala numérica com uma associação qualitativa dos 

valores. 
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1 2 3 4 5 

Ocorrência 

Muito Baixa 

ou Inexistente 

Ocorrência 

Baixa 

Ocorrência 

Moderada 

Ocorrência 

Alta 

Ocorrência 

Muito Alta 

 

Assim, para responder a este Instrumento de Pesquisa, o usuário necessita averiguar 

cada proposição com base na sua realidade, seus conhecimentos e suas experiências. Informe o 

valor atribuído com sua pontuação, entre zero (Inexistente) e cinco (Muito Alto), na COLUNA 

referida sobre a ocorrência da proposição. 

Agradeço antecipadamente sua valiosa colaboração e coloco-me à disposição para os 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Porto Velho (RO), janeiro de 2019. 
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ALMIR DOS SANTOS ALBUQUERQUE 

Doutorando em Engenharia e Gestão do Conhecimento (UFSC) 

E-mail: mailto: asaalbuquerque@gmail.com 

Telefones (0xx48) 37216358, (0xx48) 96161709 

 

 

 

Nome do ÓRGÃO JUDICIÁRIO cujo portal foi avaliado: ................................................... 

 

 

DIMENSÃO ATRIBUTO PROPOSIÇÃO VALOR (1 a 5) 

INTRÍNSECA 

Livre de Erros 
A informação (palavras, frases e textos) está 

livre de erros (está correta)? 

 

Credibilidade 
As informações (palavras, frases e textos) são 

consideradas verdadeiras e confiáveis? 

 

Objetividade 

A informação (palavras, frases e textos) está 

apresentada de forma objetiva e é baseada em 

fatos? 

 

CONTEXTO 

Completude 

A informação (palavras, frases e textos) contém 

todos os dados importantes para o seu 

entendimento? 

 

Atualidade 
A informação (palavras, frases e textos) é 

suficientemente atual para sua necessidade? 

 

Valor agregado 

A informação (palavras, frases e textos) 

apresenta benefícios e vantagens para você que 

as utiliza? 

 

Relevância 
A informação (palavras, frases e textos) é 

aplicável para você em determinada tarefa? 

 

REPRESENTAÇÃO 

Compreensividade 
A informação (palavras, frases e textos) é de fácil 

compreensão para você? 

 

Interpretabilidade 

A informação (palavras, frases e textos) está 

representada em linguagem apropriada, 

utilizando símbolos e códigos corretos e 

apresentando definições claras e precisas? 

 

Concisão 
A informação (palavras, frases e textos) é 

apresentada de forma compacta? 

 

Representação 

consistente 

A informação (palavras, frases e textos) é 

apresentada seguindo um padrão? 

 

ACESSIBILIDADE 

Acessibilidade 

A informação (palavras, frases e textos) pode ser 

rapidamente acessada quando surge 

necessidade? 

 

Facilidade de uso 

A informação (palavras, frases e textos) permite 

fácil manipulação e aplicabilidade em diferentes 

tarefas? 

 

Segurança 

O acesso à esta informação é restrito ou se 

mantém de forma apropriada para garantir sua 

segurança? 
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