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“Dados são o novo petróleo. É valioso, mas se não for
refinado, não pode realmente ser usado (...), então os dados
devem ser divididos, analisados para que tenham valor.”
(PALMER, 2006).

RESUMO

A presente tese de doutorado apresenta como problema de pesquisa, o seguinte questionamento:
“como fazer para mitigar potenciais desperdícios de conhecimento no uso de sistemas
gerenciadores de banco de dados”? Como contribuição científica, a tese propõe um conjunto de
diretrizes para mitigação de potenciais desperdícios de conhecimento no uso de sistemas
gerenciadores de banco de dados (SGBD). A associação dos termos ‘desperdício de
conhecimento’ com ‘SGBD’ é uma lacuna identificada pelo pesquisador, e a pesquisa tem o
objetivo de fazer essa aproximação. Este estudo não localizou literatura que associe diretamente
os referidos termos. Mas, para caracterizá-lo, entende-se que é possível fazer uma aproximação
com o auxílio das literaturas de desperdício de desenvolvimento de software e de maturidade
analítica. Para verificar a relevância da proposta, foram realizadas: revisão da literatura,
pesquisas bibliográficas e uma pesquisa de campo no IBAMA, com a aplicação de um
questionário, respondido por 37 servidores que operam o sistema gerenciador do banco de
dados do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de
Recursos Naturais (CTF/APP). A apuração foi realizada com auxílio da estatística, mais
especificamente por meio de análise fatorial exploratória, onde as respostas foram organizadas,
codificadas e tabuladas com a ajuda do software estatístico Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS). A metodologia para proposição das diretrizes foi baseada no Design Science
Research (DSR). Os resultados da apuração deram origem a um instrumento preditivo de
diagnóstico de potenciais desperdícios de conhecimento em SGBD. Dentre os desperdícios
encontrados, podem ser destacados os seguintes: deficiências na comunicação interna; baixo
uso dos dados para a tomada de decisões; falta de clareza dos objetivos estratégicos da
organização; desperdício de reinvenção; problemas com a confiabilidade dos dados;
precariedade das ferramentas de trabalho; necessidade de melhorias no SGBD; os dados
precisam ser mais bem explorados. A pesquisa de campo serviu de base para, em conjunto com
o referencial teórico, propor 8 (oito) diretrizes mitigadoras de potenciais desperdícios, divididas
entre os três pilares da Gestão do Conhecimento; pessoas, processos e tecnologia. As referidas
diretrizes tiveram a consistência verificada por um usuário-chave. Por fim, foram indicados
caminhos para a implementação das diretrizes propostas, tais como: utilizar o conceito de “Ba”
para a criação de um ambiente virtual de aprendizagem; uso das mídias sociais para melhorar a
comunicação com os usuários dos sistemas; considerar as técnicas de Planejamento de Sistemas
de Informação (PSI), ao adquirir ou desenvolver um sistema; criação de comunidades de
prática, respeitando os padrões da International Organization for Standardization (ISO);
utilizar software de automação de marketing, para melhorar a comunicação externa; criar
padrões no SGBD, que permitam a interoperabilidade da comunicação entre os sistemas de
informação (SI). O estudo é destinado sobretudo aos planejadores e desenvolvedores de SI, para
que estes, ao adquirir ou criar um SGBD, levem em consideração as diretrizes e caminhos
propostos e, assim, procurem mitigar potenciais desperdícios de conhecimento na exploração
desses sistemas.
Palavras-chave: Conhecimento. Desperdício de conhecimento. Sistemas gerenciadores de
banco de dados. Desperdício de desenvolvimento de software. Maturidade analítica.

ABSTRACT

The present doctoral thesis presents as a research problem, the following question: “how to
mitigate potential waste of knowledge in the use of database management systems”? As a
scientific contribution, the thesis proposes a set of guidelines to mitigate potential waste of
knowledge in the use of database management systems (DBMS). The association of the terms
'waste of knowledge' with 'DBMS' is a gap identified by the researcher, and the research aims
to make this approximation. This study did not find literature directly associating these terms.
However, to characterize it, it is understood that it is possible to make an approximation with
the help of literature on software development waste and analytical maturity. To verify the
relevance of the proposal, the following were carried out: literature review, bibliographic
research, and field research at IBAMA, with the application of a questionnaire, answered by 37
servers that operate the management system of the Federal Technical Registry of Activities
Potentially Polluters and Users of Natural Resources (CTF/APP). The calculation was
performed with the help of statistics, more specifically through exploratory factor analysis,
where the responses were organized, coded, and tabulated with the help of the statistical
software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The methodology for proposing
the guidelines was based on Design Science Research (DSR). The results of the investigation
gave rise to a predictive tool for diagnosing potential waste of knowledge in DBMS. Among
the wastes found, the following can be highlighted: deficiencies in internal communication; low
use of data for decision making; lack of clarity of the organization's strategic objectives; waste
of reinvention; problems with data reliability; precariousness of work tools; need for
improvements in the DBMS; data need to be further explored. The field research served as a
basis for, together with the theoretical framework, proposing 8 (eight) guidelines to mitigate
potential waste, divided between the three pillars of Knowledge Management: people,
processes, and technology. These guidelines were checked for consistency by a key user.
Finally, paths were indicated for the implementation of the proposed guidelines, such as: using
the concept of “Ba” to create a virtual learning environment; use of social media to improve
communication with users of the systems; consider Planning Information Systems (PSI)
techniques when acquiring or developing a system; creation of communities of practice,
respecting the standards of the International Organization for Standardization (ISO); use
marketing automation software to improve external communication; create standards in the
DBMS, which allow the interoperability of communication between information systems (IS).
The study is mainly aimed at IS planners and developers, so that, when acquiring or creating a
DBMS, they consider the proposed guidelines and paths and, thus, seek to mitigate potential
waste of knowledge in the exploitation of these systems.
Keywords: Knowledge. Waste of knowledge. Database management systems. Waste of
software development. Analytical maturity.
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1 INTRODUÇÃO
Neste capítulo introdutório, é apresentada a motivação da pesquisa, a descrição dos
objetivos, justificativa, delimitação, originalidade, aderência ao Programa de Pós-Graduação
em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) e a estrutura da pesquisa.
1.1 APRESENTAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DA PESQUISA
Banco de dados (BD) e sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD) são
componentes essenciais na sociedade contemporânea. Considerando negócios, comércio
eletrônico, engenharia, medicina e tantas outras áreas de conhecimento, é possível afirmar que
os bancos de dados possuem influência crítica nessas operações (ELMASRI; NAVATHE,
2010). Por sua vez, a sociedade do conhecimento exige o aperfeiçoamento da competência
tecnológica e organizacional, por meio da capacidade de absorver e transformar dados e
informações, em conhecimento (FIALHO et al., 2010).
Cao e Duan (2015) afirmam que o uso de insights baseados em dados, para fornecer
informações para a tomada de decisão, possibilitam que as organizações usem processos de
decisão racionais, para identificar sistematicamente problemas e oportunidades de negócios,
definir objetivos estratégicos e critérios para o sucesso, desenvolver e avaliar alternativas,
selecionando as melhores.
Neste sentido, os dados possuem uma importância crescente na sociedade, pois são
considerados um recurso essencial que possibilita o aumento da produtividade, eficiência e
competitividade das organizações (OLIVEIRA, 2009). Sendo o conhecimento um recurso
chave para que as organizações se mantenham competitivas, elas precisam encontrar formas de
geri-lo adequadamente, mitigando os potenciais desperdícios.
O desperdício não é a causa raiz do problema, mas sim um sintoma, que evidencia
pontos de problema no sistema, nos processos e nos níveis da cadeia de valor (FERENHOF,
2011). Partindo da visão clássica do desperdício, chega-se ao desperdício de conhecimento, que
afeta o desempenho das empresas, trazendo prejuízos (DURST; FERENHOF, 2014).
Durst e Ferenhof (2016, p. 201) conceituam o desperdício de conhecimento como “não
usar o conhecimento existente ou não apoiar o uso de toda a capacidade de conhecimento”. Os
referidos autores apresentam alguns exemplos: na ausência de disciplina de procedimentos para
documentar e acompanhar o conhecimento, a empresa pode desperdiçar conhecimento explícito
gerado ao longo dos anos. Tal situação também pode aumentar o perigo de reinvenção, pois
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realizações do passado não podem ser facilmente replicadas sem ser documentadas. Outra
situação de desperdício de conhecimento é a tomada de decisões com base no próprio instinto
do gestor, sem a consulta a dados, informações e conhecimentos existentes na organização.
A literatura estudada aponta que os desperdícios de conhecimento podem ser
classificados em seis diferentes dimensões: reinvenção, falta de disciplina no sistema, recursos
humanos subutilizados, scatter, hand-off e wishfull thinking (FERENHOF, 2011; 2015;
FERENHOF; SELIG, 2013; FERENHOF; DURST; SELIG, 2015).
Potencialmente, o desperdício de conhecimento também pode ocorrer no uso de SGBD,
a partir da sua não utilização à plena capacidade. Além disso, desperdícios podem ocorrer em
cada uma das etapas do ciclo de construção dos sistemas de informação (SI), que são divididas
em: planejamento, desenvolvimento e utilização, numa sequência lógica, onde os SI são
pensados, produzidos e finalmente utilizados (AMARAL; VARAJÃO, 2006).
O presente estudo não localizou literatura que associe diretamente o desperdício de
conhecimento a BD ou SGBD. Mas, para caracterizá-lo, entende-se que é possível fazer uma
aproximação com o auxílio das literaturas de desperdício de desenvolvimento de software e de
maturidade analítica.
Neste sentido, o estudo de Sedano et al. (2017) aponta nove tipos de desperdício nos
projetos de desenvolvimento de software: criar o recurso ou produto errado, gerenciar mal o
backlog, retrabalhar, soluções desnecessariamente complexas, carga cognitiva estranha,
sofrimento psicológico, espera / multitarefa, perda de conhecimento e comunicação ineficaz.
Por sua vez, a pesquisa de Alahyari et al. (2019) identificou dez diferentes categorias
de desperdícios em organizações de desenvolvimento de software ágil: processos longos,
desenvolvimento de requisitos errados, falta de confiança e solicitação de monitoramento de
tudo; difícil acesso às informações do cliente; pré-estudos e provas de conceito que não levam
ao desenvolvimento, dificuldade de comunicação com fornecedores externos, trabalho
parcialmente realizado, relatórios de problemas, retrabalho, característica certa, mas atrasada.
Quanto à maturidade analítica, os autores George et al. (2020) desenvolveram um
modelo de maturidade para Business Intelligence and Analytics (BI&A) que define a capacidade
dimensionada necessária para a tomada de decisão baseada em dados e identifica as
características necessárias em diferentes níveis de capacidade de maturidade para obter
vantagem competitiva, que, dentre outras coisas, pode ajudar as organizações a reconhecer e
medir seu perfil de maturidade.
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A presente pesquisa utilizou como objeto de estudo, o sistema gerenciador do banco
de dados do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras
de Recursos Naturais (CTF/APP), conhecido internamente como Sistema SICAFI – Módulo
Cadastro, administrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA). A escolha se deu por critério de acessibilidade, pois o pesquisador
pertence ao quadro de servidores do IBAMA e trabalha com o referido SGBD.
A possível não utilização à plena capacidade do CTF/APP denota potencial
desperdício de conhecimento em sistema gerenciador de banco de dados. Então, a oportunidade
de pesquisa surge associada ao seguinte: como fazer para mitigar potenciais desperdícios de
conhecimento no uso de sistemas gerenciadores de banco de dados? Esta é a questão de
pesquisa norteadora do presente estudo.
1.2 OBJETIVOS
No entendimento do Richardson (1999), os objetivos de um estudo podem ser
classificados em duas categorias: a dos objetivos gerais, que são declarações claras e explícitas
sobre o que se pretende alcançar com a realização da pesquisa; e a dos objetivos específicos,
que definem quais são as etapas que precisam ser cumpridas para alcançar o objetivo geral.
1.2.1 Objetivo Geral
A presente pesquisa tem como objetivo geral: propor um conjunto de diretrizes para
mitigação de potenciais desperdícios de conhecimento no uso de sistemas gerenciadores de
banco de dados.
1.2.2 Objetivos Específicos
Por sua vez, os objetivos específicos são os seguintes:
1. Caracterizar os potenciais desperdícios de conhecimento no uso de sistemas
gerenciadores de banco de dados;
2. Elaborar instrumento de medição de potenciais desperdícios de conhecimento no uso de
sistemas gerenciadores de banco de dados;
3. Analisar os resultados da pesquisa de campo para propor diretrizes que possam mitigar
potenciais desperdícios de conhecimento no uso de sistemas gerenciadores de banco de
dados.

19

1.3 JUSTIFICATIVA
Os limites entre dados, informações e conhecimentos dependem do contexto de uso.
Os dados, disponíveis em grandes volumes nas organizações, armazenados em sistemas simples
e voltados ao atendimento de funcionalidades operacionais, sofrem intervenção humana e
tecnológica, transformando-se em elementos que irão formar um conjunto de informações que,
devidamente contextualizadas, formam a base do conhecimento (FIALHO et al., 2010).
O simples armazenamento de dados, informações e conhecimento em sistema
gerenciador de banco de dados não garante o seu uso à plena capacidade, ocasionando
potenciais desperdícios. Conforme Ferenhof et al. (2015), as consequências negativas do
desperdício de conhecimento para as organizações são relevantes, pois elas estão em um
processo contínuo de reinvenção e perdem valiosos recursos, financeiros e não financeiros.
Por exemplo, uma organização com alguns anos de existência, já apresenta um
histórico de decisões tomadas. Como consequência da ausência de procedimentos para
documentar e acompanhar o conhecimento, a empresa pode estar desperdiçando conhecimento
explícito, gerado ao longo desses anos. Tal desperdício pode ser reduzido por meio de um
processo sistemático de captação e armazenamento desses conhecimentos dispersos, o que pode
contribuir para que a organização se torne mais eficiente, com melhora na aplicação de recursos
e no processo decisório (DURST; FERENHOF, 2016).
Além do desperdício em si, a existência de problemas na qualidade dos dados sempre
foi uma realidade e, com o surgimento das redes locais e da internet, os sistemas de informação
passaram a interagir entre si. Consequentemente, os dados passaram a ser manipulados em
ambientes mais turbulentos, muitas vezes sem a implementação de mecanismos adequados que
garantissem a sua qualidade (OLIVEIRA, 2009).
Os desperdícios também podem ocorrer no ciclo de planejamento, desenvolvimento e
utilização dos sistemas de informação. Por exemplo: o desenvolvimento espontâneo de
aplicações informáticas é um fenômeno frequente em muitas organizações, sendo realizado sem
que se tenha a preocupação de pensar previamente no SI, tampouco existe a preocupação de
prever os reflexos da adoção do sistema no modo de funcionamento da organização. Daí a
importância do planejamento de sistemas de informação (PSI), sendo que o sucesso do
planejamento e do desenvolvimento do SI estão diretamente relacionados à qualidade da
utilização pelos usuários desse sistema (AMARAL; VARAJÃO, 2006).
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Neste sentido, entende-se que o público-alvo da pesquisa, são os planejadores e
desenvolvedores de sistemas de informação, a partir dos potenciais desperdícios de
conhecimento que foram identificados pelos utilizadores na pesquisa de campo.
Por todo o exposto, justifica-se o esforço da presente pesquisa, que visa contribuir por
meio da estruturação de uma solução preditiva, com a proposta de um instrumento de
identificação de potenciais desperdícios de conhecimento no uso de SGBD e, ato contínuo,
indicar caminhos para mitigar tais potenciais desperdícios. O instrumento de medição e as
diretrizes propostas servem para aplicação nas mais diversas áreas de estudo, o que torna este
estudo relevante na produção de conhecimento. No próximo tópico, são apresentadas as
reflexões sobre a delimitação da pesquisa.
1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA
O estudo teve como principal objetivo propor um conjunto de diretrizes para mitigação
de potenciais desperdícios de conhecimento no uso de sistemas gerenciadores de banco de
dados. Para chegar neste objetivo, foi elaborado um instrumento para medir esses potenciais
desperdícios de conhecimento em SGBDs, estruturando uma solução preditiva.
A pesquisa empírica foi realizada numa Autarquia Federal, que possui escritórios
espalhados por todos os estados brasileiros. Seus resultados não devem ser generalizáveis, mas
podem ser aplicados em outras organizações que apresentem características similares, que
sejam detentoras de SGBDs e que queiram medir a existência de potenciais desperdícios no seu
uso e tomar as devidas providências, caso haja detecção dos mesmos.
Em relação à maturidade analítica das organizações, não era foco desta pesquisa
mensurá-la na organização pesquisada. A teoria de maturidade analítica foi utilizada por
aproximação, como uma das teorias identificadas como uteis para associar o potencial
desperdício de conhecimento a SGBD.
Da mesma forma, a teoria sobre sistemas de informação não foi aprofundada, sendo
utilizada pontualmente para identificar as personas envolvidas no ciclo de gestão de sistemas
de informação, que são o público-alvo das diretrizes propostas. O próximo tópico diz respeito
às buscas na literatura, para fins de comprovar o ineditismo da pesquisa.
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1.5 INEDITISMO
A presente tese parte da premissa de existência de potenciais desperdícios de
conhecimento em sistemas gerenciadores de banco de dados. Dessa forma, são apresentados os
estudos que foram selecionados, a partir das buscas feitas por meio de revisões de literatura,
narrativa e integrativa, conforme detalhado no tópico 3.2.
No processo de revisão narrativa, foram realizadas buscas em 7 (sete) bases científicas:
Scopus, Web of Science, Compendex, ProQuest Dissertations & Theses Global, SciELO.ORG
e Banco de Teses da Capes. Os descritores pesquisados foram os seguintes: “waste of
knowledge” OR “knowledge waste” OR “lost of knowledge” OR “loss of knowledge” OR
“knowledge loss” OR “knowledge lost” AND databank OR database OR "information base"
OR "knowledge base" AND “information quality”.
A primeira etapa de buscas, aqui chamada de revisão narrativa, realizada
simultaneamente com todos os descritores citados no parágrafo anterior, não retornou estudos
que atendessem aos critérios estabelecidos, o que pode significar, por exemplo, a presença de
erros nos sistemas indexadores ou mesmo falta de uso de sinônimos, equivalências ou sistemas
de buscas inteligentes, com técnicas associativas.
Na segunda etapa, as buscas foram feitas com os termos separados em dois blocos.
A revisão sistemática integrativa do primeiro bloco de buscas, que versou sobre os descritores
“waste of knowledge” OR “knowledge waste” OR “lost of knowledge” OR “loss of knowledge”
OR “knowledge loss” OR “knowledge lost”, resultou na seleção final de 10 (dez) estudos,
brevemente comentados na sequência.
O livro de Voehl et al. (2010), no capítulo sobre identificação de desperdício, apresenta
detalhadamente os sete desperdícios tradicionais, identificados por Ohno (1988) superprodução, inventário ou estoque, defeitos, processos desnecessários, espera, movimento,
transporte - e acrescenta outros dois: pessoas subutilizadas e comportamento. O estudo de
Aggestam et al. (2010) tem o objetivo de identificar e descrever diferentes tipos de perda de
conhecimento, durante o processo de captura de conhecimento.
O artigo de Durst e Wilhelm (2011) tem como objetivo investigar o estado atual da
gestão do conhecimento em uma empresa alemã de médio porte, que sofre constante ameaça
de perda de conhecimento devido à rotatividade de pessoal ou ausências prolongadas.
A dissertação de Ferenhof (2011) aponta para formas de melhorar o processo de
desenvolvimento de novos serviços a partir da eliminação dos desperdícios de conhecimento.
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A referida dissertação resultou na publicação de ao menos 4 (quatro) artigos relacionados ao
tema, também selecionados neste processo de revisão da literatura e comentados a seguir.
O artigo de Ferenhof e Selig (2013) objetiva desenvolver um modelo para medir o
desperdício de conhecimento, a fim de melhorar o desempenho das empresas. Por sua vez, o
artigo de Ferenhof, Durst e Selig (2015) apresenta uma revisão de literatura sobre desperdício
de conhecimento nas organizações. Durst e Ferenhof (2017) revisam a pesquisa sobre
reutilização do conhecimento (desperdício) nas organizações para identificar o corpo atual de
conhecimento e lacunas. Já o artigo de Ferenhof, Durst e Selig (2016) destaca a importância de
ter uma melhor compreensão sobre os conceitos de desperdício e perda de conhecimento.
Leite e Vieira (2015) apresentam um levantamento bibliográfico aprofundado sobre a
criação, princípios, evolução e práticas da filosofia enxuta (Lean Philosophy) orientada para o
setor de serviços. Também associado a serviços, o estudo de Sedano et al. (2017) teve o objetivo
de identificar e descrever diferentes tipos de desperdícios no desenvolvimento de software.
Por sua vez, a revisão sistemática integrativa do segundo bloco de buscas envolveu os
descritores “databank” OR “database” OR "information base" OR "knowledge base" AND
“information quality”, resultando na seleção final de 3 (três) estudos.
O artigo de Shollo e Galliers (2016) fornece evidências empíricas do resultado
performativo dos sistemas de business intelligence (BI) em relação ao conhecimento
organizacional por meio das práticas de articulação e seleção de dados.
O artigo de Alahyari et al. (2019) explora o conceito de desperdício em organizações
de desenvolvimento de software ágil e como ele é definido, usado, priorizado, reduzido ou
eliminado na prática. Por fim, o estudo de Teixeira, Ferreira e Santos (2019) analisa a relação
entre o Lean Thinking e a Indústria 4.0 e propõe uma estrutura que promova a compreensão
dessa relação, bem como seu impacto em fluxos de informação.
O resultado dessas buscas indicou que o tema desperdícios de conhecimento é
conhecido e estudado. Da mesma forma, o tema relacionado a banco de dados, mais
especificamente, desperdício de desenvolvimento de software. No entanto, verificou-se um
hiato de literatura na associação desses dois termos, que é o diferencial do presente estudo.
Portanto, da forma que está sendo proposto, o presente estudo é inédito, no sentido de contribuir
para a ciência com a estruturação de uma solução preditiva, por meio da proposta de um
instrumento de identificação de potenciais desperdícios de conhecimento no uso de SGBDs e
indicar diretrizes para mitigar tais potenciais desperdícios.
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Como não foram identificados estudos associando diretamente os descritores
buscados, outros trabalhos foram acrescidos na fundamentação teórica, a título de
complementação dos estudos selecionados na revisão da literatura, com o objetivo principal de
aprofundar as discussões, visando uma melhor compreensão de cada temática, para a
proposição do instrumento de medição e das diretrizes de mitigação dos potenciais desperdícios
de conhecimento em sistemas gerenciadores de banco de dados. O próximo tópico trata da
aderência da pesquisa ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do
Conhecimento (PPGEGC).
1.6 ADERÊNCIA AO PROGRAMA INTERDISCIPLINAR
Desde o início do Programa em 2004, o PPGEGC está estruturado em três áreas de
concentração: Engenharia do Conhecimento, Gestão do Conhecimento e Mídia e
Conhecimento. De acordo com Pacheco (2016), a definição de conhecimento proposta pelo
PPGEGC é um conceito genérico de conhecimento, que propõe a convergência de três visões
de mundo sobre o conhecimento: cognitivista, autopoiética e conexionista.
Neste sentido, a Engenharia do Conhecimento adota a visão de mundo cognitivista,
que entende que o conhecimento pode ser conteúdo e estar em artefatos. A Gestão do
Conhecimento tem como principal referência para o conhecimento, a visão autopoiética, que
defende que a criação do conhecimento se dá (principalmente) por humanos. A Mídia do
Conhecimento tem como principal referência, o paradigma conexionista, que afirma que a rede
e a comunicação são essenciais na geração de valor (PACHECO, 2016).
Esta tese propõe um conjunto de diretrizes para mitigação de potenciais desperdícios
de conhecimento no uso de sistemas gerenciadores de banco de dados. Como tal, está inserida
na área de concentração da Gestão do Conhecimento (GC), pois está centrada nos três pilares
da GC: pessoas, processos e tecnologia. A linha de pesquisa é a de Teoria e Prática em Gestão
do Conhecimento, que no PPGEGC, estuda a gestão do conhecimento nas organizações,
buscando relação com a engenharia e a mídia.
Neste contexto, percebe-se o conhecimento como conteúdo ou processo efetivado por
agentes humanos ou artificiais em atividades de geração de valor científico, econômico, social
ou cultural (PACHECO, 2016).
Entende-se que o diferencial do PPGEGC em relação aos programas disciplinares,
reside na liberdade para combinar saberes de variadas áreas, o que possibilita a diferenciação
desta pesquisa, que não se restringe ao estudo do dado e da informação, mas vai além, para
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explorar o caminho para a geração do conhecimento, associado à presença de potenciais
desperdícios, quando esse conhecimento está associado ao uso de SGBDs.
Na

presente pesquisa, são utilizados temas ligados especialmente às áreas de

administração e tecnologia, para propor as diretrizes de mitigação de potenciais desperdícios
de conhecimento no uso de SGBDs, auxiliando os planejadores e desenvolvedores de sistemas
de informação, a partir do que foi dito pelos utilizadores na pesquisa de campo.
Em relação às lentes teóricas utilizadas em dissertações e teses no âmbito do PPGEGC,
não foram encontrados trabalhos que tratassem diretamente da associação dos constructos
desperdício de conhecimento a banco de dados. No entanto, algumas pesquisas do Programa
contribuíram no processo de construção do presente estudo e são apresentadas no Quadro 1.
Quadro 1 – Dissertações e teses de apoio no PPGEGC
Autor
Helio
Aisenberg
Ferenhof
Israel
Honorino
Nunes
Andréa
Sabedra
Bordin
Bruna
Devens
Fraga
Mônica
Ramos
Carneiro

Título
Uma sistemática de identificação de
desperdícios de conhecimento visando
à melhoria do processo de criação de
novos serviços
Diretrizes estratégicas para o
desenvolvimento de comunidades de
prática na área comercial de uma
empresa de distribuição de energia
elétrica.
Framework baseado em conhecimento
para análise de rede de colaboração
científica
Framework de análise de
conhecimentos críticos às capacidades
de resiliência
Organizacional
Instrumentalização do framework do
Desenvolvimento Urbano Baseado no
Conhecimento (KBUD) para suporte à
tomada de decisão na governança de
cidades

Caio
Alvarez
Marcondes
dos Santos

Utilização de mídias digitais para
comunicação de normativas por
organizações públicas: uma proposta
para o Cadastro Técnico Federal –
CTF/APP.
Fonte: Autoria própria

Palavras-chave
Desperdício de Conhecimento;
New Service
Development; Gestão do
Conhecimento
Gestão do conhecimento;
Comunidades de prática;
Diretrizes estratégicas;
Fatores críticos de sucesso.

M/D
M

Ano
2011

D

2012

Rede de colaboração científica;
modelagem de conhecimento;
representação de conhecimento.
Conhecimento Organizacional;
Resiliência Organizacional;
Práticas de Gestão do
Conhecimento; Capacidades de
resiliência.
Desenvolvimento urbano baseado
em conhecimento – KBUD
Cidades
Framework
Governança
Tomada de decisão
Instrumentalização.
Cadastro Técnico Federal CTF/APP
Mídia do conhecimento
Comunicação pública
Normas

D

2015

D

2019

D

2020

M

2021

A pesquisa de Ferenhof (2011) associou o desperdício de conhecimento ao
desenvolvimento de novos serviços e serviu de referência central para o desenvolvimento do
presente estudo.
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As pesquisas de Bordin (2015), Fraga (2019) e Carneiro (2020) foram referências
importantes para o melhor entendimento da teoria da Design Science Research (DSR), que
compõe a metodologia de pesquisa.
Por sua vez, a pesquisa de Santos (2021) contribuiu com referências sobre
comunicação interna e auxiliou na elaboração das propostas de implementação das diretrizes.
Da mesma forma, o estudo de Nunes (2012), contribuiu com a elaboração das estratégias da
presente pesquisa.
Diante do exposto, verifica-se que o presente estudo representa um avanço na
literatura, ao buscar uma associação dos constructos desperdícios de conhecimento associado a
sistemas gerenciadores de banco de dados, sendo este um diferencial em relação aos trabalhos
desenvolvidos no PPGEGC até o presente momento. Na sequência, é apresentada a estrutura
da pesquisa.
1.7 ESTRUTURA DO ESTUDO
A presente tese é composta por seis tópicos. O tópico 1 apresenta a motivação de
pesquisa, os objetivos pretendidos, a justificativa, o ineditismo, a delimitação e a aderência ao
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento.
O tópico 2 é dedicado à fundamentação teórica, que serve de sustentação para o
desenvolvimento deste estudo e está dividida nos seguintes tópicos: a escada do conhecimento,
o desperdício de conhecimento, os bancos de dados e a importância estratégica dos dados.
O tópico 3 trata da metodologia de pesquisa adotada para a execução do presente
estudo, garantindo a cientificidade para que o mesmo possa ser replicado. Está organizado nos
seguintes tópicos: estrutura da pesquisa, revisão da literatura, resultado das buscas sistemáticas
na literatura e apresentação do método Design Science Reseach.
O tópico 4 expõe os resultados da pesquisa de campo e o instrumento para medir
potenciais desperdícios de conhecimento no uso de sistemas gerenciadores de banco de dados.
Na sequência, no tópico 5 são propostas as diretrizes para mitigação de potenciais desperdícios
de conhecimento no uso de SGBD e verificada a consistência das mesmas. O tópico 6 encerra
a tese, com as considerações finais e as recomendações para trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste tópico, são apresentadas as contribuições teóricas que dão sustentação à presente
pesquisa, iniciando com a teoria a respeito da escada do conhecimento.
2.1 A ESCADA DO CONHECIMENTO
As organizações estão cada vez mais conscientes da importância da informação. Isso
torna o gerenciamento das informações mais proativo e sistemático e o uso de dados precisos e
atualizados são cruciais para a sobrevivência de qualquer organização no ambiente atual
(KHUEN; REHMAN, 2017).
O objetivo das organizações orientadas ao conhecimento é a geração de saberes a partir
das informações e convertê-las em vantagens competitivas sustentáveis (NORTH, 2010). Para
melhor entendimento do processo de transformação de dados em informações e conhecimento,
o referido autor apresenta a escada do conhecimento, reproduzida abaixo.
Figura 1 - A escada do conhecimento

Fonte: Adaptado de North (2010).

Para fins da presente pesquisa, será dada especial atenção aos degraus da escada que
dizem respeito aos dados, informações e conhecimento, detalhados nos próximos tópicos da
presente pesquisa.
2.1.1 Dado
Na escada do conhecimento de North (2010), os dados se originam dos signos, sendo
estes formados por letras ou números sintaticamente ordenados. O dado é conceituado por
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Carvalho (2012), como o registro de um evento. É o menor e mais simples elemento
armazenado no sistema de banco de dados, uma unidade indivisível, objetiva e abundante.
Davenport e Prusak (1998) definem os dados como registros estruturados de transações,
que descrevem apenas uma parte do que aconteceu, sem fornecer julgamento ou interpretação,
nem base de ação sustentável. Além disso, o valor extraído dos dados não depende somente da
qualidade dos próprios dados, mas também da qualidade dos diferentes processos em que os
dados são coletados e analisados (FERRARIS et al., 2019).
De acordo com Ackoff (1989), o dado é “cru”, simplesmente existe e não possui
significação para além de sua existência. É o produto de observações e não possui valor até ser
processado em formas úteis, quando se torna informação. Para Rob e Coronel (2014), os dados
são fatos brutos, ou seja, que ainda não foram processados para revelar seu significado. Aqui é
importante salientar que os dados podem ser desperdiçados se estiverem armazenados, mas não
forem utilizados para gerar informação e conhecimento.
Quanto à importância dos dados, McAfee e Brynjolfsson (2012) constataram que as
organizações que são mais orientadas a dados apresentam melhor desempenho em medidas
objetivas de resultados financeiros e operacionais. No próximo tópico, são discutidos problemas
relacionados à qualidade dos dados.
2.1.1.1 Problemas de qualidade dos dados
O conceito de qualidade dos dados pode ser interpretado de forma estrita ou
abrangente, em função da perspectiva de abordagem, conforme defendido por Oliveira (2009).
Quando o conceito é abordado de forma estrita, significa completude, correção e consistência
dos valores dos dados. Quando é abordado de forma abrangente, são consideradas outras
dimensões também importantes na qualidade dos dados, tais como: atualidade, acessibilidade e
interpretabilidade, que lhe conferem um carácter multidimensional e global, numa perspectiva
a nível de gestão.
Pires et al. (2015) chamam atenção para o fato de que uma parcela dos dados mantidos
pelas organizações são “dados sujos”, com a presença de erros, redundâncias e inconsistências.
Referidos autores afirmam que as consequências dos problemas de qualidade de dados
manifestam-se em todos os níveis organizacionais. No nível operacional, por exemplo, o envio
de mensagens eletrônicas duplicadas, acarretará a existência de dados redundantes, com
implicações na satisfação do cliente. Nos níveis tático e estratégico, a baixa qualidade dos dados
compromete a tomada de decisões lógicas e fundamentadas.
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Isso remete à escada do conhecimento de North (2010), onde o comprometimento de
um degrau, no caso, os dados não confiáveis, resulta em tropeço, que pode comprometer a
tomada de decisão. Daí a importância de se utilizar apropriadamente os dados, informações e
conhecimentos armazenados em sistema gerenciador de banco de dados, mitigando desperdício
de ‘hand-off’ (tópico 2.2) e, consequentemente, qualificando o processo de tomada de decisão.
Portanto, se o objetivo é a mitigação de potenciais desperdícios de conhecimento em
SGBD, é fundamental que aquilo que se encontra armazenado, ou seja, os dados e as
informações, sejam de qualidade. Diante desta afirmação, é urgente resolver o problema da
baixa qualidade dos dados, que pode ser atribuída a diversos fatores, conforme observado pelos
autores apresentados no Quadro 2.
Quadro 2 – Causas da baixa qualidade dos dados
Autores
Kimball e Ross, 2002
Lee et al., 2000

Lee et al., 2000; Chaudhuri e
Dayal, 1997; Fayyad et al., 1996
Koronios et al., 2005

Causas
- Introdução incorreta dos dados devido a erro humano
- Uso indiscriminado de abreviaturas como forma de acelerar a velocidade
de introdução dos dados;
- Erros na digitação/transcrição dos valores;
- Omissões de valores em atributos supostamente obrigatórios;
- Introdução deliberada de valores errados;
- Introdução involuntária de valores errados.
- Erros de medição causados por um sensor defeituoso;
- Erro na transmissão dos dados;
- Erro de processamento do sistema de informática;
- Erro na transformação ou integração dos dados.
- Estruturas inadequadas que assegurem o relatório completo, preciso e com
prazo fixado dos dados;
- Inadequações das regras e procedimentos envolvendo a coleta de dados;
- Inconsistência entre os diversos serviços que efetuam a coleta dos dados;
- Falta de conscientização da importância de dados corretos e completos.

Fonte: Baseado em Oliveira (2009).

Por sua vez, as consequências da baixa qualidade dos dados são danosas, conforme
apontam os autores apresentados no Quadro 3.
Quadro 3 – Consequências da baixa qualidade dos dados
Autores
Kubica e Moore, 2003
Ballou et al., 2003; ChengalurSmith et al., 1999; Huang et al.,
1999
Olson, 2003
Lee et al., 2000b
Oliveira, 2009
Fonte: Baseado em Oliveira (2009).

Consequências
A baixa qualidade dos dados de um sistema de informação influencia
negativamente a interpretação, os modelos e as análises criadas a partir dos
dados, comprometendo a tomada de decisões.
Más decisões podem causar desde pequenos inconvenientes operacionais,
passar pela diminuição dos lucros e ir até a parada completa das atividades
da empresa.
Aumento dos custos de implementação de novos sistemas de informação.
Compromete a capacidade de compreender novas dinâmicas e novos
contextos de negócio, novos requisitos de clientes e a forma de responder a
novas oportunidades.
Degradação da imagem pública da organização.
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Apresentados os problemas ocasionados pela baixa qualidade dos dados, divididos
entre as causas (Quadro 2) e consequências (Quadro 3), no próximo tópico serão discutidos os
conceitos da informação.
2.1.2 Informação
Para North (2010), os dados podem ser, por exemplo, números, que se convertem em
informação quando é estabelecida uma referência, ou seja, dentro de um contexto de
significados. As informações têm valor para o observador somente quando puderem ser
conectadas com outras informações.
De acordo com Rob e Coronel (2014), as informações são o resultado da revelação do
significado dos dados brutos, o que exige um contexto. Wiig (1999) define informação como
fatos e dados organizados para caracterizar uma situação particular.
A informação é descrita por Davenport e Prusak (1998) como um dado que faz
diferença, ou seja, uma mensagem, geralmente na forma de um documento ou uma
comunicação audível ou visível, com algum propósito. Dados tornam-se informações quando
seu criador adiciona significado.
Na opinião de Ahsan e Shah (2006), é possível memorizar dados e reproduzi-los, mas é
necessário processar dados para produzir a informação. A mera reprodução de pedaços de
informação pode aparentar ser complexa, porém pode ser feita com pouca compreensão ou
habilidade de fazer uso daquela informação.
2.1.2.1 Problemas de qualidade da informação
Quanto aos problemas de qualidade da informação, uma abordagem sistemática foi
desenvolvida por Strong et al. (1997) e mais tarde modificada em Huang et al. (1999). Referidos
autores estruturaram problemas de qualidade da informação ao longo do ciclo de vida da
informação. Por sua vez, Eppler (2006) fez um resumo de tal abordagem, apontando os
problemas, consequências e possíveis soluções relacionadas à qualidade da informação,
conforme o Quadro 4.
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Quadro 4 - Problemas de qualidade da informação
Nome do
Problema

Descrição

Consequências

Solução

1. Múltiplas
fontes

Várias fontes da mesma
informação levam à
confusão, menos
credibilidade e aceitação.

Os usuários desconfiam
de informações. A
manutenção é mais
difícil e cara.

Desenvolver definições comuns
e procedimentos consistentes.

2. Produção
subjetiva

As informações são
produzidas usando
julgamentos subjetivos,
levando ao viés.

A objetividade da
informação diminui e a
informação é difícil de
avaliar.

Mais treinamento, melhores
regras, sistemas especializados.

3. Erros de
produção

Erros sistemáticos na
produção de informações
levam à perda de
informações.

Pesquisa de informações
e aumento das correções.

Melhorias de processo,
incentivos, controles.

4. Excesso de
informação

Grandes volumes
armazenados dificultam o
acesso a informações em
um tempo razoável.

É necessário tempo
excessivo para extrair e
resumir informações.

Desenvolver subconjuntos
regulares e frequentes extraídos
de informações relevantes.

5. Sistemas
Distribuídos

Sistemas heterogêneos
distribuídos levam a
definições, formatos e
valores inconsistentes.

As informações não
podem mais ser
combinadas, devido às
incompatibilidades.

Integrar sistemas em uma
plataforma ou reduzir a
quantidade de sistemas para um
único.

6. Alterando as
necessidades
das tarefas

À medida que as tarefas dos
consumidores de
informações mudam, as
informações relevantes e
úteis são alteradas.

Incompatibilidades se
desenvolvem entre as
informações disponíveis
e o que é necessário para
as tarefas.

Antecipar mudanças nas tarefas
e revisar processos e sistemas
antes da incompatibilidade se
tornar uma crise.

7. Requisitos
de segurança e
privacidade

O fácil acesso às
informações pode entrar em
conflito com os requisitos
de segurança, privacidade e
confidencialidade.

Mecanismos para
bloquear ou atrasar o
acesso, para que as
informações ofereçam
menor valor.

Desenvolver políticas e
procedimentos consistentes para
obter informações seguras.

8. Falta de
recursos de
computação

A infraestrutura de TI é
insuficiente e limita o
acesso às informações.

Os profissionais do
conhecimento são
desmotivados e não
podem trabalhar
produtivamente.

Desenvolver políticas de
atualização de tecnologia para
que os consumidores saibam
quando esperar mais recursos.

Fonte: Eppler (2006), compilados e adaptados de Strong et al. (1997).

Os problemas de qualidade da informação são diferentes de problemas de qualidade
dos dados. Os problemas de qualidade de dados podem ser resolvidos por meio de algoritmos
de limpeza de dados, programas de criação de perfil de dados, manipulação fonética e correção
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de erros, controle estatístico do processo. Por outro lado, os problemas de qualidade da
informação muitas vezes exigem análise de questões de negócios, uma mudança nas práticas
de trabalho e redesenho de processos, uma avaliação dos domínios de conhecimento relevantes
e seus atributos, bem como uma classificação do processo e da infraestrutura de gerenciamento
de conteúdo (EPPLER, 2006). O Quadro 5 apresenta uma comparação entre estes problemas.
Quadro 5 – Problemas de qualidade dos dados x problemas de qualidade da informação
Problemas de qualidade de dados
Dados duplicados, várias fontes de dados
Relações de dados ausentes
Garbling (entradas sem sentido)
Erros de ortografia
Entradas obsoletas ou desatualizadas
Formatos de dados inconsistentes ou
convenções de nomenclatura
Dados extraviados que são salvos no banco
de dados errado
Procedimentos de consulta complicados
Codificação ou marcação incorreta de dados
Entradas de dados incorretas devido à falta
de validação de origem
Manipulação dos dados armazenados
Fonte: Eppler (2006).

Problemas de qualidade da informação
Recomendações conflitantes em um estudo ou análise
Efeitos causais pouco claros em um diagnóstico
Relatórios prolixos que não têm fluxo lógico
Linguagem desordenada que contém erros gramaticais
Análise não atualizada de acordo com descobertas recentes ou
mudanças no contexto organizacional
Layout inconsistente ou estruturas de navegação
Documentos perdidos ou ocultados
Difícil navegação e recuperação de informações
Categorização inadequada ou insuficiente
Conclusões sem fundamento com evidência inadequada
Manipulação de processos de decisão

Observa-se que os problemas relacionados à qualidade dos dados e qualidade da
informação apontados no Quadro 5, ocorrem a partir da consulta de um repositório de banco de
dados e podem ser vistos também como potenciais desperdícios de conhecimento, que resultam
em decisões comprometidas pela credibilidade dos dados.
De acordo com Eppler (2006), as informações de alta qualidade facilitam a
transformação das informações em conhecimento, ajudando a interpretar e avaliar as
informações, auxiliando a conexão com conhecimentos anteriores, e facilitando a aplicação da
informação a novos contextos. Para finalizar a discussão sobre a escada de North (2010), o
tópico seguinte trata dos conceitos sobre conhecimento.
2.1.3 Conhecimento
O conhecimento se origina de um fluxo combinado com o dado e a informação, onde
o dado é o primeiro elemento e pode ser conceituado como sendo o registro de um evento, ao
passo que a informação é oriunda da adição de um significado a esse evento e, por fim, o
resultado desse fluxo é o conhecimento, como informação valiosa da mente, associada à
experiência pessoal.
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No contexto organizacional, o conhecimento se tornou fonte de valor, à medida que
proporciona inovação, por meio da gestão do capital intelectual, que é incorporado a produtos,
serviços e no processo de tomada de decisão pelas pessoas, tecnologias de informação e
processos organizacionais, proporcionando a mudança contínua (BRITO; OLIVEIRA;
CASTRO, 2012).
Ahsan e Shah (2006) afirmam que o conhecimento envolve compreensão e habilidade
para fazer uso dos dados e das informações, a fim de responder questões, resolver problemas e
tomar decisões. Entende-se que o conhecimento é considerado o ativo mais valioso entre todos
os fatores de produção, devido ao seu potencial de representar um grande diferencial
competitivo nas organizações. Portanto, em virtude do seu valor, o conhecimento deve ser
encarado como estratégico para a gestão, e o seu potencial desperdício deve ser evitado.
Fialho et al. (2010, p.40) definem o conhecimento como sendo “o conjunto completo
de dados, informações e relações que levam as pessoas a tomar decisões, a desempenhar
atividades e a criar informações ou conhecimentos”, sendo que, os limites entre dados,
informações e conhecimentos dependem do contexto.
Na definição de Drucker (1997), o conhecimento é a informação em ação efetiva e
focada em resultado. Já Wigg (1999) define o conhecimento como um conjunto de verdades e
crenças, perspectivas e conceitos, julgamentos e expectativas, metodologias e know-how.
Pacheco (2016) entende o conhecimento como conteúdo ou processo efetivado por
agentes humanos ou artificiais em atividades de geração de valor científico, econômico, social
ou cultural. Davenport e Prusak (1998), definem conhecimento como a informação que,
devidamente processada, muda o comportamento do sistema, sendo que, nas organizações,
muitas vezes o conhecimento se torna incorporado não apenas em documentos ou repositórios,
mas também nas rotinas, processos, práticas e normas.
A definição de conhecimento é desafiadora, devido a sua natureza intangível e
diretamente relacionada à capacidade cognitiva humana. De acordo com Dos Santos (2005), a
aprendizagem é um processo cognitivo por intermédio do qual o ser humano transforma
informação em conhecimento.
Entendido o processo de transformação de dados em informação e conhecimento,
cumpre destacar a importância de se ter dados e informações de qualidade, para que o
conhecimento gerado seja confiável, para sua utilização no processo de tomada de decisão.
Neste sentido, North (2010) afirma que o conhecimento é o resultado de um fluxo de dado,
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informação e conhecimento e, quanto melhor esse fluxo, maior é a competitividade da
organização e melhores os resultados.
Para o presente estudo, que busca propor diretrizes de mitigação de potenciais
desperdícios de conhecimento no uso de SGBD, a visão de conhecimento adotada é aquela de
Pacheco (2016), que se refere à efetivação do conhecimento por agentes humanos ou artificiais
(onde um banco de dados pode ser considerado portador de conhecimento), combinada com
Drucker (1997), que se refere ao conhecimento como informação em ação efetiva e focada no
resultado, ou seja, gerado a partir da informação aplicada na prática.
Uma vez compreendido que o conhecimento é o bem de maior valor em uma
organização, entendido o processo de transformação do dado em informação, e a mesma em
conhecimento, que estes podem ser armazenados em um repositório de conhecimento
denominado sistema gerenciador de banco de dados e que apenas o armazenamento não garante
que o dado, a informação e o conhecimento não sejam desperdiçados, é importante discorrer
brevemente sobre a gestão, criação, perda e desperdício do conhecimento.
2.1.3.1 A gestão do conhecimento
Os estudos voltados para a gestão do conhecimento, buscam agregar e tornar melhor a
interação entre pessoas, processos e tecnologia, que são os pilares das organizações.
As teorias de gestão do conhecimento (GC) começaram a emergir na década de 90,
abordando a estratégia da sustentabilidade organizacional na sociedade do conhecimento e
continuam se destacando entre as estratégias corporativas mais discutidas (INKINEN, 2016).
Na definição de Davenport e Prusak (1998), a GC é um conjunto de processos que
orienta a criação, disseminação e utilização do conhecimento, em busca de atingir os objetivos
da organização. Por sua vez, Dalkir (2013) apresenta uma definição multidisciplinar de GC,
adotada no presente estudo: trata-se da coordenação do conhecimento das pessoas de uma
organização, da tecnologia e dos processos organizacionais, com o intuito de agregar valor, por
meio da reutilização e inovação do conhecimento gerido.
De acordo com Neves et al (2018), os estudos acadêmicos recorrentemente abordam a
relação entre a gestão do conhecimento e a tríade: pessoas, processos e tecnologia, apresentados
como elementos centrais, pilares ou dimensões da GC. O Quadro 6 apresenta características
que fazem parte de cada um dos pilares da GC.

34

Quadro 6 – Características dos pilares que compõem a base da GC
Pilares

Características

A GC é antes de tudo uma questão de pessoas (SERVIN, 2005; DETIENNE, 2004). Elas são
as propulsoras dos ciclos de gestão do conhecimento e os maiores desafios em GC. Práticas
de GC devem ser ativas, incorporadas e praticadas por líderes da empresa (DETIENNE et al.,
2004). A gestão do conhecimento precisa ser difundida em toda a organização, e não apenas
entre os altos escalões.
Processos
A fim de melhorar a partilha de conhecimento, as organizações muitas vezes precisam fazer
alterações na forma como os seus processos internos são estruturados, e às vezes até mesmo
a estrutura organizacional em si (SERVIN, 2005; HARRINGTON, 1993). É preciso que os
processos, tanto internos quanto externos, estejam alinhados aos objetivos estratégicos da
organização. Para Davenport (1994), processo é uma ordenação específica das atividades de
trabalho, no tempo e no espaço, com um começo, um fim, inputs e outputs claramente
identificados, enfim, uma estrutura para ação.
Tecnologia
Conforme Servin (2005) a tecnologia é muitas vezes um elemento crucial da GC - pode ajudar
a conectar as pessoas com a informação, e entre elas, mas não é a solução. É vital que qualquer
tecnologia utilizada conecte as pessoas e os processos da organização -caso contrário, pode
tornar-se um obstáculo. O investimento em tecnologia (tanto em recursos financeiros como
em esforços) deve representar menos de um terço do investimento total em um sistema de GC,
senão existe um grande risco deste sistema fracassar (DAVENPORT & PRUSAK, 1998).
Fonte: Davilla et al. (2014), baseado em Servin (2005), Detienne (2004), Harrington (1993) e Davenport e Prusak
(1998).
Pessoas

Servin (2005) defende que, dos três pilares da GC, o mais importante são as pessoas,
que criam, compartilham e usam o conhecimento, englobando também os aspectos da cultura,
valores e comportamentos. Para Neves et al. (2018), as pessoas impactam a gestão geral dos
processos organizacionais, afetando o uso e desempenho das novas tecnologias.
A integração de gestão do conhecimento com pessoas e tecnologia é defendida por
Khatri et al. (2010), baseados na premissa de que pessoas e tecnologias integradas são centrais
nos processos de negócios, pois oferecem excelência aos clientes. Neste sentido, a necessidade
de equilíbrio da configuração dos três pilares (pessoas, processos e tecnologia), está relacionada
com a importância da sinergia entre saberes diversos, para melhor enfrentar os complexos
desafios experimentados por muitas organizações no século XXI (NEVES et al., 2018). O
próximo tópico trata do processo de criação do conhecimento.
2.1.3.2 O processo de criação do conhecimento
A criação de conhecimento diz respeito a maneiras de se concentrar na construção de
novos conhecimentos. Essa atividade está intimamente relacionada aos processos de
aprendizado dentro da empresa, mas é importante que as pessoas sejam estimuladas a criar
conhecimentos (CEN, 2004). O processo de criação ocorre em espiral de interações entre
conhecimento tácito e explícito, que levam ao surgimento de novos conhecimentos (NONAKA;
KONNO, 1998).
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A classificação do conhecimento nas dimensões tácito e explícito foi inicialmente
proposta por Polanyi (1967), que define o conhecimento tácito como o conhecimento não
verbalizado, intuitivo. Para Von Krog et al. (2001), o conhecimento tácito é um conhecimento
informal, vinculado aos sentidos, à percepção individual, à capacidade de expressão corporal,
a convicções, a perspectivas e, por isso, um conhecimento de difícil transmissão. Sendo assim,
a perda de conhecimento, objeto de discussão do tópico seguinte, trata justamente dos impactos
causados pela rotatividade de pessoal.
Por sua vez, o conhecimento explícito é formalizado, expressado na forma de dados,
fórmulas, especificações, manuais ou procedimentos (KOGUT; ZANDER, 1992). O
conhecimento explícito é um tipo de conhecimento formal e sistemático, aquele que pode ser
registrado em papel, expresso em frases ou desenhos, e por isso pode ser comunicado e
compartilhado facilmente (VON KROG et al., 2001). A parcela explícita do conhecimento é
considerada por Sveiby (1998) como a melhor forma de se transmitir conhecimento. O
conhecimento explícito também pode ser originado dos dados, informações e conhecimentos
armazenados em SGBD.
No tocante ao processo de criação do conhecimento, entende-se que ocorre a partir da
interação do conhecimento tácito, aquele íntimo de cada pessoa, com o conhecimento explícito,
ou seja, aquele que já foi expresso de alguma forma, podendo ser mais facilmente transmitido.
Os conhecimentos tácito e explícito são mutuamente constituídos e a interação entre
eles pode ser evidenciada em modelos de criação do conhecimento, como a espiral do
conhecimento proposta por Nonaka e Takeuchi (1995), que sugere a conversão do
conhecimento tácito para o explícito. Para o êxito da gestão organizacional orientada ao
conhecimento, é primordial saber como funciona o processo de converter o conhecimento
individual em coletivo e o conhecimento coletivo em individual (NORTH, 2010).
Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), há alguns requisitos para se criar, armazenar e
disseminar o conhecimento organizacional. Neste sentido, o conhecimento tácito individual
deve ser ampliado organizacionalmente por intermédio dos quatro modos de sua conversão,
num processo em espiral que começa no nível individual e vai subindo, cruzando seções,
departamentos, divisões e organizações. Por outro lado, qualquer falha neste processo de
conversão do conhecimento pode resultar em desperdício de conhecimento.
Para que o conhecimento organizacional seja criado, é preciso converter os
conhecimentos tácito e explícito por meio de quatro processos, conhecidos como modelo SECI,
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pelos quais o conhecimento individual é amplificado dentro da organização (NONAKA;
TAKEUCHI, 1997; NONAKA; KONNO, 1998):
•

Socialização: o conhecimento tácito é trocado por meio de atividades conjuntas. Tratase da conversão do conhecimento tácito em conhecimento tácito, o qual é um processo
de compartilhamento de experiências que envolvem trabalho em grupo e experiência
prática e direta, gerando conhecimento compartilhado, como os modelos mentais;

•

Externalização: é a conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito por
meio de ações que podem ser entendidas por outros, sendo um perfeito processo de
criação do conhecimento, com o diálogo, reflexão coletiva e uso de metáforas e
analogias, gerando conhecimento conceitual. Nesse estágio, um indivíduo se
compromete com o grupo e torna-se mais um integrante dele e a soma das ideias dos
indivíduos se funde e se integra ao mundo mental do grupo. Conforme Schreiber et al.
(2000), a Engenharia do Conhecimento é uma metodologia especialmente útil na
externalização, isto é, na conversão do conhecimento tácito em explícito.

•

Combinação: envolve a conversão do conhecimento explícito em conjuntos mais
complexos de conhecimento explícito, onde conceitos são formados pelas equipes por
meio da combinação, edição e processamento, tornando-o mais utilizável, a fim de
formar novo conhecimento. É a sistematização do conhecimento, gerando
conhecimento sistêmico, como por exemplo, a geração de protótipos;

•

Internalização: é o processo de incorporação do conhecimento explícito sob a forma de
conhecimento tácito, internalizando o novo conhecimento explícito compartilhado na
organização pelos indivíduos, o qual ocorre em decorrência da experiência prática, da
verbalização, dos modelos mentais e da diagramação, gerando conhecimento
operacional.
O conhecimento gerado pelo modelo SECI desencadeia uma espiral de criação do

conhecimento de expansão horizontal – indivíduo, grupo, organização e interorganização - e
vertical - conhecimentos tácito e explícito - conforme demonstra a Figura 2.
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Figura 2 - Evolução espiral do processo de conversão do conhecimento

Fonte: Nonaka e Konno (1998).

Portanto, para a amplificação do conhecimento individual no âmbito da organização,
aplicam-se quatro etapas de conversão, que inicia com a socialização de atividades, evoluindo
para a externalização, onde é criado um conhecimento grupal que, combinado com o
conhecimento de outros grupos, torna-se sistêmico. Por fim, busca-se a internalização
organizacional desse novo conhecimento, por meio da sua operacionalização.
Neste sentido, o desperdício de conhecimento ocorre quando há falha neste processo
de conversão do conhecimento (Feenhof, 2011). Sendo assim, é fundamental que os dados e
informações gerados e armazenados nos SGBD sejam de qualidade, para mitigar o potencial
desperdício de conhecimento na sua disseminação.
O conhecimento criado a partir do modelo SECI está sujeito a ser perdido, pois
depende essencialmente das pessoas e acontecimentos nas suas vidas, conforme mais bem
explicado no próximo tópico.
2.1.3.3 A perda de conhecimento
A rotatividade de pessoal é apontada por Durst e Wilhelm (2011) como um tipo de
perda de conhecimento, pois o conhecimento tácito está em risco, caso não haja medidas
implementadas com o objetivo de reter conhecimento crítico, que pode levar a lacunas
consideráveis no capital intelectual da organização. A dissolução de equipes bem estabelecidas
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também pode resultar em perda de conhecimento (FERENHOF; DURST; SELIG, 2016). Outra
situação que pode aumentar o risco de perda do conhecimento é a terceirização de funções de
negócios, onde a organização perde a capacidade de executar determinadas funções (BRITO;
OLIVEIRA; CASTRO, 2012).
Para Hislop et al. (2005), a retenção de funcionários que possuem conhecimento crítico
deve ser uma das principais tarefas das organizações. Roos et al. (2005) destacam a dependência
crítica dos ativos de conhecimento, que é mais aguda em empresas menores. Por sua vez,
Jääskeläinen (2011) alerta que não devem ser subestimadas as consequências da demissão de
um funcionário de uma empresa menor, tais como a diminuição da produtividade e a
interrupção no fluxo de trabalho.
Em relação à perda do conhecimento, observa-se que está associada a não conseguir
mais acessá-lo. No tocante ao conhecimento tácito, aquele diretamente associado às pessoas,
ocorre quando a organização perde algum recurso humano e previamente não tomou nenhuma
providência para capturar aquele conhecimento. Na forma explícita, é a perda física do registro
do conhecimento, por exemplo, a perda de anotações. A utilização de um sistema gerenciador
de banco de dados ajuda e eliminar este segundo tipo de perda.
Além da perda do conhecimento, é importante também evitar o desperdício de
conhecimento, ocasionado sobretudo em situações de subutilização de recursos. De forma
resumida, o Quadro 7 apresenta os sintomas e ocorrências de perda do conhecimento.
Quadro 7 – Sintomas e ocorrências de perda de conhecimento
Autor
Shaw et al (1998)
Durst e Wilhelm
(2011)
Ferenhof, Durst e
Selig (2016)
Durst e Ferenhof
(2016)
Fonte: Autoria própria

Sintomas
Rotatividade voluntária
Rotatividade involuntária
Acontecimento inesperado

Ocorrências
Renúncia
Demissão
Doença, acidente, morte

Desligamento

Aposentadoria, troca de organização para trabalhar

Perda de conhecimento
explícito

Falha no sistema

O conhecimento é tratado na literatura principalmente como algo de valor, ativo ou
habilidade. No entanto, as empresas que não conseguem gerenciar adequadamente seus
problemas críticos de conhecimento para garantir seu potencial de criação de valor, passam por
riscos significativos, como por exemplo, desperdício ou reinvenção do conhecimento (DURST;
FERENHOF, 2016). Os riscos de perdas de conhecimento também ocorrem nos sistemas
gerenciadores de bancos de dados, por exemplo, com a entrada incorreta de dados, podendo
prejudicar a análise. Por isso, a importância de se ter dados e informações de qualidade.
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Neste sentido, Aggestam et al. (2010) abordam a perda de conhecimento durante o
processo de captura, para fins de alimentar um repositório eletrônico de conhecimento.
Referidas autoras afirmam que o gerenciamento eficaz da perda de conhecimento diz respeito
a diminuir a perda indesejada, pois, se o conhecimento não for identificado, ele nem sequer terá
a possibilidade de ser armazenado. Por outro lado, armazenar todo o conhecimento identificado
causa excesso de informações e baixa qualidade no repositório, além de problemas para
encontrar o conhecimento necessário. Além da perda de conhecimento, o excesso de
informações no SGBD pode levar a potenciais desperdícios de conhecimento.
Aggestam et al. (2010) descrevem sete diferentes tipos de perda de conhecimento,
relacionados ao processo de captura, para alimentar um repositório eletrônico de conhecimento.
Conforme o Quadro 8, a perda de conhecimento no processo de captura pode ocorrer de
variadas formas, ou seja, perdas anteriores ao armazenamento no banco de dados.
Quadro 8 - Diferentes tipos de perda de conhecimento no processo de captura
Perda
1

Descrição
Conhecimento de quais informações já estão armazenadas em algum lugar, por exemplo, em
documentos, mas que não são consideradas relevantes ou são desconhecidas. Além disso, também há
conhecimento armazenado que é conhecido, mas a pessoa que o conhece não deseja divulgá-lo.
2
Conhecimento explícito interno, onde a pessoa que conhece é o proprietário do conhecimento e o
principal desafio é aumentar a disposição dos funcionários em contribuir com o repositório.
3
Conhecimento tácito interno e difícil de identificar, que, se a pessoa está consciente dele, as razões
para esse tipo de perda de conhecimento dizem respeito à disposição ou ignorância de sua relevância
para o repositório.
4
Conhecimento tácito interno que é identificado, mas que não pode ser capturado, porque a organização
não possui ferramentas e competências adequadas para capturá-lo.
5
Conhecimento que foi identificado e avaliado como importante para ser disseminado por meio do
repositório, mas que não é armazenado, por falta de tempo para executar essas tarefas ou ausência de
suporte dos sistemas de tecnologia da informação.
6
Conhecimento identificado, mas que não deve, por diferentes razões, ser transferido para o processo
de armazenamento, porque não contribui para a meta de conhecimento ou porque inclui a exclusão de
informações já armazenadas, o que pode ser o resultado da revisão do conteúdo.
7
Conhecimento tácito que não pode ser armazenado sem a perda de conhecimento crítico, como por
exemplo, cheiros. Se houver risco de perda de conhecimento durante o armazenamento, é importante
julgar se vale a pena ou não.
Fonte: Baseado em Aggestam et al. (2010).

Uma vez compreendido o processo de criação do conhecimento e as situações que
ocasionam a perda do conhecimento, o tópico seguinte dá início às discussões sobre o
desperdício.
2.1.3.4 O desperdício
Womack e Jones (2004, p. 3) definem desperdício como sendo “qualquer atividade
humana que absorve recursos, mas não cria valor”. Referidos autores acrescentam que o
antídoto ao desperdício é o pensamento enxuto (Lean Thinking), considerado uma forma de
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satisfação no trabalho, por oferecer um feedback imediato dos esforços para transformar
desperdício em valor.
O desperdício tem como seu antídoto, o pensamento enxuto, que foi concebido no
âmbito da produção industrial, mas também vem se disseminando no setor de comércio e
serviços. De acordo com Ohno (1988), o desperdício é algo que agrega custo, mas não valor, a
um produto. Originalmente este pensamento foi concebido no ambiente da manufatura.
2.1.3.4.1 O desperdício na manufatura
Destaca-se que, ao trazer para este trabalho os conceitos de pensamento enxuto, é
apresentada a visão da manufatura, para um melhor entendimento histórico a respeito do
constructo desperdício e suas variações, até chegar no desperdício de conhecimento.
Sendo assim, na visão da manufatura, o desperdício é um dos três conceitos-chave do
Sistema Toyota de Produção (OHNO, 1988). Nele, a identificação de desperdícios é chamada
muda, que é um termo tradicional japonês para uma atividade que desperdiça e não agrega valor
ou é improdutivo, trivial ou inútil. Os outros dois termos são: mura, que significa irregularidade
ou variabilidade; e muri, que se refere a sobrecarga ou trabalho extenuante (MARCHWINSK;
SHOOK; SCHROEDER, 2008).
Ohno (1988) identificou em sua obra, sete categorias de desperdícios associados ao
sistema de produção das organizações: superprodução, inventário ou estoque, defeitos,
processos desnecessários, espera, movimento, transporte. Outros autores ratificaram estas
categorias, dentre eles: Womack e Jones (2004), Bauch (2004), Ward (2007), Locher (2008).
Os autores Voehl et al. (2010) acrescentaram a estas, outras duas categorias: pessoas
subutilizadas e comportamento. A seguir, é apresentada uma breve explicação das categorias
apontadas pelos referidos autores citados acima.
1. Superprodução: trata-se da produção de bens, informações ou prestação de um
serviço além do necessário. É rotulada como o pior dos desperdícios e, por muitas vezes,
ocasiona outros desperdícios (estoque, movimentação, transporte). Entre as ocorrências,
estão: programação desnivelada e cargas de trabalho desequilibradas.
2. Inventário ou estoque: significa ter mais do que o mínimo necessário para manter um
fluxo ininterrupto de informação, produção ou serviço. O excesso de estoque também
pode se referir a qualquer estoque de produtos acabados. Exemplos de ocorrências:
comunicações incompreendidas e má previsão do mercado.
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3. Defeitos: estão relacionados à descoberta e correção da informação, de um processo
de produção ou de um serviço, que tenha sido processado incorretamente. Incluem
atributos de produtos ou serviços que exigem inspeção e reparo manuais ou retrabalhos
em qualquer ponto do fluxo de valor. Algumas ocorrências: más práticas de compra e
fraco controle de processo.
4. Processos desnecessários: qualquer esforço que não agregue valor ao produto ou
serviço. Ocorrem quando se despende um esforço extra, desenvolvendo atividades fora
do escopo, para além do que é realmente necessário pelos stakeholders. Dentre as
ocorrências, se destacam as alterações do produto sem alterações do processo e as
indefinições dos requisitos reais do cliente.
5. Espera: é o tempo de espera que algo aconteça. Pode ser tempo de espera humano, de
máquina ou de materiais aguardando processamento. Enfim, é qualquer tempo que
interrompa o fluxo do serviço, da informação ou do processo. Por exemplo: tempo de
inatividade não planejado para manutenção e layout inadequado de equipamentos.
6. Movimento: é qualquer movimentação que não agregue valor ao serviço, ao processo
ou fluxo de informação. O fluxo contínuo é associado aos mais altos níveis de qualidade,
produtividade e lucratividade. Onde quer que haja desconexões, o desperdício de
movimento é inevitável. Exemplos de ocorrências: deficiências nas interações dos
funcionários com materiais e máquinas, métodos de trabalho inconsistentes, má gestão
da informação.
7. Transporte: estão ligados ao excesso de manipulação de material junto a área de
produção ou dentro desta área. Também se refere à circulação de informação ou na
realização de um serviço, de forma manual ou eletronicamente, quando estes não
agregam valor. Por exemplo: grandes lotes de produtos e áreas de armazenamento,
entendimento limitado do fluxo do processo.
8. Pessoas subutilizadas: geralmente ocorre quando é deixado de reconhecer e
aproveitar as habilidades mentais, criativas, inovadoras e físicas das pessoas. Exemplos:
baixo investimento em treinamento, estratégia de baixa remuneração e alta rotatividade.
9. Comportamento: qualquer desperdício resultante de interações humanas. Flui
naturalmente das crenças inerentes a um indivíduo ou a uma organização, sendo
classificado como: pessoal e de duas ou mais pessoas. O desperdício pessoal restringirá
a melhoria do processo e a implantação do Lean em qualquer etapa do processo que
toque essa pessoa, que é basicamente todo o seu fluxo de valor. O desperdício de duas
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ou mais pessoas está relacionado ao relacionamento entre colegas de trabalho. Exemplos
de ocorrências: fofocas, barreiras autoimpostas, decepções, ego, brigas por território,
feudos, questões políticas.
Observa-se, portanto, que a literatura dominante apresenta sete categorias de
desperdícios associados ao sistema de produção das organizações, sendo elas: a produção de
bens além do que precisa; ter mais do que o mínimo necessário para manter o fluxo de produção;
correção dos processos de produção com defeito; esforços que não agregam valor ao produto;
espera, que interrompe o fluxo produtivo; movimentações, que causam desconexões no fluxo
de produção; manipulação excessiva de material na linha de produção.
Os desperdícios da manufatura formam a base teórica para a formulação das seis
dimensões do desperdício de conhecimento: reinvenção, falta de disciplina, recursos humanos
subutilizados, scatter, hand-off e wishful thinking, apresentados no tópico 2.2. O desafio que se
coloca é associá-los a sistema gerenciador de banco de dados.
Mesmo com a expansão para novas áreas, o principal uso do pensamento enxuto ainda
é pouco difundido entre outras áreas. O pensamento enxuto aplicado ao setor de manufatura
está bem estabelecido. No entanto, o uso de ferramentas enxutas para melhorar a qualidade do
serviço é relativamente novo. As operações de serviço enxuto devem oferecer o que o cliente
deseja, onde ele deseja (LEITE; VIEIRA, 2015).
Uma vez compreendido o pensamento enxuto advindo da manufatura e, que o objetivo
deste trabalho é a mitigação de potenciais desperdícios de conhecimento no uso de sistema
gerenciador de banco de dados, passa-se a discorrer, na sequência, a respeito do pensamento
enxuto relacionado à serviços. Consolidada na manufatura, o uso da filosofia enxuta nos
serviços é relativamente recente.
2.1.3.4.2 O desperdício nos serviços
De acordo com Leite e Vieira (2015), o setor de serviços se destaca por ser responsável
pela maior parcela do PIB mundial e por criar empregos e riqueza que crescem a taxas mais
altas do que em outros setores da economia. Por outro lado, ainda há grande necessidade de
novas estratégias e tecnologias para o setor de serviços.
Os autores Bowen & Youngdahl (1998) foram os primeiros a realizar estudos sobre a
transferência das técnicas de produção enxuta, utilizadas nas indústrias, para o setor de serviços.
Eles conduziram estudos de caso de aplicação de ferramentas enxutas e publicaram os
resultados do que ficou conhecido como serviço enxuto (service lean).
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O serviço enxuto é um sistema padronizado de operações de serviços, geradores de
valor para os clientes, com foco em tangíveis explícitos e objetivando o atendimento das
expectativas de qualidade e preço dos clientes (NASCIMENTO; FRANCISCHINI, 2004). No
âmbito de um sistema gerenciador de banco de dados, quanto maior for a qualidade dos dados,
informações e conhecimento disponíveis ou geradas, maior será a geração de valor para os
usuários ou partes interessadas.
O serviço enxuto é entendido como um sistema padronizado de operações, que
atendam às expectativas e que geram valor aos usuários. Dentre as características associadas ao
serviço enxuto, destacam-se: capacitação contínua de funcionários, respeito ao tempo de
entrega, sistemas de informação flexíveis, equipes multifuncionais, descentralização de
responsabilidades, melhoria contínua. Em outras palavras, é a busca contínua pela prestação de
serviço de maior qualidade.
Conforme Womack e Jones (2005), para um uso correto da filosofia enxuta aplicada
aos serviços, é necessário aplicar princípios importantes, tais como: resolver completamente os
problemas dos clientes, garantindo que todos os serviços operem e, principalmente, trabalhem
juntos e não desperdice o tempo dos clientes; oferecer exatamente o que eles querem, onde e
quando desejarem.
Apesar da falta de um conjunto padrão que diga qual, quando e onde usar uma
ferramenta enxuta em serviços, pode-se observar que as melhores práticas de manufatura
enxuta, quando aplicadas a serviços, podem gerar grandes resultados econômico-financeiros,
bem como influenciar no comportamento das pessoas (LEITE; VIEIRA, 2015).
Para compreender melhor os desperdícios associados ao objeto de estudo deste trabalho, tomouse por base o artigo de Poppendieck e Poppendieck (2003), criadores da taxonomia de
desperdícios do “Desenvolvimento de Software Lean”, a qual tem o intuito de ajudar a área de
desenvolvimento de software, mesma área de estudo (sistema gerenciador de banco de dados),
a identificar e eliminar os desperdícios com mais facilidade. Os referidos autores converteram
os sete desperdícios de fabricação, em sete desperdícios de desenvolvimento de software,
conforme demostrado no Quadro 9.
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Quadro 9 - Os sete desperdícios de desenvolvimento de software
Desperdício de Desenvolvimento
de Software
Trabalho parcialmente feito

Descrição

Refere-se àqueles trabalhos que não são implementados, integrados ou
testados e tendem a se tornar obsoletos, e o principal problema é que
você pode não saber se funcionará.
Processos extras
São aqueles processos que não são necessários ou que podem ser adiados
para o final de um processo.
Funcionalidades extras
Pode parecer inofensivo e pode até ser uma boa ideia colocar alguns
recursos extras em um sistema, caso sejam necessários, mas pelo
contrário, é um sério desperdício.
Alternância de tarefas
É uma fonte de desperdício e, toda vez que os desenvolvedores de
software alternam entre tarefas, é incorrido um tempo significativo de
alternância à medida que colocam seus pensamentos no fluxo da nova
tarefa.
Esperar
É um dos maiores desperdícios no desenvolvimento de software e
geralmente espera-se que as coisas aconteçam, por exemplo, atrasos no
início de um projeto, atrasos nas revisões e aprovações, atrasos no teste
ou na implantação.
Movimento
Refere-se à quantidade de esforço e movimento necessário para que um
desenvolvedor descubra a resposta para sua necessidade.
Defeitos
São uma fonte evidente de desperdício nos processos de
desenvolvimento de software. A quantidade de desperdício causada por
um defeito é o resultado do impacto do defeito e o tempo que permanece
sem ser detectado.
Fonte: Baseado em Poppendieck e Poppendieck (2003).

O desenvolvimento de software é uma atividade complicada que envolve a coordenação
de diferentes disciplinas e conjuntos de habilidades. A identificação das necessidades do
usuário, a criação de recursos para essas necessidades, a identificação e a priorização de valor,
a implementação de recursos, a liberação e o suporte de produtos oferecem uma ampla
oportunidade para o desperdício (SEDANO et al., 2017). Estes referidos autores identificaram
nove tipos de desperdícios no processo de engenharia de software, conforme o Quadro 10.
Quadro 10 - Tipos de desperdício de desenvolvimento de software
Desperdício
Construindo o recurso ou
produto que ninguém
precisa, deseja ou usa
Gerenciando mal a lista de
pendências
Retrabalho ocasionado
pela revisão do código
Soluções
desnecessariamente
complexas
Carga cognitiva estranha

Causas Observadas
Não fazer pesquisa, validação ou teste do usuário; ignorar o feedback do
usuário; não envolver uma parte interessada da empresa; prioridades pouco
claras do produto; conflito entre as necessidades do usuário e os desejos da
organização.
Inversão de lista de pendências; trabalhar em muitos recursos simultaneamente;
trabalho duplicado; desequilíbrio dos recursos de trabalho; atraso no teste ou
correção de erros críticos.
Risco de atrasar o trabalho técnico necessário, relatos rejeitados por não
atenderem os critérios de aceitação; relatos sem definição clara de conclusão;
má estratégia de teste; defeitos e bugs no código.
Complexidade desnecessária de recursos, por exemplo, exigindo que o usuário
preencha campos de formulário não relacionados à tarefa; complexidade técnica
desnecessária que poderia ser resolvida com uma forma de interação mais
simples; falta de reutilização, com a criação de um componente novo.
Relatos complexos ou grandes; ferramentas ineficientes e estruturas
problemáticas; mudança desnecessária de contexto;
fluxo de desenvolvimento ineficiente; multitarefas; código mal organizado.
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Estresse psicológico
Espera
Perda de conhecimento
Comunicação ineficaz

Baixa moral da equipe; absenteísmo; desgaste; menor produtividade; problemas
de saúde; muita espera para resolver problemas interpessoais; falta de empatia;
conflito interpessoal ou em equipe.
Testes lentos ou não confiáveis; ambiente de aceitação não confiável; faltam
informações, pessoas ou equipamentos; alternância de contexto de feedback
atrasado; diminuição da produtividade e aumento de erros.
Membro de equipe que deixa a organização; rotação da equipe nos silos de
conhecimento.
Comunicação incompleta, incorreta, enganosa, ineficiente ou ausente; tamanho
da equipe; dependência de outra equipe; processos opacos fora da equipe;
comunicação assíncrona; desequilíbrio na comunicação; reuniões ineficientes.

Fonte: Sedano et al. (2017).

Aprofundando no entendimento quanto ao desperdício associado ao desenvolvimento
de software, Alahyari et al (2019) apresentam um estudo de múltiplos casos, que teve duração
de dez anos, cujo resultado identificou novos desperdícios, diferentes daqueles indicados por
Poppendieck e Poppendieck (2003). Outros desperdícios já identificados na literatura também
foram encontrados no referido estudo. O Quadro 11 associa os autores com os respectivos
desperdícios identificados.
Quadro 11 – Desperdícios de desenvolvimento de software
Autores
Alahyari et al (2019)

Poppendieck e Poppendieck
(2007)
Mandic et al (2010)
Anderson e Reinertsen (2010)
Ikonen et al. (2010)
Braglia et al. (2009)

Desperdícios de Desenvolvimento de Software
W1 - Processos longos ou muito longos para fazê-lo; relatórios inúteis
como parte dos processos.
W2 – Desenvolvimento de requisitos errados; mudança no roteiro;
requisição não bem definida para a equipe de design; arquitetura inútil e
pesada.
W3 - Falta de confiança e solicitação de monitoramento de tudo; muitas
reuniões / apresentações; maneiras não homogêneas de trabalhar;
aprovação formal de diferentes fases.
W4 – Nenhum ou difícil acesso às informações do cliente com uso de
recursos; sem acesso ao hardware ("descobrimos as coisas tarde")
W5 - Pré-estudos e prova de conceito que não levam ao desenvolvimento;
ações / estudos de ações de pré-desenvolvimento; ato de leis que não o
liberam, como sistematização e análise.
W6 - Terceiros, fornecedores externos (não é fácil se comunicar ou pedir /
forçá-los a entregar o que precisamos).
W7 - Trabalho parcialmente realizado.
W8 - Relatórios de problemas.
W9 - Retrabalho; reinventar a roda, sem padrões de design comuns.
W10 - Característica certa, mas atrasada; tarde para a janela do mercado.
Reaprendizagem
Wishful thinking; corrigir.
Incerteza; acesso ilimitado à informação; distorção espacial; distorção no
tempo; evitar a tomada de decisão.
Entrega errada.
Soluções complexas desnecessárias; construção do recurso ou produto;
comunicação ineficaz; mal gerenciamento; perda de conhecimento.

Fonte: Alahyari et al (2019).

Os desperdícios encontrados no processo de desenvolvimento de software, conforme
apresentados nos Quadros 10 e 11, na sua maioria, podem ser associados às dimensões de
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desperdício de conhecimento: reinvenção, falta de disciplina, recursos humanos subutilizados,
scatter, hand-off e wishful thinking, bem como a sistema gerenciador de banco de dados.
Uma vez apresentados os conceitos do pensamento enxuto associados a serviço, o
tópico seguinte trata dos desperdícios associados ao gerenciamento de informações.
2.1.3.4.3 O desperdício no gerenciamento de informações
Na área da manufatura, a natureza subjacente dos desperdícios é geralmente bem
compreendida e costuma estar visível. Por sua vez, no contexto do gerenciamento de
informações, o desperdício é mais difícil de ser detectado (HICKS, 2007).
A gestão da informação é um processo de gerenciamento de atividades, cujo principal
objetivo é ajudar as pessoas a acessar e usar as informações de maneira eficiente e eficaz. No
entanto, dada a diversidade de fontes de informação e repositórios de dados atualmente
existentes nas organizações, o processo de gerenciamento de informações tornou-se um
processo complexo, devido às fontes de desperdícios associadas (TEIXEIRA; FERREIRA;
SANTOS, 2019). No tocante aos repositórios, é necessário mitigar os potenciais desperdícios
de conhecimento nos sistemas gerenciadores de bancos de dados.
O desperdício no contexto do gerenciamento de informações está associado a todas as
ações adicionais e qualquer inatividade, resultantes de não fornecer informações apropriadas,
precisas e atualizadas. Neste sentido, o pensamento enxuto tem como objetivo identificar e
viabilizar melhorias nos vários aspectos do gerenciamento de informações, a fim de eliminar
desperdícios e melhorar o fluxo de valor (HICKS, 2007).
O pensamento enxuto no gerenciamento de informações é entendido como forma de
gerenciar as atividades no sentido de ajudar as pessoas a terem acesso e fazer uso das
informações de maneira mais ágil e objetiva, superando obstáculos, tais como o excesso de
informações à disposição e a baixa qualidade dos dados, este que, aliás, remete ao objetivo da
presente pesquisa, qual seja, o de mitigar os potenciais desperdícios de conhecimento em
sistemas gerenciadores de banco de dados.
Bell e Orzen (2011) identificaram os seguintes tipos de desperdícios que ocorrem na
maioria das organizações: informações em excesso; processamento excessivo de informações
e baixa qualidade dos dados. Cabe destacar a importância da qualidade de dados, informações
e conhecimento armazenados em SGBD, que possuem papel importante no auxílio à tomada de
decisões. O potencial desperdício de conhecimento representado pelo excesso de informações,
muitas vezes subutilizadas, deve ser mitigado.
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Teixeira et al (2019) afirmam que a gestão enxuta da informação é uma prática de
gerenciamento que garante que os processos de informações sem desperdício, na quantidade
certa, sejam entregues no momento certo, para as pessoas certas. Referidas autoras apontam os
seguintes princípios da gestão enxuta das informações:
(i)

As informações devem ser criadas apenas se forem úteis para os tomadores de
decisão (agregar valor);

(ii)

A informação deve ser enviada apenas àqueles que dela precisam;

(iii)

As informações devem ser processadas rapidamente, preferencialmente em tempo
real, evitando a espera por parte dos usuários; e

(iv)

As informações devem ser fornecidas por fontes sem duplicação de dados.
Cabe aqui recordar a escada de conhecimento de North (2010), onde qualquer falha em

um dos degraus, pode comprometer todo o processo decisório. Portanto, no caso específico das
informações, elas dependem de dados de boa qualidade. Um sistema gerenciador de banco de
dados será tão melhor, quanto puder demonstrar confiança quanto à qualidade de seus dados,
informações e potenciais conhecimentos armazenados.
Definidos os conceitos de desperdício, tanto na manufatura, quanto nos serviços, além
da discussão sobre a importância da gestão enxuta da informação, passa-se ao próximo tópico,
que trata do desperdício de conhecimento.
2.2 O DESPERDÍCIO DE CONHECIMENTO
O desperdício de conhecimento é descrito por Durst e Ferenhof (2017) como qualquer
falha na avaliação ou reutilização do conhecimento da maneira que deveria ser. As
consequências dessa falha podem ser múltiplas e incluem a reinvenção da roda (Bauch, 2004),
pessoas desmotivadas devido à subutilização (Locher, 2008) e decisões semiótimas ou até
erradas (Ward, 2007).
O desperdício de conhecimento pressupõe uma falha no processo de conversão do
conhecimento (FERENHOF, 2011; 2015), mais conhecido como espiral do conhecimento,
composto pelas atividades de socialização, externalização, combinação e internalização do
conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Sendo assim, pode assumir seis diferentes
formas: reinvenção, falta de disciplina no sistema, recursos humanos subutilizados, scatter,
hand-off e wishful thinking (FERENHOF, 2011; 2015; FERENHOF; SELIG, 2013;
FERENHOF; DURST; SELIG; 2015).
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A reinvenção é um tipo de desperdício que acontece pelo fato da não reutilização do
conhecimento, seja de design de soluções, componentes, projetos, experiências e
conhecimentos previamente adquiridos (BAUCH, 2004; FERENHOF, 2011). Neste sentido,
dados, informações e conhecimento presentes em sistemas gerenciadores de banco de dados,
mas subutilizados, apontam para um potencial desperdício de reinvenção.
A reutilização do conhecimento também pode referir-se a situações nas quais
indivíduos ou grupos dentro da empresa aproveitam o conhecimento gerado por diferentes
indivíduos ou grupos da mesma empresa, para serem mais eficazes e produtivos em seu trabalho
(ALAVI; LEIDNER, 2001)
Por sua vez, Liu et al. (2013) sugerem dois tipos de reutilização do conhecimento:
orientado a problemas e orientado a conhecimentos. O primeiro refere-se à reutilização,
impulsionada pela necessidade de resolver um problema imediato; o segundo refere-se à
reutilização do conhecimento que acontece no processo de melhoria contínua, onde os
funcionários procuram constantemente maneiras de melhorar seu desempenho.
Na revisão sistemática sobre reutilização de conhecimento, Durst e Ferenhof (2017)
apontam que o entendimento sobre reutilização de conhecimento nas organizações é limitado,
sendo que a literatura existente fornece apenas insights fragmentados. As principais conclusões
da revisão foram categorizadas em sete grandes temas: fatores que promovem ou dificultam a
reutilização do conhecimento, estrutura, implementação, reutilização do conhecimento em
diferentes contextos, soluções tecnológicas, desenvolvimento de teoria e efeitos da reutilização
de conhecimento.
A gestão do conhecimento defende a criação de uma base de conhecimento para
armazenar as lições aprendidas, de forma a poderem ser socializadas, externalizadas,
combinadas e internalizadas por toda a organização, indo de encontro com a reinvenção
(FERENHOF et al., 2013). Na mesma direção, Baxter et al. (2008) afirmam que o
armazenamento do conhecimento é uma maneira de abordar a reutilização do conhecimento,
mas defendem que, além de armazenar conhecimento em determinados repositórios, devem ser
cumpridas as condições de reutilização, disponibilidade e relevância.
Durst e Leyer (2014) chamam atenção para o fato de que apenas porque algum
conhecimento é armazenado, não significa necessariamente que ele será usado da maneira
pretendida pelos membros da organização. Portanto, o desafio é descobrir como utilizar um
SGBD mais próximo à plena capacidade, resposta essa que é buscada na presente pesquisa.
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A falta de disciplina no sistema abrange uma série de fatores ligados à clareza dos
processos, pessoas e tecnologia, tais como: metas e objetivos obscuros, papéis e
responsabilidades pouco claros, regras obscuras, disciplina pobre em relação ao cronograma;
disponibilidade insuficiente para cooperar e incompetência ou falta de treinamento (BAUCH,
2004; FERENHOF, 2011). No tocante à sistema gerenciador de banco de dados, a mitigação
destes desperdícios passa necessariamente pela existência de dados, informações e
conhecimento de qualidade, para auxiliar no processo decisório.
Conforme Bauch (2004), o benefício de objetivos claros pode ser visto no alinhamento
do desempenho de todos os membros da equipe em uma direção e, consequentemente, no
trabalho muito mais eficiente, pois todos se unem. Por sua vez, os papéis, responsabilidades e
direitos pouco claros, resultarão em problemas com sobreposição de competências, atrito entre
os membros da equipe, tendo como resultado, uma perda de eficiência.
No tocante às regras, é importante que sejam claras, fáceis de entender, praticáveis e
aceitas por todos os indivíduos de um grupo em que se aplicam, para evitar que parte de seus
benefícios sejam perdidos (BAUCH, 2004). Já a disciplina pobre em relação ao cronograma faz
com que não sejam atingidos os objetivos e metas, impactando diretamente em tempo, custo e
qualidade (FERENHOF, 2011).
Quanto à disponibilidade insuficiente para cooperar, Bauch (2004) afirma que isso
representa um fator adicional e muito crítico nas organizações, pois as pessoas estão
interessadas apenas no sucesso de seu próprio trabalho, mas não no desempenho geral e muito
menos em comprometer-se.
Em relação à incompetência ou falta de treinamento, a maneira como a eficácia,
eficiência e qualidade de como as pessoas estão executando suas próprias tarefas e integrandoas ao fluxo de valor, e como interagem com as outras pessoas, depende de sua competência
profissional, métodos e habilidades sociais (BAUCH, 2004).
Os recursos humanos subutilizados são diagnosticados quando os funcionários não
estão usando por completo suas habilidades e competências. Muitas vezes, são dados papéis e
responsabilidades limitados às pessoas, quando na realidade, estas poderiam assumir muito
mais se o processo fosse concebido de forma eficaz, não desperdiçando conhecimento
(LOCHER, 2008; FERENHOF, 2011). Esta categoria corrobora com alguns pontos levantados
por Bauch (2004) no quesito falta de disciplina no sistema.
A dimensão de desperdício de conhecimento que envolve a subutilização de recursos
humanos, também foi destacada por Voehl et al. (2010). Referidos autores afirmam que este
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desperdício ocorre quando é deixado de reconhecer e aproveitar as habilidades mentais,
criativas, inovadoras e físicas das pessoas, a partir do baixo ou nenhum investimento em
treinamento, estratégia de baixa remuneração e alta rotatividade.
No tocante à sistema gerenciador de banco de dados, este desperdício pode ocorrer,
por exemplo, por desconhecimento da instituição em relação às potencialidades das pessoas
que dominam tal sistema, aliado ao desconhecimento dos dados, informações e conhecimento
armazenados naquele sistema.
A dimensão scatter diz respeito às ações que fazem o conhecimento se tornar não
efetivo pelo distúrbio do fluxo, basicamente atrapalhando a interação requerida para o trabalho
em equipe (WARD, 2007; FERENHOF, 2011). Um único caminho para seguir, em vez de
vários fluxos de informações, e uma grande variação do trabalho, causam o desperdício de
scatter (WARD, 2007).
Ward (2007) divide a categoria “scatter” em duas outras: as barreiras de comunicação,
que impedem que o fluxo aconteça, e as ferramentas precárias. As barreiras de comunicação
incluem: a) barreiras físicas - distância, formatos computacionais incompatíveis; b) barreiras
sociais - hierarquia e comportamento de gestão dentro da empresa, que impedem o fluxo de
comunicação e conhecimento; c) barreiras de habilidades - pessoas que não sabem transformar
dados em conhecimento utilizável.
No que diz respeito às habilidades, o desperdício de scatter pode ser associado com
recursos humanos subutilizados, a partir de baixo investimento em treinamento, em linha com
o que foi apontado por Voehl (2010), resultando, por exemplo, em SGBD subutilizado.
Quanto às ferramentas precárias, referem-se à suposição de que as ferramentas devem
apoiar o fluxo de conhecimento e não o sufocar. Os usuários dessas ferramentas podem procurar
atalhos, copiar modos de operação inadequados, causando falhas ao ser forçado a usar
ferramentas que não foram analisadas quanto à sua relevância e adequação. Ao insistir no uso
dessas ferramentas, os processos acabam entrando numa espiral da morte, isto é, quanto mais
se tenta melhorar os processos, piores são os fracassos (WARD, 2007).
Em relação à sistema gerenciador de banco de dados, o desperdício de scatter prejudica
o fluxo de dado, informação e conhecimento e, de acordo com North (2010), quanto melhor
este fluxo, maior é a competitividade da organização e melhores os resultados. Portanto, é
fundamental mitigar o distúrbio no fluxo, transpondo as barreiras de comunicação e melhorando
as ferramentas em situação precária, por exemplo, melhorando o SGBD.
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A dimensão hand-off ocorre quando se separa conhecimento, responsabilidade, ação
e feedback. Esta resulta em decisões feitas por pessoas que não têm o conhecimento suficiente
para tomar tal decisão de forma eficaz ou não têm a oportunidade de colocar as decisões em
prática, podendo se tornar um desastre. Como subcategorias há informações inúteis e espera
(WARD, 2007; FERENHOF, 2011).
A informação é inútil quando não ajuda na compreensão dos clientes, não agregando
valor ao fluxo, inovação e melhoria na tomada de decisão. Ao contrário, seria criada para
satisfazer os interesses de alguém. A espera acontece por meio do estabelecimento de padrão
convencional de sequenciamento de atividades, criando um processamento em lote e causando
lentidão nos processos (WARD, 2007). No âmbito de um SGBD, os dados, informações e
conhecimento gerados também podem ser considerados inúteis, caso haja problemas na
qualidade dos dados, especialmente quanto à confiabilidade.
Por fim, a dimensão wishful thinking é uma expressão idiomática que significa seguir
raciocínios baseados em interesses e desejos ou na percepção própria da realidade, em vez de
serem baseados em fatos ou na racionalidade (WARD, 2007; FERENHOF, 2011). De acordo
com Ward (2007), wishful thinking é o equivalente a operar no escuro, às cegas, tomando
decisões sem dados consistentes. Aqui, a simples existência de um SGBD para o
armazenamento de dados, informações e conhecimento pode ser insuficiente, se o sistema for
subutilizado ou se as decisões a ele pertinentes, forem tomadas sem levá-lo em consideração.
Ward (2007) divide a dimensão de desperdício em teste de especificação e
conhecimento descartado. O teste de especificação é um padrão convencional prático, que pode
apontar se um bem ou serviço está pronto para comercialização, pois é estatisticamente
impossível testar o suficiente para ter certeza que esses terão zero defeitos.
Por outro lado, o conhecimento descartado acontece por várias razões. As equipes
focam no lançamento do produto ou serviço, deixando de lado a captura do conhecimento. Os
testes de especificações utilizados não fornecem informações suficientes para ser usado em
projetos futuros e poucas pessoas sabem como transformar os dados disponíveis no
conhecimento utilizável (WARD, 2007). A perda de conhecimento durante o processo de
captura foi discutida no tópico 2.1.3.2.
Entende-se que o desperdício de conhecimento ocorre quando algo é feito errado no
decorrer do processo de conversão do conhecimento. Conforme visto, dentre as possíveis
ocorrências apontadas na literatura, estão o retrabalho, a reinvenção devido à reutilização do
conhecimento, os objetivos obscuros, a baixa cooperação, os recursos humanos subutilizados,
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a comunicação prejudicada por distúrbios no fluxo de conhecimento, a presença de informações
inúteis e a tomada de decisão sem o uso de dados consistentes, que resultam em decisões ruins.
Apresentadas as seis dimensões de desperdício, na sequência, a Figura 3 apresenta uma
visão dos desperdícios de conhecimento relacionados ao processo de conversão do
conhecimento, denominada espiral do desperdício de conhecimento. Nela, para cada etapa do
processo de conversão, existe um conjunto de categorias de desperdícios de conhecimento com
possibilidade de ocorrência.
Figura 3 - Espiral do desperdício de conhecimento

Fonte: Ferenhof (2011, p. 60).

Para Durst e Ferenhof (2017), o conhecimento é menos desperdiçado nas empresas
quando os membros da organização aplicam partes do conhecimento existente a problemas
recorrentes ou atividades rotineiras. Na busca da eliminação dos desperdícios de conhecimento,
espera-se que este fluxo ocorra, entregando benefícios e resultados aos interessados, de uma
maneira mais eficiente e eficaz, com foco no valor, considerando o sistema como um todo:
processos, pessoas e tecnologia (FERENHOF, 2011).
O Quadro 12 apresenta, resumidamente, os principais sintomas e ocorrências de
desperdício de conhecimento, conforme os autores pesquisados.
Quadro 12 – Sintomas e ocorrências de desperdício de conhecimento
Autores
Bauch (2004)
Ferenhof (2011)

Sintomas
Reinvenção

Bauch (2004)
Ferenhof (2011)

Falta de Disciplina
no Sistema

Ocorrências
Deixar de reutilizar boas práticas; falta de uma base de dados
de conhecimento; não utilizar lições aprendidas, “reinventar a
roda”; não reutilizar seus ativos de conhecimento; má gestão do
conhecimento no contexto organizacional.
Papeis e responsabilidade mal definidos; baixa disposição para
cooperar; compreensão inadequada do serviço; treinamento
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Locher (2008)
Ferenhof (2011)

Recursos Humanos
Subutilizados

Ward (2007)
Ferenhof (2011)

Scatter

Ward (2007)
Ferenhof (2011)

Hand-off

Ward (2007)
Ferenhof (2011)

Wishfull Thinking

deficiente; incompetência; falha no compartilhamento de
conhecimentos e habilidades.
Poderes limitados; deixar de usar as habilidades e
conhecimentos na íntegra; falta de definição de papéis e
responsabilidades; alocação de pessoa superqualificada para a
função; não usar os recursos certos para obter os melhores
benefícios.
Ruídos no fluxo de comunicação; falta de um canal de
comunicação formalizado; uso de ferramentas ruins;
interrupção da interação necessária para a colaboração;
espalhar objetos de conhecimento entre diferentes
participantes; espalhar o armazenamento do conhecimento;
formatos computacionais incompatíveis; hierarquia que
dificulta a comunicação; pessoas que não sabem transformar
dados em conhecimento utilizável; sobrecarga de dados e
informações.
Informações inúteis, que não agregam valor ao fluxo; não
envolvimento da parte interessada, causando espera e
retrabalho; decisões tomadas por pessoas que não têm
conhecimento suficiente; espera causada pelo sequenciamento
de atividades.
Tomar decisões baseadas em sentimentos e desejos, e não em
fatos e dados; seguir o próprio raciocínio; decisão baseada na
própria percepção da realidade; tomar decisões cegamente;
deixar de lado a captura do conhecimento; problemas de
entrega.

Fonte: Autoria própria.

Diante do exposto, observa-se que as falhas relacionadas ao desperdício de
conhecimento podem ocasionar uma série de prejuízos e, portanto, precisam ser combatidas.
Prejuízos, aliás, que também podem ocorrer em sistemas gerenciadores de banco de dados. Por
isso, busca-se demonstrar na pesquisa, diretrizes para mitigação de potenciais desperdícios de
conhecimento em SGBD. O próximo tópico apresenta maiores informações sobre banco de
dados e SGBD.
2.3 OS BANCOS DE DADOS
Os bancos de dados e os sistemas gerenciadores de bancos de dados se tornaram
componentes essenciais no cotidiano da sociedade. No decorrer do dia, muitas pessoas se
deparam com atividades que envolvem alguma interação com os bancos de dados, no qual a
maioria das informações que são armazenadas e acessadas, apresentam-se em formatos textual
ou numérico (ELMASRI; NAVATHE, 2010). Entende-se que, atualmente, o banco de dados é
o repositório mais utilizado para o armazenamento de dados e informações, que são a matériaprima para a geração de conhecimento.
Fragomeni (1986) conceitua banco de dados como sendo um arquivo de dados de
diversas fontes, armazenado de forma a possibilitar o acesso por vários usuários. Date (2004),
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por sua vez, define banco de dados como sendo uma coleção de dados operacionais
armazenados, usados pelo sistema de aplicação de uma organização específica.
Neste sentido, os dados, devidamente armazenados no banco de dados, ajudam a
eliminar desperdício e perda de conhecimento, desde que os mesmos sejam de qualidade e que
consigam ser recuperados no decorrer da tomada de decisão. O modelo de banco de dados pode
ser classificado em relacional e não relacional, conforme detalhado no próximo tópico.
2.3.1 Banco de dados relacional
A abordagem relacional tem o objetivo principal de melhorar a visão dos dados pelos
usuários, ou seja, fazer com que os usuários vejam o banco de dados como um conjunto de
tabelas bidimensionais, originadas em linhas e colunas. O banco de dados relacional utiliza a
linguagem denominada Structured Query Language (SQL) e uma das razões da popularidade
dos sistemas relacionais, é a sua facilidade de manipulação (MACHADO, 2014).
As tabelas bidimensionais do modelo relacional, permitem melhorar a visualização
dos dados pelo usuário. As relações entre as tabelas garantem a não duplicidade de dados e,
dependendo da aplicação dos dados, são fundamentais para garantir a eliminação de potenciais
desperdícios de conhecimento.
O SQL foi definido por Codd (1982), a partir de três características significativas: a)
estruturas de dados simples, com relações entre tabelas de duas dimensões, cujos elementos são
os itens de dados, o que permite muita independência da representação física dos dados; b)
fundação sólida para a consistência de dados e; c) permite a manipulação das relações sob a
forma de conjuntos.
Os principais problemas encontrados com a utilização do modelo relacional estão
comumente relacionados ao grande crescimento do número de aplicações, soluções, recursos e
tudo o que se refere a sistemas computacionais nas últimas décadas, o que dificulta a conciliação
do tipo de modelo, com a demanda de escalabilidade (ELMASRI; NAVATHE, 2010). Por outro
lado, as relações entre as tabelas garantem a não duplicidade de dados e, dependendo da
aplicação dos mesmos, é essencial para garantir a eliminação do desperdício de conhecimento
da reinvenção (tópico 2.2).
Feita a caracterização do banco de dados relacional, que é o modelo utilizado pelo
SGBD estudado na pesquisa, no próximo tópico serão apresentadas as características do banco
de dados não relacional, no intuito de demonstrar as diferenças entre eles.
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2.3.2 Banco de dados não relacional
O modelo não relacional de banco de dados utiliza outras linguagens, diferentes da
SQL e se aplica a demandas por grandes quantidades de dados, cuja escalabilidade ocorre de
maneira imprevisível. Neste tipo de banco de dados, é permitido a duplicidade de dados
(HAUGER; OLIVIER, 2018).
Embora os bancos de dados NoSQL tenham a vantagem de velocidade e escalabilidade,
há desvantagens em comparação aos bancos de dados relacionais tradicionais. Referidos bancos
de dados, apesar de rápidos para tarefas simples, consomem tempo para operações complexas.
Além disso, consultas para operações complexas podem ser difíceis de serem executadas. A
outra desvantagem é a falta de suporte nativo à consistência (LEAVITT, 2010).
Esta complexidade se dá, pois não há uma associação prévia entre as tabelas de
armazenamento dos dados. A vantagem disso é que, mesmo duplicados, dados são armazenados
e podem ser recuperados para a tomada de decisão, evitando perda de conhecimento. Feita a
diferenciação entre os modelos de banco de dados relacional e não relacional, observa-se que
em ambos pode ocorrer o desperdício ou perda de conhecimento, ou seja, o dado está lá,
devidamente armazenado, mas não é plenamente utilizado para a tomada de decisão.
Para desenvolver um sistema de informação, além do banco de dados, convém
conhecer o sistema de gerenciamento de banco de dados, que gerencia a interação entre o banco
de dados e o usuário final (ROB; CORONEL, 2014), tema discutido no próximo tópico .
2.3.3 Sistema gerenciador de banco de dados
De acordo com Elmasri e Navathe (2010), a construção de um banco de dados é o
processo de armazenar os dados em alguma mídia apropriada, controlada pelo Sistema
Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). A manipulação inclui algumas funções, como
pesquisas em banco de dados para recuperar um dado específico e atualização para refletir
mudanças e gerar relatórios dos dados. O compartilhamento permite aos múltiplos usuários e
programas acessar, de forma concorrente, o banco de dados.
O SGBD é um sistema de armazenamento de dados baseado em computador, com o
objetivo geral de registrar e manter informação, que proporciona um controle centralizado dos
dados operacionais da organização. É o equivalente eletrônico a um armário de arquivamento
(DATE, 2004). A Figura 4 apresenta um sistema de gerenciamento de banco de dados.
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Figura 4 - Representação de um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

Fonte: Rob e Coronel (2014, p. 7)

Um sistema gerenciador de banco de dados funciona como uma central, que gerencia
a interação entre o banco de dados e múltiplos usuários finais. Esse repositório, se for construído
e suportado pela gestão do conhecimento, pode auxiliar em mitigar perda e desperdícios de
conhecimento, auxiliando na recuperação de dados, informações e conhecimentos para o
momento da tomada da decisão.
Segundo Silberschartz (1999, p. 102), o SGBD tem como principal objetivo “proporcionar
um ambiente conveniente e eficiente para recuperar e armazenar informações em um banco de
dados, permitindo uma facilitação quanto à manutenção de dados e possibilitando seu
compartilhamento por diversas aplicações”. Para Korth & Silberschatz (1995), o grande objetivo

de um SGBD é prover os usuários com uma visão abstrata dos dados.
Para Medeiros (2013), os SGBD funcionam como entidades separadas do sistema e
permitem que funções de armazenamento e recuperação de dados possam ser feitas em seu
próprio domínio de gerenciamento.
Os SGBDs relacionais foram se tornando complexos conjuntos de algoritmos, que
permitem a criação, manutenção e acesso a diversos conjuntos de dados, de onde é possível
obter informações vitais para os indivíduos e a sociedade. Por um lado, eles proveem segurança,
controlando quem e quando se pode manipular ou acessar os dados e, por outro lado, proveem
métodos de redundância de leitura e gravação (SOUZA, 2014).
Caldeira (2015, p. 26) aponta as principais vantagens de um SGBD:
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Resposta rápida aos pedidos de informação. Como os dados estão integrados numa
única estrutura, a resposta a questões complexas é processada mais velozmente.
Acesso múltiplo. O software de gestão de banco de dados permite que os dados sejam
acessados de diversas maneiras. Nomeadamente, os dados podem ser visualizados por
meio de pesquisas sobre qualquer um dos campos da tabela.
Flexibilidade. Em consequência da independência entre dados e programas, qualquer
alteração em algum desses elementos não implica modificações drásticas no outro.
Integridade da informação. Dada a exigência de não permitir a redundância, as
modificações de dados são feitas em um sítio, evitando-se assim, possíveis conflitos
entre diferentes versões da mesma informação.
Melhor gestão da informação. Em consequência da localização central dos dados,
sabe-se como e onde está a informação.

Estas características, ditas vantajosas, auxiliam na mitigação do desperdício e perda
de conhecimento, pois os dados, informações e conhecimentos podem estar armazenados de
forma íntegra e serem recuperados no momento adequado à tomada de decisões.
Leite (1980) resume os requisitos fundamentais que um SGBD deve cumprir: permitir
a independência de dados, controlar a redundância de dados, oferecer estruturas de dados
compatíveis com as características dos diversos tipos de usuários, permitir o acesso concorrente,
oferecer facilidades que permitam estabelecer o controle de acesso, permitir e manter o
relacionamento entre os dados, garantir a integridade das informações armazenadas, ter bom
desempenho. Tudo isso para auxiliar na escalada de todos os degraus da escada de
conhecimento de North (2010), evitando tropeços que atrapalhem as estratégias
organizacionais.
A gestão do conhecimento gerado a partir da análise dos dados de um SGBD, bem
como sua integração e combinação com o conhecimento da organização, precisam de uma
abordagem estruturada e integrada (FERRARIS et al., 2019).
O processo de tomada de decisão gerado pela análise de dados leva a uma mudança da
forma como as decisões são tomadas e quem as toma (MCAFEE; BRYNJOLFSSON, 2012).
Os gestores podem direcionar intervenções mais eficazes em áreas que até então eram
dominadas por instinto e intuição, e passarem a considerar mais fortemente o que dizem os
dados (FERRARIS et al., 2019).
Neste sentido, por causa da análise de dados, os gestores podem medir e, portanto,
saber mais sobre seus negócios e traduzir diretamente esse conhecimento em melhor
desempenho e tomada de decisões (MCAFEE; BRYNJOLFSSON, 2012).
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Portanto, no âmbito de um sistema gerenciador de banco de dados, o conhecimento é
o resultado da transformação dos dados armazenados em informações que, associadas à
expertise pessoal, geram um valioso recurso para enriquecer o processo de tomada de decisão,
que é o conhecimento novo. O próximo tópico discute o processo evolutivo da tecnologia da
informação associada à tomada de decisão.
2.3.4 A origem dos sistemas de apoio à decisão
A introdução do computador mainframe na década de 1950, levou ao desenvolvimento
de sistemas de processamento de dados e, por sua vez, aos sistemas de informações gerenciais,
projetados para apoiar a tomada de decisões gerenciais e cuja saída de dados se dava na forma
de grandes impressões, que não permitiam a interação (SHOLLO; GALLIERS, 2016).
Conforme Arnott e Pervan (2005), desde meados da década de 1960, os
minicomputadores marcaram o nascimento dos sistemas de suporte à decisão e sistemas de
suporte à decisão em grupo, projetados para suportar plataformas semiestruturadas e decisões
não estruturadas de maneira mais interativa.
Com o desenvolvimento de bancos de dados relacionais no final da década de 1970, o
potencial de capturar quantidades crescentes de dados e melhorar a capacidade de modelagem
levou aos sistemas de informação executiva, que usavam telas de informações predefinidas, que
facilitavam a consulta executiva. No entanto, foi somente com a chegada do data warehousing
e do processamento analítico online, que o referido sistema começou a se tornar amplamente
utilizado (ARNOTT; PERVAN, 2005).
Quase ao mesmo tempo, surgiu o conceito de sistemas de gerenciamento de
conhecimento, em decorrência dos impactos adversos na retenção do conhecimento
organizacional, resultantes de redundâncias gerenciais (GALLIERS; NEWELL, 2003).
Conforme o breve histórico apresentado, observa-se uma progressão no
desenvolvimento de sistemas de informação em apoio à tomada de decisões gerenciais,
daqueles que se baseavam em relatórios de períodos padronizados e produzidos em massa, que
não permitiam consultas online por parte dos gestores, para aqueles cada vez mais interativos e
disponíveis sob demanda individual dos gestores (SHOLLO; GALLIERS, 2016).
É nesse processo evolutivo que surgem os sistemas de inteligência de negócios ou
Business Intelligence Systems (BIS), que são os mais recentes de uma longa linha de tecnologias
que foram desenvolvidas para apoiar as atividades organizacionais e a tomada de decisões
(SHOLLO; GALLIERS, 2016). Afinal, de nada adianta ter dados armazenados, mesmo que
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transformados em informação e conhecimento, e que sirvam para tomada de decisão, se não
forem devidamente acessados no momento da decisão. Caso não ocorra, acontecerá o ‘wishful
thinking’, o desperdício de conhecimento associado a tomada de decisão baseada em desejos e
não em dados (FERENHOF, 2011).
2.3.4.1 Os sistemas de business intelligence
Na economia atual, existem muitos dados organizacionais a serem coletados,
processados e utilizados o mais rápido possível, para se tomar as melhores decisões possíveis
(VITT et al., 2002). Uma das soluções que podem servir como suporte ao processo de tomada
de decisão, é o Business Intelligence (BI).
Os sistemas de BI são sistemas integrados, que estão vinculados a um data warehouse
e outras aplicações e são projetados para facilitar a análise de dados armazenados e apoiar a
tomada de decisões gerenciais (DAVENPORT, 2006). Em outras palavras, são sistemas que
consistem em processos, tecnologias e aplicativos destinados a permitir que as organizações
coletem, armazenem, analisem e transformem dados, em informações relevantes para a tomada
de decisões (WIXOM; WATSON, 2010).
De acordo com Eckerson (2007), o BI representa as ferramentas, tecnologias e
processos necessários para transformar dados em informação e informação em conhecimento e
planos que otimizam as ações do negócio. Portanto, o BI auxilia no processo de tomada de
decisão, ao transformar dados em conhecimento, por meio de diferentes ferramentas analíticas.
O fornecimento de informações dos sistemas de BI é possibilitado pela integração de
bancos de dados de diferentes domínios de negócios. A disponibilidade e a combinação de
dados de diferentes fontes, podem levar à tomada de melhores decisões (SHOLLO;
GALLIERS, 2016). Na mesma linha de raciocínio, Khuan e Rehman (2017) concordam que o
BI permite aos usuários coletar dados de várias fontes em toda a organização para vários fins,
como por exemplo, tornar os processos eficientes e tomar melhores decisões.
Dentre os benefícios de um sistema de BI, Wixon e Watson (2010) incluem a economia
de custos e tempo, melhores decisões e desempenho estratégico superior, que vai desde
impactos locais nos processos de negócios, até impactos globais em toda a organização. Khuen
e Rehman (2017) acrescentam que o BI ajuda na tomada de decisões, melhorando a eficácia e
o desempenho dos negócios, o que pode resultar em vantagem competitiva.
Entende-se que os sistemas de BI possibilitam a integração dos mais variados bancos
de dados, o que agiliza a análise dos dados e informações, a partir desse cruzamento entre os
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sistemas, reduzindo o desperdício e tornando o processo de tomada de decisão mais rápido e
assertivo. O próximo tópico trata da importância estratégica dos dados para as organizações.
2.4 A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DOS DADOS
A palavra estratégia é de origem grega e significa a função do general do exército, no
planejamento e execução de movimentos e operações de tropas, para manterem ou alcançarem
posições favoráveis a futuras ações táticas. A finalidade última da estratégia no contexto militar
é vencer o inimigo, ao passo que, nos negócios, busca-se a criação de uma vantagem
competitiva sustentável (FREIRE, 1997).
Para alcançarem o sucesso, as organizações precisam adotar estratégias inovadoras a
longo prazo, estando abertas a mudanças da sociedade, da economia, do mercado e do seu
público interno, descobrindo o curso de ação que faça mais sentido, conforme a situação
específica, oportunidades, objetivos e recursos disponíveis (COSTA, 2013).
Wright et al. (2000) definem estratégia empresarial como sendo os planos da alta
administração para alcançar resultados consistentes, seguindo a missão e os objetivos gerais da
organização. Os referidos autores também apresentam um ciclo de tomada de decisões
estratégicas, conforme Figura 5.
Figura 5 – Ciclo de tomada de decisões estratégicas
Análise de
oportunidades e
ameaças. Pontos fortes
e fracos

Controle estratégico
visando assegurar o
alcance dos objetivos
organizacionais

Definição da
missão e dos
objetivos gerais
da organização

Formulação das
estratégias de âmbito
corporativo, unidades de
negócios e funcional

Implantação
das estratégias

Fonte: Adaptado de Wright et al. (2000).

Para o bom uso dos dados, a estratégia da organização precisa estar clara. Na opinião de
Davenport et al. (2001), a empresa não saberá em quais dados se concentrar, como alocar
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recursos analíticos ou o que está tentando realizar em uma iniciativa de dados para
conhecimento, sem um contexto estratégico.
A estratégia da organização também precisa estar alinhada com a procura do sistema de
Informação (SI) adequado às suas necessidades, para obtenção do máximo retorno de sua
operação (AMARAL; VARAJÃO, 2006).
A gestão de sistemas de informação (GSI) é conceituada por Amaral e Varajão (2006)
como um processo contínuo e interativo, dividido em três atividades principais: o planejamento
de sistemas de informação (PSI), o desenvolvimento de sistemas de informação (DSI) e a
exploração de sistemas de informação (ESI). Neste sentido, é possível considerar-se uma
sequência lógica dessas atividades, onde os SI são pensados, produzidos e finalmente utilizados.
O PSI é caracterizado como o momento da vida das organizações onde se define o futuro
desejado para o seu SI e deverá estar alinhado e integrado com o planejamento do negócio. O
DSI refere-se a todas as atividades envolvidas na produção de SI que suportem adequadamente
a organização, no apoio aos seus processos. A ESI é responsável pela operação dos sistemas
existentes e, independentemente do sucesso do planejamento ou do desenvolvimento dos
sistemas, o sucesso estará sempre condicionado à qualidade da sua exploração (AMARAL;
VARAJÃO, 2006).
Portanto, quanto mais clara e detalhada for a estratégia de negócios, aliada aos cuidados
com a gestão adequada dos SGBDs, mais óbvios ficam os tipos de dados e recursos analíticos
que a empresa requer. Para tal, a organização precisa desenvolver uma cultura analítica, tema
do próximo tópico.
2.4.1 A cultura analítica
Na avaliação de Cao e Duan (2015), uma cultura orientada a dados incentiva as
organizações a realizar análises sistemáticas dos dados disponíveis, para tomar decisões
estratégicas. Davenport (2006) complementa esse raciocínio, ao defender que uma cultura
orientada a dados, inspira toda a organização para medir, testar e avaliar evidências
quantitativas.
Halper e Stodder (2014) afirmam que, no estágio inicial, a cultura da organização não
é analítica, ou seja, a cultura não é orientada por dados, e as decisões são tomadas com base no
instinto e não em fatos. Esta situação indica a presença de desperdício de wishfull thinking.
De acordo com Davenport et al (2001), a cultura analítica diz respeito a como as pessoas
valorizam a análise de dados, e como os gestores percebem a análise como um recurso
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estratégico para a organização. Em outras palavras, é a atitude em relação à utilidade, uso e
benefícios da análise.
Para mitigar potenciais desperdícios em SGBD, entende-se como fundamental que a
gestão da organização incentive o desenvolvimento de uma cultura analítica, devido a sua
importância estratégica.
Thirathon et al. (2017), se referem à cultura analítica organizacional como sendo a
extensão em que as organizações percebem a análise de dados como útil, reconhecendo o valor
da análise e avaliando se as decisões baseadas em dados são ou não incentivadas. É possível
fazer diagnóstico da cultura analítica organizacional, conforme será mais bem explorado no
próximo tópico.
2.4.2 Modelos de maturidade analítica
Os modelos de maturidade analítica servem para avaliar o nível de desenvolvimento das
capacidades de uma organização em relação a um domínio, permitindo guiar melhorias, controlar
o progresso e identificar forças e fraquezas, possibilitando direcionar estratégias (DE BRUIN et al.,
2005). As decisões de negócios, que já foram o reino da intuição e da experiência anedótica,

estão sendo reinventadas por organizações modernas que usam dados (GEORGE et al., 2020).
De acordo com Halper e Stodder (2014), a maturidade analítica não trata somente do
fato de ter alguma tecnologia em vigor; envolve tecnologias, gerenciamento de dados, análises,
governança e componentes organizacionais. Por sua vez, Paulk et al. (1993) afirmam que os
modelos de maturidade auxiliam as organizações a entender a eficácia dos seus sistemas de
informação atuais, expor lacunas e orientar melhorias. Neste sentido, é possível perceber uma
proximidade entre a maturidade analítica e potenciais desperdícios de conhecimento em SGBD.
Os modelos de maturidade analítica podem ser considerados de grande importância
para organizações interessadas em iniciar a implantação ou orientar o rumo de organizações
que já possuem alguma estrutura de Analytics. Alguns gestores de projeto de Analytics não
sabem por onde começar e outros, que já iniciaram projetos nessa linha, gostariam de entender
o que fazer depois (HALPER; STODDER, 2014).
Business Intelligence and Analytics (BI&A) engloba as tecnologias, sistemas, práticas,
técnicas e métodos que analisam dados para ajudar as organizações a compreenderem a si
mesmas, seus mercados e clientes, a fim de tomar melhores decisões de negócios (CHEN et al.,
2012). Em complemento, Miller e Hart (2016) afirmam que BI&A geralmente se refere à
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tecnologia, aplicativos e processos usados para coletar, armazenar e analisar dados, para ajudar
as pessoas a tomarem sólidas decisões de negócios.
De acordo com George et al. (2020), para derivar valor de uma iniciativa de BI&A,
uma organização precisa garantir que sua iniciativa esteja alinhada com seu contexto
organizacional. Sendo assim, as organizações de baixa maturidade têm capacidade limitada de
capturar, agregar e compartilhar informações. A seguir, são apresentados alguns dos principais
modelos de maturidade citados na literatura estudada, dando maior destaque àquele escolhido
para servir de apoio à presente pesquisa.
O CMMI é considerado o marco para a difusão dos modelos de maturidade nas
diversas áreas e foi desenvolvido no final dos anos 80 (DE BRUIN et al., 2005). O CMMI foi
criado para um contexto de desenvolvimento de software e estratifica a maturidade em cinco
níveis: inicial, repetível, definido, gerenciado e otimizado. Além disso, inclui as dimensões, as
áreas chave de processos, metas, atributos comuns e práticas-chave (PAULK et al. 1993).

O Business Intelligence Maturity Model (BIMM) da Hewlett Package também é
composto por cinco níveis de maturidade: operação, melhoria, alinhamento, empoderamento e
transformação. O BIMM consiste em três dimensões: habilitação para negócios, tecnologia da
informação e estratégia e gestão do programa (HP, 2015). De acordo com Chuah e Wong
(2011), o BIMM retrata os níveis de maturidade do aspecto técnico do negócio, mas precisa
evoluir para aspectos de armazenamento e análise de dados.
O Gartner Moturity Model for Data and Analytics se concentra em três áreas
principais, ou seja, pessoas, processos e tecnologia, divididos em cinco níveis de maturidade:
inconsciente, tático, focado, estratégico e abrangente. Este modelo é usado para avaliar os níveis
de maturidade de negócios e maturidade de departamentos individuais (RAJTERIC, 2010). O
modelo desenvolvido pela Gartner está bem documentado e pode ser pesquisado facilmente na
web. A avaliação oferece uma série de questionários em forma de planilhas. No entanto, os
critérios para avaliar o nível de maturidade não estão bem definidos (CHUAH, WONG, 2011).
O Business Information Maturity Model da TDWI está dividido em cinco níveis:
nascente, pré-adoção, primeiros usuários, adoção corporativa e maduro. O modelo da TDWI
disponibiliza um software web para a realização da autoavaliação, que faz 35 perguntas nas cinco

categorias que formam as dimensões do referido modelo (HALPER; STODDER, 2014). O
modelo se concentra sobretudo na gestão, especialmente a partir da perspectiva cultural. O
referido modelo está bem documentado, com uma série de questionários para auxiliar os
usuários na autoavaliação (RAJTERIC, 2010).
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Outro modelo de maturidade muito citado na literatura é o Delta Plus. Inicialmente, o
Modelo Delta de maturidade foi apresentado com cinco áreas: dados, empresa, liderança,
objetivos e analistas (DAVENPORT et al., 2010). Mais tarde, foram acrescidas a tecnologia e
técnicas de análise e, desde então, é chamado de Modelo Delta Plus (DAVENPORT, HARRIS,
2017). Referidos autores lembram que, para se tornar uma organização baseada em dados, as
capacidades das sete áreas devem evoluir e amadurecer. Para tanto, devem ser levados em
consideração os cinco estágios de maturidade de análise: analiticamente prejudicada, análise
localizada, aspirações analíticas, empresas analíticas e competidores analíticos.
Dentre os modelos de maturidade estudados, aquele que foi escolhido para
complementar a presente pesquisa, é o Modelo de Maturidade de BI&A, proposto por George
et al. (2020), que será detalhado no próximo tópico.
2.4.2.1 Modelo de business intelligence e analitcs (BI&A)
O modelo de maturidade de BI&A foi proposto por George et al. (2020) e é derivado
da literatura sobre teoria do sistema de trabalho (ALTER, 2006) e da abordagem dos três níveis
de adoção analítica (LAVALLE et al., 2011). Para identificar as características no cruzamento
de cada nível e dimensão, foram usadas uma definição iterativa e uma abordagem de avaliação.
Cada iteração identifica pontos fracos, áreas para melhorias, efeitos colaterais, eficácia e
utilidade, até que surja um artefato adequado (GEORGE et al., 2020).
A abordagem dos três níveis (aspiracional, experiente e transformado) demarca
empiricamente a eficácia do BI&A quanto à obtenção de vantagem competitiva. No nível
aspiracional, a organização está mais distante de alcançar seu objetivo analítico, com foco na
eficiência e automação dos processos existentes, enquanto busca oportunidades de redução de
custos. Por sua vez, a organização no nível experiente, está mais perto de atingir a sua meta
analítica e ir além das oportunidades de redução de custos, buscando a otimização dos negócios.
Por fim, a organização de nível transformado é líder em seus domínios, com experiência em
análise e foco em fazer investimentos direcionados para o crescimento futuro (LAVALLE et
al., 2011).
A teoria do sistema de trabalho identifica um conjunto abrangente de elementoschaves de um sistema de trabalho eficaz. Em outras palavras, ela fornece uma estrutura teórica
para entender sistemas de trabalho sociotécnicos, onde os seres humanos interagem com
sistemas de informação, para realizar trabalhos e gerar valor (ALTER, 2006). Os elementos e
níveis do modelo de maturidade de BI&A são apresentados no Quadro 13.
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Quadro 13 - Modelo de maturidade de vantagem competitiva de BI&A
ELEMENTOS
Ambiente

Aspiracional
Informações limitadas
sobre as políticas
governamentais;
Falta de patrocínio
executivo;
Falta cultura de
compartilhamento de
informações

Alinhamento
estratégico

Falta de alinhamento
com as estratégias de
negócios da organização

Infraestrutura

Capacidade limitada de
obter dados;
Recursos
descentralizados;
Ferramentas autônomas
e plataformas analíticas
com maiores despesas
de licenciamento
Um ou poucos
departamentos
funcionais são usuários;
Falta de experiência
analítica entre os
clientes

Clientes

NÍVEIS
Experiente
cultura permite
tomada de decisão
analítica

Alinhamento com as
estratégias de
negócios;
Falta de alinhamento
com a estratégia da
organização
Capacidade moderada
de obter dados;
Algum
compartilhamento de
recursos;
Ferramentas
compartilhadas e
plataformas analíticas
Vários departamentos
funcionais são
usuários;
A gestão é um usuário;
Experiência analítica
moderada entre os
usuários
Às vezes usado para
tomada de decisões;
Freqüentemente
usados para orientar as
operações do dia a dia

Produtos/Serviços

Raramente usado para
tomada de decisão;
Uso limitado para
orientar as operações
estratégicas ou do dia a
dia

Processos e
Atividades

Processos inadequados
(desenvolvimento e
qualidade)

Processos aprimorados
(desenvolvimento e
qualidade)

Tecnologia

Ferramentas e técnicas
básicas;
Sistemas ad hoc;
Pesquisa e relatórios
básicos

Ferramentas e técnicas
intermediárias;
Sistemas estruturados;
Pesquisa, consulta,
relatórios e
visualização
aprimorados

Informação

Dados históricos;

Dados robustos e
próximos do tempo;

Transformado
A tomada de decisão
analítica permeia a
cultura;
Informações maduras
sobre as políticas
governamentais;
Patrocínio executivo
engajado;
Cultura ativa de
compartilhamento de
informações
A tomada de decisão
baseada em dados está
explicitamente alinhada
com as estratégias de
negócios da organização
Ferramentas padrão e
plataformas analíticas
para permitir o
compartilhamento de
recursos, agilizar a
manutenção e reduzir
despesas de
licenciamento
A maioria ou todos os
departamentos
funcionais são usuários;
Amplo envolvimento de
todos;
Experiência analítica
forte entre os usuários
Usado extensivamente
para orientar decisões
estratégicas e do dia a
dia;
Os usos incluem
planejamento e
aprendizagem
Processos simplificados
(desenvolvimento e
qualidade);
Técnicas mais
especializadas
Ferramentas e técnicas
avançadas;
Visualizações físicas e
lógicas de informações
estruturadas e não
estruturadas;
Análise e visualização
avançadas
Dados em tempo real e
não estruturados;
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Capacidade limitada de
captura e
compartilhamento;
Dados da área de
assunto;
Não há dados suficientes
Participantes

Equipe técnica de TI
envolvida na criação do
sistema BI&A;
Experiência analítica
limitada entre os
principais participantes

Capacidade moderada
de capturar, agregar e
compartilhar
informações;
Dados da área de
assunto;
Apenas o suficiente,
abrange os negócios
Usuários não
essenciais do sistema
BI&A (gestão,
atendimento ao
cliente, etc);
Experiência analítica
moderada;
Equipe técnica de TI
aprende o negócio

Forte capacidade de
capturar, agregar,
divulgar e compartilhar;
Abrange a empresa

Todos os principais
tomadores de decisão
(executivos, conselho e
diretores);
Usuários externos
(clientes, contratados)

Fonte: George, Schmitz e Storey (2020).

As dimensões do modelo de maturidade de BI&A, proposto por George et al. (2020),
são apresentadas mais detalhadamente na sequência.
1. Ambiente: aspectos organizacionais, culturais, competitivos, técnicos, regulatórios e
demográficos do entorno em que o sistema de BI&A atua. Exemplos incluem a cultura
de tomada de decisão (baseada em intuição ou baseada em evidência), o clima de
crescimento e investimento da empresa e sua indústria, e o ciclo de negócios (por
exemplo, recessão ou expansão) afetando as decisões dos clientes.
2. Alinhamento estratégico: o alinhamento dinâmico da capacidade de BI&A em todas as
dimensões e com as estratégias de nível organizacional, de negócios e operacional. O
alinhamento funciona como uma capacidade abrangente que une as outras dimensões
individuais e aumenta a influência de sua vantagem competitiva.
3. Infraestrutura: instâncias humanas, informacionais e de tecnologia compartilhadas,
usadas pelo sistema BI&A, mas gerenciadas por entidades fora deste sistema. Os
exemplos incluem provedores de rede, provedores de educação, provedores de
plataforma em nuvem, plataformas de rede social, provedores de recursos humanos e
até mesmo a empresa de energia.
4. Clientes: usuários e beneficiários da tomada de decisões dos sistemas BI&A. Incluemse os stakeholders internos e externos que aplicam as informações e conhecimentos
produzidos pelo sistema BI&A às tarefas de negócios e tomadas de decisão.
5. Produtos/Serviços: informações e conhecimentos produzidos pelo sistema BI&A que
podem ser utilizados por seus clientes na execução de tarefas de negócios e tomadas de
decisão. Os exemplos incluem gráficos, diagramas e painéis.
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6. Processos e atividades: a série de ações que ocorrem no sistema BI&A para transformar
dados em produtos e serviços de informação. Os exemplos incluem algoritmos, políticas
de acesso, mecanismos de segurança, bem como as etapas necessárias para entregar e
disseminar inteligência de negócios para tomadores de decisão.
7. Tecnologia: ferramentas técnicas específicas e técnicas instanciadas nessas ferramentas
para executar gerenciamento de dados e tarefas analíticas. Os exemplos incluem SGBD,
data warehouses, ferramentas de extração-transformação-carregamento, ferramentas de
análise estatística, gráficos e ferramentas de visualização.
8. Informação: dados codificados e não codificados que são capturados, criados, usados,
transmitidos, armazenados, recuperados e manipulados no sistema de BI&A para a
criação de produtos e serviços. Os exemplos incluem dados estruturados de forma
isolada ou coletados em tabelas, bancos de dados e data marts, e dados não estruturados
que precisam de codificação ou interpretação.
9. Participantes: todas as partes interessadas diretamente envolvidas na criação e
operacionalização do sistema BI&A para a produção de produtos e serviços BI&A
utilizados pelos consumidores do BI&A. Os exemplos incluem a equipe principal de TI,
bem como participantes que não são de TI, que contribuem para a coleta de dados,
transformando dados em informações e fornecendo essas informações a clientes e
tomadores de decisão.
A apresentação de alguns dos principais modelos de maturidade presentes na literatura,
com ênfase no modelo de maturidade de BI&A de George et al. (2020), pelo entendimento de
que o mesmo pode ser utilizado como uma das referências para a proposta das diretrizes para
mitigação de potencial desperdício de conhecimento em SGBD, finaliza a revisão da literatura.
O próximo tópico objetiva discorrer sobre a metodologia de pesquisa adotada no presente
estudo.
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA
Este tópico apresenta a descrição dos procedimentos metodológicos adotados nesta
pesquisa. A metodologia é definida por Minayo (2007) como a apresentação dos métodos,
técnicas e instrumentos utilizados para as buscas relacionadas às indagações da investigação,
associados à criatividade do pesquisador.
3.1 ESTRUTURA DA PESQUISA
Na Figura 6, são apresentadas, a visão geral do plano de pesquisa, com o conjunto de
elementos que definiram seu posicionamento técnico-científico, os procedimentos de revisão
de literatura adotados, bem como os procedimentos metodológicos da tese.
Figura 6 – Plano da Pesquisa
PLANO DA PESQUISA

PERGUNTA DE PESQUISA
Como fazer para mitigar potenciais desperdícios de
conhecimento no uso de sistemas gerenciadores de
banco de dados?
-------------------------------------------------------------

OBJETIVO GERAL
Propor um conjunto de diretrizes para mitigação de
potenciais desperdícios de conhecimento no uso de
sistemas gerenciadores de banco de dados.
-------------------------------------------------------------

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

2.

3.

Caracterizar os potenciais desperdícios de
conhecimento no uso de sistemas
gerenciadores de banco de dados;
Elaborar instrumento de medição de
potenciais desperdícios de conhecimento
no uso de sistemas gerenciadores de banco
de dados;
Analisar os resultados da pesquisa de
campo para propor diretrizes que possam
mitigar
potenciais desperdícios de
conhecimento no uso de sistemas
gerenciadores de banco de dados.

POSICIONAMENTO
Funcionalista
Tecnológica

-------------------------------------------------------------

REVISÃO DA LITERATURA
Narrativa
Sistemática

MÉTODOS E TÉCNICAS
Ciclo Regulador DSR
1.
2.
3.
4.
5.

Investigação do Problema
Projeto de Soluções
Validação do Projeto
Implementação da Solução
Avaliação da Implementação

Fonte: Dados da pesquisa.

No quadro à esquerda da Figura 6, são apresentados os elementos definidores do
propósito da pesquisa, quais sejam: a pergunta de pesquisa e os objetivos geral e específicos.
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No quadro superior à direita, é demonstrado resumidamente o posicionamento da pesquisa e a
forma de revisão da literatura. Por fim, no quadro inferior à direita são mostrados os métodos e
técnicas utilizadas na pesquisa. Os elementos apresentados nos quadros à direita da Figura 6,
são detalhados nos próximos tópicos da presente pesquisa.
3.1.1 Posicionamento da Pesquisa
A visão de mundo da presente pesquisa é de caráter funcionalista. Segundo Morgan
(2005), a visão funcionalista adota o ponto de vista objetivo, de intuito regulatório e prático,
visando perceber a sociedade de modo a gerar conhecimento empírico útil.
A presente pesquisa é de natureza tecnológica. De acordo com o que é apresentado por
Bunge (1983, p. 14), uma pesquisa tecnológica é um “campo do conhecimento relativo ao
desenho de artefatos e planificação da sua realização, operação, ajustamento, manutenção e
monitoramento, à luz do conhecimento científico”.
As características do conhecimento tecnológico são apresentadas por Cupani (2006)
que argumenta que a tecnologia pode ser abordada por meio de quatro perspectivas diferentes:
a) como certo tipo de objeto; b) como uma classe específica de conhecimento; c) como um
conjunto de atividades para a produção e uso de artefatos; d) como uma manifestação de
determinada vontade do ser humano em relação ao mundo. Na opinião do referido autor, as
pesquisas com a natureza tecnológica também apresentam fundamentação de base científica.
No próximo tópico, é detalhada a revisão da literatura.
3.2 REVISÃO DA LITERATURA
Conforme Botelho et al (2011), a revisão da literatura é um primeiro passo para a
construção do conhecimento científico, pois é por meio desse processo que novas teorias
surgem, bem como são reconhecidas lacunas e oportunidades para o surgimento de pesquisas
num assunto específico. Os referidos autores também afirmam que existem diferentes formas
de realizar uma revisão da literatura, desde técnicas como revisão narrativa, a tradicional
revisão bibliográfica, até a utilização de métodos e técnicas específicas para busca de
determinada temática.
A presente pesquisa teve o processo de revisão da literatura realizado em duas fases
principais: 1. revisão narrativa, com o objetivo principal de descrever o estado da arte e; 2.
revisão sistemática integrativa, para aprofundar a pesquisa em relação aos descritores, visando
propor uma teoria associativa dos descritores desperdício do conhecimento e banco de dados, a
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partir dos resultados das buscas. Além disso, outras literaturas foram acrescentadas, por terem
sido consideradas relevantes para a construção da tese.
3.2.1 Revisão narrativa
A revisão narrativa de literatura foi utilizada para descrever o estado da arte de um
assunto específico, sob o ponto de vista teórico ou contextual (BOTELHO et al., 2011). As
bases de dados pesquisadas foram as seguintes: Scopus, Web of Science, Compendex, ProQuest
Dissertations & Theses Global, SciELO.ORG, Banco de Teses da Capes e Google Scholar.
Nesta primeira busca, a estratégia de pesquisa utilizada foi a verificação, junto à
literatura, de aspectos relacionados a desperdício ou perda de conhecimento, associados a banco
de dados. Os descritores aplicados igualmente às 7 (sete) bases de dados pesquisadas, de acordo
com a página inicial que se apresenta em cada base de dados, foram os seguintes: (“waste of
knowledge” OR “knowledge waste” OR “lost of knowledge” OR “loss of knowledge” OR
“knowledge loss” OR “knowledge lost”) AND (databank OR database OR "information base"
OR "knowledge base") AND (“information quality”). Nesta etapa, o filtro utilizado foi a
presença destes termos associados no título ou palavras-chave do documento.
A busca nas bases de dados da Scopus, Web of Science, Compendex, SciELO.ORG e
Banco de Teses da Capes trouxeram como resultado nenhum (zero) documentos encontrados.
A busca na base ProQuest Dissertations & Theses Global retornou 59 resultados, porém
nenhuma das dissertações e teses apresentou no título ou palavras-chave, a associação dos
termos buscados. Por fim, a busca no Google Scholar retornou 294 resultados, que também não
tinham os descritores buscados no título ou palavras-chave.
Para fins de confiabilidade e repetibilidade do método, convém ressaltar que esta
primeira parte das buscas foi efetuada na data de 02/04/2020, sendo que novos documentos
podem ser inseridos e virem a surgir em buscas futuras.
Na segunda fase das buscas, realizou-se a revisão sistemática de literatura, direcionada
ao tema e com os mesmos descritores, agora divididos em dois blocos, conforme detalhado no
próximo item do estudo.
3.2.2 Revisão sistemática de literatura
A busca inicial detectou uma lacuna de pesquisa relacionada à associação dos
descritores “desperdício de conhecimento” com “banco de dados”.
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Para atingir o objetivo da construção de um novo conhecimento científico, optou-se
pela revisão sistemática integrativa, que apresenta o estado da arte sobre um tema, contribuindo
para o desenvolvimento de teorias. Em outros termos, possibilita a síntese e análise do
conhecimento científico já produzido sobre o tema investigado (BOTELHO et al., 2011).
O processo de revisão integrativa deve seguir uma sucessão de etapas bem definidas.
Botelho et al. (2011) sugerem seis etapas, conforme demonstra a Figura 7.
Figura 7 – Processo de revisão integrativa
Identificação do
tema e seleção
da questão de
pesquisa

•Etapa1

Apresentação da
revisão/síntese do
conhecimento

•Etapa6

Estabelecimento
dos critérios de
inclusão e
exclusão

•Etapa2
Identificação dos
estudos préselecionados e
selecionados

Análise e
interpretação dos
resultados

•Etapa5

•Etapa3
Categorização dos
estudos
selecionados

•Etapa4
Fonte: Adaptado de Botelho, Cunha e Macedo (2011, p. 129).

As etapas utilizadas no processo de revisão sistemática integrativa da presente
pesquisa, passam a ser descritas na sequência.
3.2.2.1 Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa e dos descritores
A primeira etapa serve como norte para a construção de uma revisão integrativa. O
tema da pesquisa é a mitigação de potenciais desperdícios de conhecimento no uso de sistemas
gerenciadores de banco de dados.
Os descritores definidos para a sequência das buscas foram os mesmos utilizados na
revisão narrativa. A diferença residiu somente na estratégia, pois os descritores foram divididos
em dois blocos: o primeiro bloco de buscas versou sobre as palavras-chave (“waste of
knowledge” OR “knowledge waste” OR “lost of knowledge” OR “loss of knowledge” OR
“knowledge loss” OR “knowledge lost”) .

72

O segundo bloco buscou a combinação das seguintes palavras-chave: (databank
OR database OR "information base" OR "knowledge base") AND (“information quality”). A
divisão em dois blocos objetivou fazer um levantamento dos blocos de descritores em separado
num primeiro momento, para depois propor uma teoria associativa dos descritores, a partir dos
resultados das buscas.
3.2.2.2 Escolha das bases de dados
A revisão sistemática integrativa do primeiro bloco de buscas, que versou sobre os
descritores (“waste of knowledge” OR “knowledge waste” OR “lost of knowledge” OR “loss
of knowledge” OR “knowledge loss” OR “knowledge lost”), teve consultadas as seguintes
bases de dados: Scopus, Web of Science, Compendex, SciELO.ORG e Google Scholar.
Para o segundo bloco de buscas, que envolveu os descritores (databank OR database
OR "information base" OR "knowledge base") AND (“information quality”), as bases de dados
consultadas foram as seguintes: Scopus, Web of Science, Compendex e SciELO.ORG.
3.2.2.3 Identificação dos estudos selecionados a partir dos critérios de inclusão e exclusão
Para a identificação dos estudos, foi realizada a leitura criteriosa dos títulos, resumos
e palavras-chave de todas as publicações localizadas pelas estratégias de busca, para
posteriormente verificar sua adequação aos critérios de inclusão e exclusão entre os estudos
encontrados. Nos casos em que o título, o resumo e as palavras-chave não foram suficientes
para definir sua seleção, buscou-se a leitura do referido estudo na íntegra.
Esta é uma das fases mais importantes do protocolo de uma revisão sistemática
integrativa da literatura. Definir filtros é basilar para a obtenção somente dos estudos mais
relevantes e aderentes à temática proposta (BOTELHO et al, 2011).
Quanto aos critérios de inclusão e exclusão, os resultados das buscas foram analisados
em relação à presença de pelo menos um dos descritores no título, palavras-chave ou resumo,
além da temporalidade, com um recorte de tempo de 10 (dez) anos, ou seja, publicados entre os
anos de 2010 e 2020. As buscas foram realizadas no decorrer do mês de abril de 2020. O Quadro
14 sintetiza a quantidade de artigos selecionados em cada base de dados.
As etapas quatro, cinco e seis do processo de revisão integrativa, foram aglutinadas e
apresentadas como síntese dos estudos selecionados, distribuídas ao longo do tópico 2
(Fundamentação Teórica).
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3.3 RESULTADO DAS BUSCAS SISTEMÁTICAS NA LITERATURA
As buscas da etapa de revisão sistemática integrativa retornaram um total de 1.837
documentos. Deste total, foram selecionados 13 documentos, a partir da aplicação dos critérios
de inclusão e exclusão, conforme é demonstrado no Quadro 14.
Quadro 14 - Resultado da busca dos descritores nas bases de dados

1a
Busca

Seleção

1a
Busca

Seleção

1

312

4

188

1

36

1

209

3

183

1

114

-

163

2

208

-

-

-

2

4

3

1

Seleção

Seleção

424

1a
Busca

1a
Busca

(“waste of knowledge” OR
“knowledge waste” OR “lost of
knowledge” OR “loss of
knowledge” OR “knowledge
loss” OR “knowledge lost”)
(databank OR database
OR "information base" OR
"knowledge base") AND
(“information quality”)
TOTAL
Fonte: Autoria própria

G. Scholar

Seleção

DESCRITORES

BASE DE DADOS
Compendex
SciELO

WoS

1a
Busca

Scopus

3

No Quadro 15, são apresentados os autores e trabalhos selecionados a partir da revisão
sistemática integrativa.
Quadro 15 –Trabalhos selecionados por meio da revisão sistemática integrativa
Autores
Voehl, Harrington, Mignosa e Charron (2010)
Aggestam, Söderström e Persson (2010)
Durst e Wilhelm (2011)
Ferenhof (2011)
Ferenhof e Selig (2013)
Ferenhof, Durst e Selig (2015)
Leite e Vieira (2015)
Ferenhof, Durst e Selig (2016)
Shollo e Galliers (2016)
Durst e Ferenhof (2017)
Sedano, Ralph e Péraire (2017)
Alahyari , Gorschek e Svensson (2019)
Teixeira, Ferreira e Santos (2019)

Base
Google scholar
Compendex
Google Scholar
Google Scholar
Web of Science
Web of Science
SciELO.org
Web of Science
Compendex
Scopus
Web of Science
Compendex
Scopus

Fonte: Autoria própria

Como desdobramento desta revisão sistemática integrativa da literatura, outras fontes
de produção científica foram identificadas e utilizadas, tais como: artigos relevantes
encontrados nas listas de referências bibliográficas dos estudos selecionados, teses e
dissertações, livros aderentes ao estudo de desperdício ou perda de conhecimento e à SGBD. A
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escolha dessas produções científicas complementares desconsiderou a temporalidade das
publicações.
3.4 MÉTODO DESIGN SCIENCE RESEARCH
A Design Science (DS) está voltada para a criação e melhoria de artefatos que realizam
objetivos (SIMON, 1996). Referido autor mencionou cinco áreas de estudo como áreas
fortemente relacionadas à DS: engenharia, medicina, direito, arquitetura e educação. Portanto,
observa-se que tal teoria tem raízes na engenharia e em outras ciências aplicadas. No entanto,
conforme Dresch et al. (2015), foi a área de sistemas de informação que exibiu um
desenvolvimento mais rápido em relação ao uso de DS. Além disso, autores como Van Aken
(2004) passaram a utilizar a DS nas áreas de gestão e organizações, com o objetivo de propor
uma ciência que pudesse facilitar a realização de pesquisas na área e que considerassem não só
o rigor, mas também a relevância.
A DS diz respeito a como as coisas devem ser, para funcionar e atingir determinados
objetivos (BORDIN, 2015), tendo como missão principal, gerar conhecimento para a
concepção e desenvolvimento de artefatos e reduzir a lacuna existente entre a pesquisa
acadêmica e os requisitos das organizações (VAN AKEN, 2004; VAN AKEN et al., 2012).
Acima de tudo, a DS serve para produzir conhecimentos que possam ser aplicados na solução
de problemas reais (VAN AKEN, 2004).
De acordo com Dresch et al. (2015), a DS é uma ciência que busca desenvolver e
projetar soluções para melhorar os sistemas existentes, resolver problemas ou mesmo criar
artefatos que contribuam para um melhor desempenho humano, seja na sociedade ou nas
organizações. Com base nas necessidades organizacionais observadas e nos problemas de
interesse do pesquisador, a referida pesquisa pode apoiar o desenvolvimento e a construção de
artefatos e fortalecer a base de conhecimento existente.
A DS é operacionalizada pela Design Science Research (DSR), que os autores Çağdaş
e Stubkjær (2011) entendem como um processo rigoroso de projetar artefatos para resolver
problemas, avaliar o que foi projetado ou o que está funcionando, e comunicar os resultados
obtidos. Para Dresch et al. (2015), a DSR é o método de pesquisa mais apropriado quando o
objetivo do estudo é projetar e desenvolver artefatos e soluções prescritivas em um ambiente
real ou simulado. Horita et al. (2018) apresentam a estrutura conceitual abaixo.
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Figura 8 - Estrutura Conceitual da DSR

Fonte: Horita et al. (2018), adaptado de Hevner et al. (2004).

Para explicar a Figura 8, Horita et al. (2018) afirmam que o ambiente, representado
pelo domínio de aplicação, determina o fenômeno de interesse, composto por pessoas,
organizações, tecnologias, objetivos e atividades. Este domínio fornece então as necessidades
de negócio que irão nortear a definição do problema de pesquisa. Enquanto, por outro lado, a
base de conhecimento provê a fundamentação teórica para a condução da pesquisa. A aplicação
sistemática de DSR é uma contribuição prescritiva para solução de um problema e produz
avanço no estado da arte como efeito colateral da criação de artefatos inovadores.
No entendimento de Carneiro (2020), o método DSR visa o projeto e a produção de
artefatos para transformar situações e propor soluções, bem como, promover a aproximação
entre a teoria e a prática. Quando o objetivo é intervir com instrumentos de fundamento
científico, como nas áreas de engenharia e ciências exatas, sociais aplicadas ou saúde, esses
objetivos passam a ser parte de um processo maior, em que deve haver espaço para a concepção
e desenvolvimento de tecnologias. Resumidamente, a DSR pretende gerar conhecimento sobre
soluções inovadoras para problemas do mundo real (VOM BROCKE et al. 2019).
De acordo com Hevner et al. (2004), dentre os direcionamentos possíveis para a
pesquisa em DSR, estão as contribuições efetivas para a área de conhecimento do artefato,
sendo essas contribuições claras, verificáveis, novas e interessantes. O artefato pode ser
entendido como constructos, modelos, métodos ou instanciações, conforme definições
explicitadas no Quadro 16.
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Quadro 16 - Tipos de artefatos da Design Science Research
Tipo de Artefato
Constructo
Modelo

Descrição
Constructos ou conceitos formam o vocabulário de um domínio. Constituem uma
conceituação utilizada para descrever problemas dentro do domínio e para
especificar as respectivas soluções.
Conjunto de proposições ou declarações que expressam relacionamentos entre
constructos. Modelos podem ser vistos como uma descrição ou uma representação
de como as coisas são. A relevância de um modelo é expressa pela sua utilidade e
as suas imprecisões e abstrações são irrelevantes para este propósito.

Método

Conjunto de passos (algoritmo ou orientação) usado para executar uma tarefa.
Baseiam-se em um conjunto de constructos e uma representação em um espaço de
solução. São utilizados para traduzir um modelo ou representação em um curso para
resolução de um problema. Os métodos são criações típicas das pesquisas em DS.

Instanciação

É a concretização de um artefato em seu ambiente. Elas operacionalizam
constructos, modelos e métodos. As instanciações informam como implementar ou
utilizar determinado artefato e seus possíveis resultados. Podem se referir a um
determinado artefato ou à articulação de diversos artefatos para a produção de um
resultado em um contexto. Instanciações demonstram a viabilidade e a eficácia dos
modelos e métodos que elas contemplam.

Fonte: Fraga (2019), adaptado de March e Smith (1995, p. 257-258).

Gregor e Hevner (2013) apontam que a DSR possui potencial para a produção de
quatro tipos de contribuições: 1. Invenção, que diz respeito a novas soluções, para novos
problemas; 2. Melhoria, que se refere a novas soluções, para problemas existentes; 3.
Adaptações, para expandir soluções conhecidas para novos problemas; 4. Projeto de rotinas,
associado a soluções conhecidas, para problemas conhecidos. Neste sentido, as diretrizes a
serem propostas, contribuirão para a melhoria de SGBDs.
Vários são os processos metodológicos de DSR adotados pela literatura. A condução
da presente pesquisa se baseia no uso do ciclo regulador de Wieringa (2009), que consiste em
uma estrutura lógica para resolução de problemas, conforme demonstrado na Figura 9.
Figura 9 – Ciclo regulador

Fonte: Barbosa e Bax (2017), adaptado de Wieringa (2009).
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De acordo com Barbosa e Bax (2017), o ciclo regulador se inicia com a investigação
de um problema prático, que pode ser um problema inicial ou mesmo um subproblema
resultante de uma iteração anterior do ciclo. Posteriormente, são especificados projetos de
soluções, que são validados e então um projeto selecionado é implementado. Por fim, o
resultado é avaliado e pode ser o início de um novo ciclo.
Wieringa (2009) chama a atenção para o fato de que não necessariamente a solução é
totalmente projetada na etapa “projeto de soluções”, sendo que, frequentemente, parte da
solução é encontrada ou construída nas fases de validação e implementação. O referido autor
também explica que o termo "solução", que foi escolhido por ser o mais genérico possível,
pode-se referir a um artefato, uma melhoria ou uma intervenção.
Por fim, Wieringa (2009) explica que a validação do projeto consiste em verificar se o
projeto irá realmente atender aos objetivos propostos, caso seja implementado. A validação
pode ser interna ou externa. Na validação interna, é verificado se a solução satisfaz os critérios
identificados na investigação do problema. Por sua vez, a validação externa verifica se a
implementação da solução em contextos diferentes, também satisfaria aos critérios.
Para fins da presente pesquisa, não serão aplicadas as etapas de implementação da
solução e avaliação da implementação, mas será feita a verificação da consistência das diretrizes
propostas. O próximo tópico trata dos resultados da pesquisa de campo, que fornecerá os
subsídios para a etapa inicial do ciclo regulador.
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4 RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO
A presente pesquisa utilizou como objeto de estudo, o sistema gerenciador do banco
de dados do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras
de Recursos Naturais (CTF/APP), conhecido internamente como Sistema SICAFI - Módulo
Cadastro, administrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA). Maiores detalhes sobre o CTF/APP podem ser consultados no
APÊNDICE A.
Para se ter dados concretos, visando a proposição de diretrizes para mitigação de
potenciais desperdícios de conhecimento em SGBD, foi aplicado um questionário, com 22
questões. O Quadro 21 auxiliou na elaboração das questões e pode ser consultado no
APÊNDICE B. O questionário completo pode ser consultado no APÊNDICE C, sendo que as
questões eliminadas durante o processo de apuração, aparecem tachadas.
A coleta de dados foi realizada durante os meses de novembro e dezembro de 2020. O
questionário foi aplicado de forma auto administrável pela internet (Google Forms), com link
enviado por e-mail, composto por questões fechadas, exceto a última questão, que ficou aberta,
visando a coleta de sugestões de melhoria, conforme APÊNDICE E.
O questionário foi aplicado para os utilizadores do Sistema SICAFI - Módulo
Cadastro, ou seja, aproximadamente 60 servidores públicos do IBAMA, espalhados por todos
os estados brasileiros, somados àqueles servidores lotados na Diretoria de Qualidade Ambiental
(DIQUA) do IBAMA Sede em Brasília. No total, foram recebidas 37 respostas.
Os desperdícios podem ocorrer em cada uma das etapas do ciclo de gestão dos
sistemas de informação (GSI), que são divididas em: planejamento, desenvolvimento e
utilização. (AMARAL; VARAJÃO, 2006). Considerando o ciclo GSI, os usuários estão
posicionados na ponta utilizadora do SI.
4.1 APURAÇÃO DOS RESULTADOS
A apuração dos resultados foi realizada com auxílio da estatística, mais
especificamente por meio de análise fatorial, descrita por Hair et al. (2009) como sendo uma
técnica de interdependência, com o propósito principal de definir a estrutura inerente entre as
variáveis na análise, podendo ser exploratória, ou seja, útil para estruturar um conjunto de
variáveis ou mesmo para reduzir dados; ou confirmatória, para o caso de buscar avaliar o grau
em que os dados satisfazem a estrutura esperada.
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A presente pesquisa contou com a realização de análise fatorial exploratória. As
respostas dos 37 questionários foram organizadas, codificadas e tabuladas com a ajuda do
software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 23.
O passo a passo que levou às planilhas apresentadas a seguir, geradas no software SPSS,
pode ser consultado no APÊNDICE D. Como pode ser observado, foi dado sequência à ideia
inicial de trabalhar com as 6 (seis) dimensões (fatores) de desperdício de conhecimento em
SGBD, apresentadas na literatura.
Na apuração das correlações, inicialmente foi verificado se os pressupostos da análise
fatorial foram atendidos. Essa análise foi feita a partir do cálculo da medida de adequação da
amostra, por meio do critério de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e do Teste de Esfericidade de
Bartlett.
Quanto à interpretação do teste KMO, Hair et al. (2009) afirmam que valores acima de
0,50 são aceitáveis, enquanto os valores abaixo de 0,5 indicam que a análise fatorial é
inaceitável. Os referidos autores também pontuam que um Teste de Esfericidade de Bartlett
estatisticamente significante menor do que 0,05 (sig. < 0,05), indica a existência de correlações
suficientes entre as variáveis, para dar sequência à análise.
Sendo assim, a observação da Tabela 1 demonstra que a pesquisa está estatisticamente
adequada, tanto no que diz respeito ao KMO, quanto ao Teste de Bartlett.
Tabela 1 -Teste de KMO e Bartlett
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem
Teste de
Aprox. Qui-quadrado
esfericidade de Bartlett
gl
Sig.

,656
183,772
66
,000

Fonte: Dados da pesquisa.

No que diz respeito à comunalidade, Hair et al. (2009), afirmam que é a soma em linha
de cargas fatoriais quadradas, sendo o tamanho da comunalidade, um índice útil para avaliar o
quanto de variância particular é explicada pela solução fatorial.
Os autores Hair et al. (2009) também afirmam que não há uma diretriz estatística para
indicar uma comunalidade mínima necessária para validação do estudo, embora defendam que
variáveis em geral deveriam ter comunalidades maiores de 0,50 para serem mantidas na análise,
a depender do propósito da pesquisa e do tamanho da amostra. O resultado das comunalidades
das variáveis da presente pesquisa, após a extração, ficou acima de 0,30, conforme é
apresentado na Tabela 2.
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Tabela 2 – Resultado das comunalidades
Comunalidades
Inicial

Extração

1

,241

,352

3

,656

,661

5

,425

,795

6

,346

,342

8

,719

,958

9

,768

,960

12

,389

,405

14

,562

,572

15

,571

,989

19

,724

,892

20

,752

,964

21
,528
,521
Método de Extração: Fatoração
pelo Eixo Principal.
Fonte: Dados da pesquisa.

Em relação às cargas fatoriais, Hair et al (2009) explicam que, em uma matriz fatorial,
as colunas representam fatores, e cada linha corresponde às cargas de uma variável ao longo
dos fatores. Por sua vez, as cargas fatoriais significam a correlação de cada variável com o fator.
Cargas fatoriais na faixa de ± 0,30 a ± 0,40 são consideradas como atendendo o nível mínimo
para interpretação da estrutura. Cargas de ± 0,50 ou maiores são tidas como praticamente
significantes. Cargas excedendo + 0,70 são consideradas indicativas de estrutura bem definida
e são a meta de qualquer análise fatorial.
Para facilitar o processo de interpretação dos fatores, a presente pesquisa fez uso da
rotação fatorial ortogonal, por meio da matriz varimax. Conforme Hair et al. (2009), essa
abordagem se concentra na simplificação das colunas da matriz fatorial, tendo como tendência,
apresentar algumas cargas altas (próximas de -1 ou +1) e algumas cargas próximas de 0, em
cada coluna da matriz.
A presente pesquisa considerou como cargas cruzadas, os valores acima de 0,40
(positivo ou negativo). Além disso, para facilitar a análise, no momento de rodar os dados no
software SPSS, foi selecionada a opção ‘suprimir coeficientes abaixo de 0,40”. A Tabela 3 é a
matriz varimax final, que será analisada em seguida. O detalhamento de cada etapa percorrida,
até chegar na Tabela 3, pode ser consultado no APÊNDICE D.
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Tabela 3 - Matriz varimax final de componente rotativa
Matriz dos fatores rotativaa
Fator
1

2

3

4

5

6

1

,588

3

,706

5

,835

6

,517

8

,895

9

,802

,476

12

,582

14

,696

15

,875

19

,851

20

,896

21
,638
Método de Extração: Fatoração pelo Eixo Principal.
Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.
a. Rotação convergida em 6 iterações.
Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme se observa na Tabela 3, as rodadas de análise resultaram na eliminação das
variáveis de número: 2, 4, 7, 10, 11, 13, 16, 17 e 18, após a aplicação das diretrizes sugeridas
por Hair et al. (2019). Os referidos autores também afirmam que cargas cruzadas podem ser
ignoradas, devendo ser mantido somente a carga maior, quando a proporção entre o quadrado
da carga maior e o quadrado da carga menor, for maior que 2,0, que é o caso da variável 9.
Sendo assim, é apresentada a Tabela 4, com a nomenclatura em ordem, de cada um
dos fatores da Tabela 3, de acordo com as seis dimensões de desperdício de conhecimento em
SGBD e as respectivas siglas: Scatter (SC); Hand-Off (HO), Wishfull Thinking (WT), Recursos
Humanos Subutilizados (RHS), Falta de Disciplina no Sistema (FDS), Reinvenção (RE).
Tabela 4 – Atribuição das dimensões e alfa de Cronbach
Variáveis
1
3
5
6
8
9
12
14
15
19
20

SC
,706
,895
,802
-

HO
,851
,896

WT
,517
,696
,875
-

Dimensões
RHS
,582
-

FDS
,835
-

RE
,588
-

82

21
Alfa de
Cronbach

,638

-

-

-

-

-

,865

,866

,733

-

-

-

Fonte: Dados da pesquisa.

Na tabela 4, também foi calculado o Alfa de Cronbach de cada uma das dimensões que
apresentam mais de um item. O mesmo se trata de uma medida apresentada por Cronbach
(1951), como uma forma de estimar a consistência interna, ou seja, a confiabilidade dos itens
associados a um determinado constructo em um instrumento de pesquisa. Destaca-se que, para
chegar a este índice, de acordo com Hair et al. (2009), as comunalidades são inseridas na
diagonal da matriz de correlação e os fatores extraídos são baseados apenas na variância
comum, com as variâncias específicas e de erro excluídas. Sendo assim, quando há apenas um
item, o mesmo está associado a aquele constructo, quando tem uma carga fatorial aceitável.
De acordo com Hora et al. (2010), ainda não existe um consenso entre os pesquisadores
a respeito da interpretação da confiabilidade de um questionário, obtida a partir do valor deste
coeficiente, ou seja, não há um valor mínimo definido para o coeficiente Alfa de Cronbach ser
aceito como bom.
Para Hair et al. (2009), o limite inferior para o alfa de Cronbach geralmente aceito é
de 0,70, apesar de poder diminuir para 0,60 em pesquisa exploratória. Por sua vez, Malhotra
(2008) sugere a classificação da confiabilidade a partir do cálculo do coeficiente Alfa de
Cronbach, de acordo com os limites apresentados na Tabela 5.
Tabela 5 – Faixa de variação do alfa de Cronbach
Confiabilidade

Muito Baixa

Baixa

Moderada

Alta

Muito Alta

Valor de Alfa

Até 0,30

< 0,30 a

< 0,60 a

< 0,75 a

Acima de 0,90

< 0,60

< 0,75

< 0,90

Fonte: Malhotra (2008).

Portanto, levando em consideração a classificação de confiabilidade sugerida por
Malhotra (2008), os valores de Alfa de Cronbach da presente pesquisa estão adequados, o que
indica que as respostas obtidas do questionário aplicado, trouxe as informações necessárias para
a construção do instrumento de medição. O próximo tópico apresenta o instrumento para
identificar desperdício em SGBD e discute as respostas obtidas no questionário aplicado,
considerando somente aquelas questões que não foram eliminadas no transcorrer da apuração
dos resultados da pesquisa.
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4.2 INSTRUMENTO PARA MEDIR POTENCIAIS DESPERDÍCIOS EM SGBD
Os resultados apresentados na Tabela 4, a partir da análise fatorial exploratória,
realizada com o apoio do software SPSS, remetem ao seguinte instrumento para medir
potenciais desperdícios de conhecimento em SGBD, conforme o Quadro 17. As questões são
apresentadas de acordo com a ordem retornada do software.
Quadro 17 - Instrumento para identificação de desperdício de conhecimento em SGBD
DIMENSÕES

QUESTÕES

CARGAS FATORIAIS

3. Com que frequência você se depara com dados que você
considera que não correspondem à realidade, no ambiente
do SGBD?
8. Com que frequência ocorrem problemas de comunicação
interna, que afetam o rendimento do trabalho realizado
junto ao SGBD?
9. Com que frequência ocorrem dificuldades para agrupar
determinados dados no SGBD?
21. Você concorda que realiza muitas atividades que
poderiam ser automatizadas?
19. Você concorda que cabem melhorias no SGBD, quanto
a informações inúteis e espera?
20. Você concorda que os dados armazenados no SGBD
poderiam ser mais bem explorados?
6. Com que frequência é estabelecido um cronograma de
tarefas a serem cumpridas para alcançar os objetivos da
Instituição?
14. Com que frequência você planeja a realização das
tarefas diárias ligadas ao SGBD?
15. Os dados gerados no SGBD são levados em
consideração na hora da tomada de decisões estratégicas?
12. Com que frequência você reporta melhorias no SGBD,
ao verificar a existência de dados divergentes?

,706

5. Com que frequência os seus papéis e responsabilidades
costumam ser realinhados com os objetivos da Instituição?

,835

1. Com que frequência você se depara analisando processos
administrativos antigos, por exemplo, averiguando se a
atividade declarada está correta e qual o período de
funcionamento da empresa, com ajuda do SGBD?
Fonte: Dados da pesquisa.

,588

SCATTER

HAND-OFF

WISHFUL
THINKING

RECURSOS
HUMANOS
SUBUTILIZADOS
FALTA DE
DISCIPLINA NO
SISTEMA
REINVENÇÃO

,895
,802
,638
,851
,896
,517
,696
,875
,582

Na sequência, são apresentados os resultados da análise da aplicação do instrumento
proposto no objeto de estudo desta tese, o SGBD do Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais (CTF/APP) do IBAMA.
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4.2.1 Análise e síntese da aplicação do instrumento proposto
A forma de evidenciar os resultados da aplicação do instrumento foi por intermédio de
cada uma das dimensões de desperdício, visando demonstrar como as questões contribuíram na
identificação de potenciais desperdícios de conhecimento em SGBD.
4.2.1.1 Desperdício de scatter
Conforme apresentado na literatura, os desperdícios de scatter estão ligados a
distúrbios no fluxo, especialmente associados às barreiras de comunicação (físicas, sociais e de
habilidades) e ferramentas precárias (WARD, 2007; FERENHOF, 2011). A partir da análise
fatorial exploratória, realizada com o apoio do software SPSS, restaram as seguintes questões
para medir desperdício de scatter em SGBD:
Questão 3. “Com que frequência você se depara com dados que você considera que
não correspondem à realidade, no ambiente do SGBD?”. As principais respostas foram:
frequentemente (35,1%); às vezes (29,7%). A referida questão teve o intuito de verificar a
percepção sobre a confiabilidade dos dados por parte dos entrevistados. Os resultados indicaram
ampla maioria das manifestações sugerindo que há problemas na origem dos dados, de onde se
infere que foi possível medir desperdícios prejudiciais ao fluxo, que atrapalham o processo de
tomada de decisão.
Questão 8. “Com que frequência ocorrem problemas de comunicação interna, que
afetam o rendimento do trabalho realizado junto ao SGBD?”. As principais respostas foram: às
vezes (40,5%); frequentemente (21,6%). Aqui se buscou medir a presença de desperdícios
ligados à distúrbio no fluxo de comunicação, ou seja, barreiras de comunicação, e as respostas
permitem inferir que há sim a presença de desperdício ligado à comunicação interna.
Questão 9. “Com que frequência ocorrem dificuldades para agrupar determinados
dados no SGBD?”. As principais respostas foram: frequentemente (37,8%); às vezes (32,4%).
A questão 9 procurou medir a presença de desperdícios ligados à precariedade das ferramentas
de análise, as quais devem apoiar o fluxo de conhecimento. No cômputo das respostas, se
observa que menos de um quarto das respostas foram “nunca” ou “raramente”, de onde se infere
que há sim a presença de desperdícios ligados a ferramentas precárias.
Questão 21. “Você concorda que realiza muitas atividades que poderiam ser
automatizadas?”. As principais respostas foram as seguintes: concordo totalmente (35,1%);
concordo (32,4%). Essa questão indica que o sistema não relaciona os dados disponíveis de
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forma adequada, exigindo que os usuários realizem operações repetitivas. As respostas indicam
que a grande maioria admite que muitas atividades que realizam poderiam ser automatizadas,
de onde se infere um desperdício generalizado de scatter, sufocando o fluxo de conhecimento.
4.2.1.2 Desperdício de hand-off
Os desperdícios de hand-off estão divididos em informações inúteis, que não agregam
valor ao fluxo e; espera, causada pelo não envolvimento da parte interessada ou pela dificuldade
no sequenciamento das atividades (WARD, 2007; FERENHOF, 2011). As questões
selecionadas para medir desperdício de hand-off em SGBD, após a aplicação da análise fatorial
exploratória, foram as seguintes:
Questão 19. “Você concorda que cabem melhorias no SGBD, quanto a informações
inúteis e espera?”. A referida questão procurou medir a percepção dos entrevistados quanto à
necessidade de melhoria no SGBD. O resultado foi que 83,7% indicaram que sim, de onde se
infere a presença de sérios desperdícios associados a informações inúteis e espera.
Questão 20. “Você concorda que os dados armazenados no SGBD poderiam ser mais
bem explorados?” Esta questão buscou medir a percepção dos entrevistados quanto à
exploração do potencial do SGBD. Mais uma vez, as respostas indicaram que 94,6%
concordaram que há um potencial de uso que não está sendo devidamente aproveitado, de onde
se infere a presença de desperdícios, no sentido de estar deixando de agregar valor ao fluxo.
4.2.1.3 Desperdício de wishful thinking
De acordo com a literatura, os desperdícios de wishful thinking estão associados a:
seguir raciocínios baseados em interesses e desejos, operar no escuro, às cegas, ou seja, está
associado a aspectos subjetivos do processo de tomada de decisão, também podendo ser
dividido em teste de especificação e conhecimento descartado (WARD, 2007; FERENHOF,
2011). Por meio da análise fatorial exploratória, foram selecionadas as seguintes questões para
medir desperdício de wishful thinking em SGBD:
Questão 6. “Com que frequência é estabelecido um cronograma de tarefas a serem
cumpridas para alcançar os objetivos da Instituição?”. As principais respostas foram:
frequentemente (32,4%); raramente (29,7%); às vezes (24,3%). Esta questão teve como
objetivo verificar junto aos entrevistados, se a organização costuma estabelecer cronograma de
tarefas a serem cumpridas. Os respondentes ficaram divididos, indicando que, enquanto alguns
possuem a percepção de que estão seguindo um cronograma de tarefas, outros demonstram a
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existência de um certo grau de desperdício, que pode ser classificado como o equivalente a
operar no escuro, às cegas.
Questão 14. “Com que frequência você planeja a realização das tarefas diárias ligadas
ao SGBD?”. As principais respostas foram as seguintes: sempre (27%); frequentemente
(32,4%); às vezes (27%). A questão 14 buscou saber dos entrevistados, se eles costumam
planejar a sua rotina diária. A maioria das respostas indicaram que há um bom planejamento
diário das tarefas, embora também existam desperdícios relacionados a aspectos subjetivos.
Questão 15. “Os dados gerados no SGBD são levados em consideração na hora da
tomada de decisões estratégicas?”. As principais respostas foram as seguintes: sempre (29,7%);
frequentemente (18,9%); às vezes (29,7%); raramente (13,5%). Os respondentes ficaram
divididos nas respostas, indicando que, enquanto alguns possuem a percepção de que os dados
estão sendo considerados nas decisões estratégicas, outros demonstram a existência de um certo
grau de desperdício, gerando o que a literatura estudada chama de conhecimento descartado.
4.2.1.4 Desperdício de recursos humanos subutilizados
O diagnóstico de recursos humanos subutilizados ocorre quando os funcionários não
estão utilizando plenamente suas habilidades e competências (LOCHER, 2008; FERENHOF,
2011). A partir da análise fatorial exploratória, realizada com o apoio do software SPSS, restou
a seguinte questão para medir desperdício ligado a “recursos humanos subutilizados”:
Questão 12. “Com que frequência você reporta melhorias no SGBD, ao verificar a
existência de dados divergentes?”. As principais respostas foram as seguintes: frequentemente
(29,7%); às vezes (51,4%). Esta questão buscou medir a capacidade de percepção dos
entrevistados, quanto à ocorrência de dados divergentes. Um número expressivo de respostas
indica que tal situação ocorre com frequência, de onde se infere que há problemas de
confiabilidade no SGBD, ao mesmo tempo que demonstra a alta capacidade analítica dos
referidos entrevistados, quanto à detecção de divergências.
4.2.1.5 Desperdício de falta de disciplina no sistema
A literatura estudada explica que os desperdícios de falta de disciplina no sistema estão
associados à clareza dos objetivos, papéis, regras, além da disponibilidade insuficiente para
cooperar e deficiência de treinamento (BAUCH, 2004; FERENHOF, 2011). A questão
selecionada para medir desperdício de ‘falta de disciplina no sistema”, após a análise fatorial
exploratória, foi a seguinte:
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Questão 5. “Com que frequência os seus papéis e responsabilidades costumam ser
realinhados com os objetivos da Instituição?”. As principais respostas foram: às vezes (35,1%);
frequentemente (27%). A referida questão teve a intenção de verificar se costuma haver
realinhamento dos papéis e responsabilidades dos entrevistados, com os objetivos da
instituição. Por meio das respostas obtidas, se infere que há desperdícios relacionados à clareza
dos objetivos da instituição.
4.2.1.6 Desperdício de reinvenção
De acordo com a literatura estudada, o desperdício de reinvenção tem o objetivo de
diagnosticar os desperdícios associados à não reutilização do conhecimento, por exemplo,
deixando de reutilizar boas práticas (BAUCH, 2004; FERENHOF, 2011). A partir da análise
fatorial exploratória, realizada com o apoio do software SPSS, restou a seguinte questão para
medir desperdício ligado a “reinvenção”:
Questão 1. “Com que frequência você se depara analisando processos administrativos
antigos, por exemplo, averiguando se a atividade declarada está correta e qual o período de
funcionamento da empresa, com ajuda do SGBD?”. As principais respostas foram as seguintes:
sempre (37,8%); frequentemente (37,8%). Esta questão buscou medir a frequência de análise
de dados desatualizados em outros bancos de dados. As respostas indicaram que este
procedimento é muito comum, do que se infere que há desperdício ligado à reutilização de
conhecimento, ocasionado pela presença de dados dispersos em variados banco de dados não
integrados.
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5 A PROPOSIÇÃO DAS DIRETRIZES
De acordo com Amaral e Varajão (2006), o ciclo de gestão de sistemas de informação
segue uma sequência lógica, sendo pensado, produzido e finalmente utilizado. Portanto, as
diretrizes propostas no presente estudo, são direcionadas aos planejadores e desenvolvedores
de sistemas de informação, a partir dos potenciais desperdícios de conhecimento que foram
identificados pelos utilizadores na pesquisa de campo.
Após o estabelecimento dos fundamentos científicos, dos aspectos metodológicos e da
apresentação de um instrumento para medir potenciais desperdícios de conhecimento em
SGBD, são propostas as diretrizes para mitigação dos referidos desperdícios, guiadas pelo
método DSR, que na presente pesquisa foi baseado no modelo do ciclo regulador de Wieringa
(2009), conforme detalhado no tópico 3.4.
5.1 INVESTIGAÇÃO DO PROBLEMA
O diagnóstico da existência de potenciais desperdícios de conhecimento no uso do
SGBD estudado, foi detalhado no tópico 4 da presente pesquisa. Dentre os desperdícios
encontrados a partir do resultado dos questionários, podem ser destacados os seguintes:
deficiências na comunicação interna; baixo uso dos dados para a tomada de decisões; baixa
adoção de um cronograma de tarefas direcionadas para o alcance dos objetivos estratégicos;
falta de clareza dos objetivos estratégicos da organização; desperdício de reinvenção;
problemas com a confiabilidade dos dados; precariedade das ferramentas de trabalho;
necessidade de melhorias no SGBD; os dados precisam ser mais bem explorados; boa
percepção dos entrevistados quanto à presença de dados divergentes no SGBD.
5.2 DIRETRIZES SUGERIDAS
Para auxiliar na proposição das diretrizes, foi elaborado o Quadro 18, que sintetiza o
referencial teórico utilizado na presente pesquisa, baseado principalmente no Quadro 21,
apresentado no APÊNDICE B, que reúne as possíveis causas e sintomas de desperdício de
conhecimento em SGBD; e no Quadro 13, que apresenta o Modelo de Vantagem Competitiva
de BI&A (GEORGE et al., 2020).
Com base no referencial teórico, foi realizada uma classificação entre os elementos de
maturidade analítica, os desperdícios encontrados na pesquisa de campo e as propostas para
mitigação de desperdícios, divididos entre os três pilares da gestão do conhecimento: pessoas,
processos e tecnologia. De acordo com Servin (2005), o desenvolvimento de uma cultura
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organizacional é fundamental para gerenciar as pessoas que interagem no ambiente, suportado
por processos adequados, e que podem ser ativados por meio da tecnologia.
Quadro 18 – Pilares da GC x Elementos de maturidade x Desperdícios encontrados x Mitigação
de desperdícios
Pilares da
GC
Pessoas

Elementos de
Maturidade
Clientes e
usuários
Participantes

Processos

Ambiente
Alinhamento
estratégico
Processos e
atividades
Produtos e
serviços

Tecnologia

Infraestrutura TI
Tecnologia
Informação

Desperdícios
Encontrados
Boa percepção dos
entrevistados quanto à
presença de dados
divergentes no SGBD;
Problemas com a
confiabilidade dos
dados;
Deficiências na
comunicação interna;
Baixo uso dos dados
para a tomada de
decisões;
Baixa adoção de um
cronograma de tarefas
direcionadas para o
alcance dos objetivos
estratégicos;
Falta de clareza dos
objetivos estratégicos
da organização;
Desperdício de
reinvenção.
Precariedade das
ferramentas de
trabalho;
Necessidade de
melhorias no SGBD;
Os dados precisam ser
mais bem explorados.

Mitigação de Desperdícios
Evitar a alocação de recursos superqualificados à
função (LOCHER, 2008; FERENHOF, 2011);
Dar mais atenção ao feedback do usuário
(FERENHOF, 2011);

Sincronizar a comunicação (SEDANO et al.,
2017);
Alinhamento com a estratégia da organização
(GEORGE et al., 2020);
Estimular uma cultura de tomada de decisões
analíticas (GEORGE et al., 2020);
Estimular o compartilhamento de informações
entre as diferentes áreas e banco de dados
(GEORGE et al., 2020);
Compreender as estratégias e objetivos
organizacionais (SERVIN, 2005);
Utilizar o SGBD para orientar decisões
estratégicas (GEORGE et al., 2020);
Simplificar os processos organizacionais
(GEORGE et al., 2020);
Reutilizar e construir sobre o conhecimento
existente (SERVIN, 2005).
Simplificar a interação com o SGBD (SEDANO
et al., 2017);
Modernizar a infraestrutura de TI (EPPLER,
2006);
Possibilitar que os SGBD sejam mais
homogêneos, tornando os dados compatíveis, para
facilitar as análises ((EPPLER, 2006);
Aprimorar a pesquisa, consulta, relatórios e
visualização dos dados do SGBD (GEORGE et
al., 2020);
Aumentar a capacidade de capturar, agregar,
divulgar e compartilhar os dados do SGBD
(GEORGE et al., 2020);

Fonte: Autoria própria.

Portanto, o Quadro 18 apresenta um compilado da teoria, aqui representados pelos
elementos de maturidade analítica e as propostas de mitigação de desperdícios, com os
desperdícios encontrados na pesquisa de campo, tendo sido classificados entre pessoas,
processos e tecnologia, de forma a abranger o sistema como um todo. Os próximos tópicos
procuram analisar detalhadamente os itens constantes no referido Quadro, para propor as
diretrizes.
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5.2.1 Pessoas
As pessoas são, ao mesmo tempo, usuárias e produtoras de conhecimento. Processos
e tecnologia podem ajudar a habilitar e facilitar a gestão do conhecimento, mas no final do dia
são as pessoas, as executoras (SERVIN, 2005). A competência dos funcionários não é somente
um dos três ativos intangíveis de uma organização, sendo também a fonte das estruturas interna
e externa da mesma (SVEIBY, 1998). As pessoas são o ativo de maior valor, capaz de aprender
e inovar nas empresas (STRAUHS et al., 2012). Sendo assim, entende-se que é fundamental
ensinar às pessoas, as habilidades de gestão do conhecimento.
•

Diretriz 1: Capacitar as pessoas em habilidades de gestão do conhecimento, para que
aprendam a criar, compartilhar e fazer uso do conhecimento gerado nos SGBDs e
demais ambientes da organização.
Em muitas ocasiões, são dados papéis e responsabilidades muito limitados às pessoas,

sendo que estas poderiam assumir muito mais se o processo fosse concebido de forma eficaz,
sem desperdiçar conhecimento. Para enfrentar o desperdício da alocação de pessoas
superqualificadas à função (LOCHER, 2008; FERENHOF, 2011), entende-se que o caminho
mais promissor é a realização de um trabalho de mapeamento e gestão das competências da
força de trabalho da organização.
A gestão das competências está relacionada à forma de planejar, organizar e
desenvolver as competências necessárias ao ramo de atuação, manifestadas nas relações entre
os conhecimentos, habilidades e atitudes humanas, reveladas nas atividades diárias (STRAUHS
et al., 2012).
•

Diretriz 2: Realizar mapeamento das competências individuais e organizacionais,
visando melhorar a alocação da força de trabalho, associado a uma política de
capacitação continuada.
Na pesquisa de campo, também foi detectado o desperdício relacionado a ‘problemas

com a confiabilidade dos dados’, que é apontado na literatura como sendo da dimensão de
scatter, ou seja, que causa distúrbio no fluxo (WARD, 2007). Isso pode ocorrer devido a uma
série de possíveis ocorrências na origem desses dados, tais como: dados duplicados, erros de
ortografia, procedimentos de consulta complicados, entradas de dados incorretas, devido à falta
de validação na origem (EPPLER, 2006).
Em complemento, é possível afirmar que uma parcela dos dados mantidos pelas
organizações são ‘dados sujos’, com a presença de erros, redundâncias e inconsistências (PIRES
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et al., 2015). A baixa qualidade dos dados de um SGBD influencia negativamente a
interpretação, os modelos e as análises criadas a partir dos dados, comprometendo a tomada de
decisões (KUBICA; MOORE, 2003). Portanto, é importante dar atenção à origem dos dados.
•

Diretriz 3 - Realizar campanha de conscientização junto aos usuários, sobre a
importância de preencher corretamente os dados na origem.

5.2.2 Processos
Os processos organizacionais são entendidos como qualquer atividade com entrada,
processamento e saída. Em outros termos, é a maneira de fazer as coisas, utilizando recursos
organizacionais para oferecer resultados objetivos aos seus clientes (HARRINGTON, 1993).
Por sua vez, os processos de gestão do conhecimento são as iniciativas que são
implementadas para permitir e facilitar a criação, localização, aquisição, compartilhamento e
uso de conhecimento em benefício da organização. Os processos também se referem à
infraestrutura e aos processos gerais da organização, e até que ponto eles atuam como
facilitadores ou barreiras para as boas práticas de gestão do conhecimento (SERVIN, 2005).
A falta de clareza dos objetivos estratégicos da organização, bem como a baixa adoção
de um cronograma de tarefas - desperdícios encontrados na pesquisa de campo - requerem um
alinhamento das dimensões estratégicas, de negócios e operacional, para que a tomada de
decisão baseada em dados fique explicitamente alinhada com as estratégias de negócio de toda
a organização (GEORGE et al., 2020).
Objetivos e metas obscuras são desperdícios ligados à falta de disciplina no sistema e
significam que nem todos sabem ou conhecem a direção que a organização pretende tomar a
curto, médio ou longo prazo, o que pode resultar em falta de comprometimento, por não
entendimento do papel de cada pessoa no todo (FERENHOF, 2011). Neste sentido, as pessoas
precisam da compreensão das estratégias e objetivos organizacionais, das interrelações entre as
diferentes funções e equipes na organização, de qual conhecimento é mais valioso para a
organização e como pode ser usado da melhor forma (SERVIN, 2005).
•

Diretriz 4: Colocar em prática o planejamento estratégico da organização, e com base
no mesmo, estabelecer em conjunto, um plano de metas anuais a serem alcançadas;
Os indivíduos devem ser encorajados a incorporar atividades de gestão do

conhecimento em suas rotinas diárias. Isso inclui atividades relacionadas à busca de
conhecimento, quando eles têm dúvidas ou problemas, encontrando e usando conhecimento em
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vez de reinventar a roda, compartilhando seu próprio conhecimento, aprendendo com a
experiência dos outros e ajudando os outros a aprender com a deles (SERVIN, 2005).
O desperdício da reinvenção ocorre pelo fato da não reutilização do conhecimento
adquirido previamente (BAUCH, 2004; FERENHOF, 2011). Entende-se que a reinvenção,
constatada na pesquisa de campo, pode ser mitigada por meio da criação de uma comunidade
de prática, de forma a buscar uma cultura ativa de compartilhamento dos dados e informações,
para a geração de conhecimento (GEORGE et al., 2020).
•

Diretriz 5: Criar uma comunidade de prática, que estimule nas pessoas, a cultura do
compartilhamento de dados e informações relacionadas ao SGBD, visando ao mesmo
tempo, a preservação do conhecimento tácito e a geração de conhecimento novo.
Outro desperdício detectado a partir da apuração dos resultados da pesquisa de campo,

foi a presença de ‘deficiências na comunicação interna’, que indica uma comunicação
incompleta, incorreta, ineficaz. Para mitigar tal desperdício, é necessário pensar numa forma de
sincronização da comunicação interna (SEDANO et al., 2017).
Por sua vez, é fundamental que o canal de comunicação com os usuários externos
também esteja funcionando adequadamente, para que seja possível resolver os problemas dos
usuários com maior agilidade, oferecendo um serviço de melhor qualidade (WOMACK;
JONES, 2005). Em outros termos, para melhorar a comunicação, é preciso buscar um amplo
envolvimento dos usuários internos e externos (GEORGE et. al., 2020), e incorporar a
percepção dessas falhas no público interno.
•

Diretriz 6: Melhorar a comunicação com os usuários internos e externos da organização.

5.2.3 Tecnologia
A tecnologia pode apoiar e permitir a gestão do conhecimento, na medida em que
fornece os meios para as pessoas organizarem, armazenarem e acessarem informações e
conhecimentos explícitos, por exemplo, nos bancos de dados de melhores práticas. Além disso,
a tecnologia facilita a conexão entre as pessoas, para que possam compartilhar conhecimento
tácito (SERVIN, 2005).
A gestão do conhecimento prega a criação de uma base de conhecimento, para que os
dados e informações possam ser socializadas, externalizadas, combinadas e internalizadas por
toda a organização, mitigando a reinvenção (FERENHOF, 2011). Na pesquisa de campo, um
dos resultados indicou que ‘os dados precisam ser mais bem explorados”, o que remete a
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desperdício de wishful thinking, que significa operar no escuro, às cegas, tomando decisões sem
dados consistentes (WARD, 2007).
Portanto, é preciso fomentar uma transformação organizacional, para evoluir de uma
cultura de tomada de decisão baseada em intuição, para uma cultura baseada em dados, ou seja,
estimular uma cultura de tomada de decisões analíticas (GEORGE et al., 2020). Sendo assim,
é recomendada a integração de sistemas em uma plataforma ou a redução da quantidade de
sistemas para um único (STRONG et al., 1997; EPPLER, 2006). Além disso, deve-se mapear
todos os bancos de dados que podem ser úteis para gerar conhecimento para determinadas
atividades e a forma de utilizá-los de maneira adequada.
•

Diretriz 7: Criar uma plataforma de integração, que possibilite a consulta a todos os
bancos de dados da organização, em um mesmo ambiente virtual, com potencial ganho
de produtividade e facilitação do processo de tomada de decisão baseada em dados.
Na pesquisa de campo, também foram detectados os desperdícios de ‘precariedade das

ferramentas de trabalho’ e ‘necessidade de melhorias no SGBD’, que são desperdícios de
scatter, ligados a ferramentas precárias, ou seja, se referem ao fato de que as ferramentas devem
dar suporte para que o fluxo de conhecimento aconteça e não engesse o processo (WARD,
2007; FERENHOF, 2011).
Em outros termos, a modernização do SGBD auxilia na simplificação dos processos
organizacionais (GEORGE et al., 2020). Portanto, é preciso modernizar a infraestrutura de TI,
para possibilitar que os SGBDs sejam mais homogêneos (EPPLER, 2006). O desperdício de
scatter prejudica o fluxo de dado, informação e conhecimento e, quanto melhor este fluxo,
maior é a competitividade da organização e melhores serão os resultados (NORTH, 2010).
•

Diretriz 8: Modernizar a infraestrutura de hardware e software da organização.
Por fim, observa-se que o conhecimento é menos desperdiçado nas organizações,

quando os seus integrantes aplicam partes do conhecimento existente a problemas recorrentes
ou atividades rotineiras, considerando o sistema como um todo, formado por pessoas, processos
e tecnologia (DURST; FERENHOF, 2017).
Definida a proposta das diretrizes para mitigar potenciais desperdícios de
conhecimento em SGBD, o próximo passo foi submetê-las à verificação da consistência,
conforme apresentado no próximo tópico.
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5.3 VERIFICAÇÃO DA CONSISTÊNCIA DAS DIRETRIZES
Conforme descrito no texto acima, foram propostas oito diretrizes para auxiliar na
mitigação de potenciais desperdícios de conhecimento no uso de SGBD. A verificação da
consistência dessas diretrizes foi realizada por um usuário-chave, que possui vasto
conhecimento na operação do SGBD estudado, tendo sido o mesmo que também participou do
pré-teste do questionário aplicado na etapa de investigação do problema.
Abaixo, são pontuadas as sugestões de melhorias nas diretrizes, advindas da conversa
com o usuário-chave. Cabe salientar que as mudanças propostas pelo mesmo não alteraram a
essência das diretrizes iniciais, ou seja, o sentido dos enunciados apenas sofreu alguns ajustes.
Quanto às pessoas, o usuário-chave não sugeriu alterações nas diretrizes 1 e 2. Porém,
propôs alteração da redação da diretriz 3, que passa a ser a seguinte: “dar mais atenção ao
feedback do usuário’. O usuário-chave considera essencial que o gestor do sistema se
comunique melhor com os usuários do referido SGBD.
Em relação aos processos, a diretriz 4 teve ajustes na redação e passa a ser a seguinte:
‘Colocar em prática o planejamento estratégico da organização, refletido em plano de metas
anuais a serem alcançadas, considerando o conhecimento existente na organização e
promovendo a capacitação’. Em outras palavras, o usuário-chave fez um link do planejamento
estratégico com o processo de capacitação. Por sua vez, na diretriz 5, o usuário-chave propôs
alterar a parte inicial da redação, para direcionar ao público interno, ficando dessa forma o
início: ‘Aprimorar a comunicação interna e promover a criação de comunidades de prática’ (...).
Por conseguinte, na diretriz 6, o usuário-chave sugeriu que a comunicação fosse voltada para o
público externo, acrescentando uma segunda parte à redação original, que ficou dessa forma:
‘Melhorar a comunicação externa da organização, visando apresentar os produtos e processos
de forma clara e coletando feedback para aprimorá-los’.
No que diz respeito à tecnologia, o usuário-chave sugeriu alterar sutilmente a redação
da diretriz 7, substituindo o trecho original ‘banco de dados da organização’, por ‘banco de
dados utilizados pela organização”, pontuando que não necessariamente o banco de dados é da
organização e assim, sugeriu estender o leque de opções a ser abrangido pela plataforma
proposta. Sendo assim, a redação ficou da seguinte forma: ‘Criar uma plataforma de integração,
que possibilite a consulta a todos os bancos de dados utilizados pela organização em um mesmo
ambiente virtual, com potencial ganho de produtividade e facilitação do processo de tomada de
decisão baseada em dados’. Por fim, na diretriz 8, a proposta sugerida foi no sentido de
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complementar a redação original, e a nova versão ficou assim: ‘Modernizar a infraestrutura de
hardware e software da organização, para obter ganho de produtividade, integrando sistemas e
análises de bancos de dados’.
Diante do acima exposto, após o acatamento das sugestões propostas pelo usuáriochave, que melhoraram a redação das diretrizes, é apresentado a seguir, o Quadro 19, com a
relação das diretrizes para mitigação de potenciais desperdícios de conhecimento no uso de
SGBD, comparando-as antes e depois da verificação da consistência pelo usuário-chave.
Quadro 19 – Diretrizes para mitigação de potencial desperdício de conhecimento em SGBD
Pilares da GC

Diretrizes Inicialmente Propostas

Pessoas

Capacitar as pessoas em habilidades de
gestão do conhecimento, para que
aprendam a criar, compartilhar e fazer
uso do conhecimento gerado no SGBD e
demais ambientes da organização.

Diretrizes Após Verificação do UsuárioChave
Capacitar as pessoas em habilidades de
gestão do conhecimento, para que aprendam
a criar, compartilhar e fazer uso do
conhecimento gerado no SGBD e demais
ambientes da organização.

Realizar mapeamento das competências
individuais e organizacionais, visando
melhorar a alocação da força de
trabalho, associado a uma política de
capacitação continuada.

Realizar mapeamento das competências
individuais e organizacionais, visando
melhorar a alocação da força de trabalho,
associado a uma política de capacitação
continuada.

Realizar campanha de conscientização
junto aos usuários, sobre a importância
de preencher corretamente os dados na
origem.

Dar mais atenção ao feedback do usuário.

Colocar em prática o planejamento
estratégico da organização e, com base
no mesmo, estabelecer em conjunto, um
plano de metas anuais a serem
alcançadas.

Colocar em prática o planejamento
estratégico da organização, refletido em
plano de metas anuais a serem alcançadas,
considerando o conhecimento existente na
organização e promovendo a capacitação.

Criar uma comunidade de prática, que
estimule nas pessoas, a cultura do
compartilhamento de dados e
informações relacionadas ao SGBD,
visando ao mesmo tempo, a preservação
do conhecimento tácito e a geração de
conhecimento novo.

Aprimorar a comunicação interna e
promover a criação de comunidades de
prática, que estimulem nas pessoas, a cultura
do compartilhamento de dados e informações
relacionadas ao SGBD, visando ao mesmo
tempo, a preservação do conhecimento tácito
e a geração de conhecimento novo.

Melhorar a comunicação com os
usuários internos e externos da
organização.

Melhorar a comunicação externa da
organização, visando apresentar os produtos
e processos de forma clara e coletando
feedback para aprimorá-los.

Criar uma plataforma de integração, que
possibilite a consulta a todos os bancos
de dados da organização em um mesmo
ambiente virtual, com potencial ganho
de produtividade e facilitação do

Criar uma plataforma de integração, que
possibilite a consulta a todos os bancos de
dados utilizados pela organização, em um
mesmo ambiente virtual, com potencial
ganho de produtividade e facilitação do

Processos

Tecnologia
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processo de tomada de decisão baseada
em dados.

processo de tomada de decisão baseada em
dados.

Modernizar a infraestrutura de hardware
e software da organização, para obter
ganho de agilidade nas análises.

Modernizar a infraestrutura de hardware e
software da organização, para obter ganho de
produtividade, integrando sistemas e análises
de bancos de dados.

Fonte: Autoria própria.

Como pode ser observado mais claramente na análise do Quadro 19, a verificação da
consistência das diretrizes, por meio da participação do usuário-chave, contribuiu
significativamente para a melhoria da proposta. O tópico seguinte apresenta caminhos para a
implementação das diretrizes propostas.
5.4 CAMINHOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES
Após as diretrizes terem sido propostas e feita a verificação da sua consistência, a
seguir são propostos alguns caminhos a serem seguidos para a adequada implementação dessas
diretrizes, tendo por base o que diz a teoria.
1. Capacitar as pessoas em habilidades de gestão do conhecimento, para que aprendam a
criar, compartilhar e fazer uso do conhecimento gerado no SGBD e demais ambientes da
organização.
Para facilitar o processo de implantação da gestão do conhecimento nas organizações,
Nonaka e Konno (1998) utilizaram o conceito de ‘Ba’, entendido como um local compartilhado
para relações emergentes, que pode ser um local físico, virtual, mental ou qualquer combinação
entre eles. Portanto, a criação de um ambiente virtual de aprendizagem faz todo o sentido ao se
tratar de SGBDs.
2. Realizar mapeamento das competências individuais e organizacionais, visando
melhorar a alocação da força de trabalho, associado a uma política de capacitação
continuada.
A competência é definida por Fleury e Fleury (2011) como o conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto desempenho. A competência é
como um estoque de recursos que o indivíduo detém, mas a avaliação dessa competência é
realizada de acordo com o conjunto de tarefas do cargo da pessoa.
Para Carbone et al. (2009), o mapeamento tem a finalidade de identificar o gap de
competências necessárias para concretizar a estratégia organizacional. Os referidos autores
apontam como principais técnicas: a análise do planejamento estratégico, entrevista,
questionário e observação. O mapeamento de competências é uma ferramenta gerencial para
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auxiliar a gestão do conhecimento, no sentido de mitigar desperdícios ligados à recursos
humanos superqualificados à função exercida.
3. Dar mais atenção ao feedback do usuário.
A utilização das mídias digitais no contexto do marketing pressupõe uma comunicação
mais assertiva, com segmentação do público-alvo, visando encaminhar a mensagem correta no
momento mais adequado (SANTOS, 2021).
Para melhorar a comunicação com os usuários, as organizações podem fazer uso das
mídias sociais, que são ferramentas online centradas na interação social (BERTOT; JAEGER;
HANSEN, 2012). Exemplo de mídias sociais: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter,
LinkedIn. As ferramentas eletrônicas têm um potencial maior se forem utilizadas e monitoradas
de forma integrada (LAGODIIENKO et al., 2019).
4. Colocar em prática o planejamento estratégico da organização, refletido em plano de
metas anuais a serem alcançadas, considerando o conhecimento existente na organização
e promovendo a capacitação.
De acordo com Amaral e Varajão (2006), o desenvolvimento espontâneo de aplicações
informáticas é um fenômeno frequente em muitas organizações, sendo realizado sem que se
tenha a preocupação de pensar previamente no SI, tampouco existe a preocupação de prever os
reflexos da adoção do sistema no modo de funcionamento da organização.
O sistema de informação deve ser adquirido ou desenvolvido, levando-se em
consideração o planejamento estratégico da organização e as técnicas de PSI, para que haja
menos desperdício de conhecimento na exploração do SGBD.
5. Aprimorar a comunicação interna e promover a criação de comunidades de prática,
que estimulem nas pessoas, a cultura do compartilhamento de dados e informações
relacionadas ao SGBD, visando ao mesmo tempo, a preservação do conhecimento tácito e
a geração de conhecimento novo.
A expressão “comunidade de prática” foi criada por Lave e Wenger (1991) para definir
comunidades surgidas de relações e situações que envolvem pessoas no dia a dia dos seus
respectivos ambientes de trabalho e que buscam soluções para problemas a serem enfrentados.
A sistematização de todos os processos de comunicação por meio das práticas das
comunidades, com base nos seus domínios, acaba por desenvolver um conjunto de padrões de
procedimentos que formam graus de similaridade e geram uma identidade entre as pessoas
integrantes das respectivas comunidades de prática. Assim, será necessário observar questões
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de natureza semântica, pedagógica, modelagem, taxonomia, questões relativas à segurança do
processo de compartilhamento dos conhecimentos (NUNES, 2012). Também é importante
respeitar os padrões da International Organization for Standardization (ISO), para que haja
comunicação entre sistemas diversos. Para Abdelaal et al. (2009), atualmente, comunidades de
prática estão sendo utilizadas para auxiliar a gestão do conhecimento dentro das organizações,
porque promovem meios de desenvolver o capital social, estimulando inovação e o
compartilhamento do conhecimento tácito.
6. Melhorar a comunicação externa da organização, visando apresentar os produtos e
processos de forma clara e coletando feedback para aprimorá-los.
Dentre as diversas opções de mídias digitais, uma proposta é a utilização de software de
automação de marketing, com fluxos de automação de e-mail e campanhas. O software deverá
ser integrado ao banco de dados, para que as mensagens sejam geradas automaticamente
(SANTOS, 2021).A justificativa reside no fato de que o e-mail marketing continua sendo o
meio mais importante e efetivo para as organizações se conectarem com seus consumidores e
estabelecerem relações duradouras (HUBSPOT, 2021). Esta ferramenta é frequentemente
utilizada, pelo baixo custo, pelo baixo tempo de preparação e execução das campanhas e por
gerar respostas mais rápidas, além de criar a oportunidade de comunicação interativa com os
consumidores (ZHANG; KUMAR; COSGUNER, 2017).
7. Criar uma plataforma de integração, que possibilite a consulta a todos os bancos de
dados utilizados pela organização, em um mesmo ambiente virtual, com potencial ganho
de produtividade e facilitação do processo de tomada de decisão baseada em dados.
Entende-se que é preciso criar padrões no SGBD, que permitam a interoperabilidade da
comunicação entre os SI. Define-se interoperabilidade como a capacidade de duas ou mais
entidades independentes, e que operam de forma autónoma, consigam trocar informação e
utilizar correta e convenientemente essa informação, com vista a contribuir para o alcance de
um propósito específico comum (SOARES, 2009).
Embora seja mais frequente associar as questões de interoperabilidade à interligação de
sistemas legados, ou seja, numa perspectiva técnica, este tipo de preocupações se manifesta
também quando se está desenvolvendo novos sistemas com a expectativa de que estes possam
futuramente interoperar com outros sistemas (KASUNIC; ANDERSON, 2004).
A perspectiva técnica da interoperabilidade deve ser complementada com uma
perspectiva semântica. A importância de desenvolver esforços no nível semântico é sublinhada
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por Pollock (2001), segundo o qual a resolução de incompatibilidades no nível do significado
dos dados constitui a parte mais exigente, em termos de tempo e custo, dos projetos de
interoperabilidade.
Uma terceira perspectiva da interoperabilidade é a organizacional. Esta perspectiva foca
em aspectos processuais, procurando assegurar a coordenação e alinhamento dos processos de
negócio das várias entidades interoperantes, com vista a promover a criação de uma perspectiva
integrada do funcionamento das entidades envolvidas (EPAN, 2004).
A adoção de abordagens baseadas em XML (eXtensible Markup Language), a utilização
de serviços Web, a criação de repositórios de serviços, a proposta e amadurecimento de
arquiteturas orientadas aos serviços (SOA — Service Oriented Architectures), ou de arquiteturas
P2P (Peer-to-Peer) entre outras, constituem alguns exemplos de tecnologias que têm vindo a
ser propostas e desenvolvidas para alcançar a interoperabilidade de sistemas (BENAMOU et
al., 2004).
8. Modernizar a infraestrutura de hardware e software da organização, para obter ganho
de produtividade, integrando sistemas e análises de bancos de dados.
Uma das soluções que podem auxiliar no aumento da produtividade e servir como
suporte no processo de tomada de decisões é o uso de um sistema de Business Intelligence (BI).
De acordo com Eckerson (2007), o BI representa as ferramentas, tecnologias e processos
necessários para transformar dados em informação e a informação em conhecimento e planos
que otimizam as ações do negócio.
Entende-se que a adoção de um sistema de BI possibilita a integração dos mais
variados bancos de dados, o que agiliza a análise dos dados e informações, a partir desse
cruzamento entre os sistemas, reduzindo o desperdício e tornando o processo de tomada de
decisão mais rápido e assertivo. No próximo tópico, são apresentadas as considerações finais e
recomendações da presente pesquisa.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Neste capítulo da tese, são descritas as considerações finais e recomendações de
trabalhos futuros.
6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após cumprir as etapas de análise da literatura, definir a metodologia, realizar a
pesquisa de campo e, por fim, propor o instrumento de medição e as diretrizes para mitigação
de potenciais desperdícios no uso de SGBD, com indicação de caminhos para a implementação
das diretrizes, são apresentadas as considerações finais do estudo.
Em relação à pergunta de pesquisa: “como fazer para mitigar potenciais desperdícios
de conhecimento no uso de sistemas gerenciadores de banco de dados?”, é possível afirmar que
a pergunta foi respondida no estudo. Os objetivos, geral e específicos, também foram atendidos.
Neste sentido, cabe ressaltar a contribuição dada com a elaboração de um instrumento
de medição de potenciais desperdícios de conhecimento em SGBDs, que tem utilidade para
realizar diagnóstico da situação atual das organizações, no tocante ao uso de seus SGBDs.
Trata-se de um procedimento preditivo, no sentido de alertar para problemas que estejam
ocorrendo e que podem estar passando despercebidos pela gestão das organizações.
Cabe também ressaltar que, após detectados os potenciais desperdícios no uso dos
SGBDs, foram propostas diretrizes para mitigar tais desperdícios e indicados caminhos no
sentido da implementação das referidas diretrizes no ambiente das organizações.
Em relação ao público-alvo do estudo, entende-se que são os planejadores e
desenvolvedores de sistemas de informação, pois os SIs devem ser adquiridos ou desenvolvidos
pelas organizações, levando-se em conta o planejamento estratégico e as técnicas de PSI.
O processo de aprendizado do pesquisador se deu em cada etapa da construção da tese.
O desafio proposto foi o de estudar os potenciais desperdícios de conhecimento associados a
ineficiências no uso de SGBD. Neste sentido, como a literatura buscada não trouxe essa
associação de forma clara, foi necessário a busca por aproximação da teoria de desperdício de
conhecimento com outras teorias, de forma que permitisse preencher essa lacuna da literatura.
Sendo assim, a teoria de desperdício de desenvolvimento de software foi muito
importante, primeiramente para a elaboração do questionário, cujas respostas permitiram
chegar no instrumento de medição dos desperdícios, a partir dos resultados da análise fatorial
exploratória. Além disso, tal teoria, somada à teoria de maturidade analítica, serviram de base
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para a elaboração das diretrizes, que ao final tiveram a consistência verificada por um usuáriochave. Portanto, para o pesquisador, o caminho foi de intenso aprendizado.
Para o IBAMA, a contribuição da tese é no sentido de apontar caminhos para a
mitigação de problemas que foram diagnosticados, a partir da pesquisa de campo realizada na
organização. As diretrizes e os caminhos da implementação podem ser desdobrados em planos
de ação que possibilitem melhorar a eficiência do uso do SGBD, para que a organização
continue buscando melhorias no monitoramento realizado por meio do CTF/APP, que é um dos
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente e tem por objetivo a preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida.
Para as organizações em geral, além de um instrumento de diagnóstico de potenciais
desperdícios de conhecimento no uso de SGBD e caminhos para mitigação desses problemas,
a contribuição da tese é no sentido de alertar para o que pode estar acontecendo e que não esteja
recebendo a devida importância. Conclui-se que não basta ter o SGBD mais moderno.
Certamente, isso é melhor do que ter um SGBD defasado, mas não garante, por si só, uma
adequada gestão do conhecimento organizacional. É preciso atacar os potenciais desperdícios
de conhecimento no uso desses SGBD, que podem estar associados a pessoas, a processos, a
tecnologia, ou mesmo a cada um dos três pilares da gestão do conhecimento.
Para o Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da
Universidade Federal de Santa Catarina e para toda a comunidade científica, a presente tese
contribui com a proposta de uma ferramenta de medição de potenciais desperdícios de
conhecimento no uso de SGBD e, ao mesmo tempo, oferece um caminho para se buscar a
mitigação de tais desperdícios em potencial, tendo como norte, os pilares da gestão do
conhecimento, que são as pessoas, os processos e as tecnologias.
Para a sociedade, a presente tese contribui para elevar a qualidade dos serviços
prestados pelas organizações. A mitigação de potenciais desperdícios de conhecimento no uso
de SGBDs se reflete em organizações ágeis, atentas aos anseios dos usuários, com uma
comunicação eficiente, com pessoas preparadas para prestar um bom atendimento, com
processos organizacionais maduros e com a tecnologia adequada ao bom desenvolvimento das
atividades. Diante de todo o exposto, é finalizada a presente tese, com as recomendações de
trabalhos futuros.
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6.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
As pesquisas relacionadas aos potenciais desperdícios de conhecimento em sistemas
gerenciadores de banco de dados ainda são muito insipientes. A presente tese procurou auxiliar
na melhor compreensão desses constructos e, sobretudo, associá-los. Sendo assim, o presente
estudo serve de base importante que pode ser aproveitado para aprofundamento de pesquisas
interessadas em compreender melhor tal temática. Sugestões para estudos futuros:
•

Dar continuidade ao presente estudo, colocando em prática as diretrizes propostas, para
fazer a validação da solução;

•

Além das entrevistas ao usuário interno, entrevistar também os gestores das
organizações e usuários externos, para ampliar o diagnóstico e, com isso, fazer a análise
fatorial confirmatória da escala, que não foi realizada na presente pesquisa, pois a
literatura indica a necessidade de ao menos 100 questionários respondidos;

•

Desenvolver uma tese top down, partindo da organização para os SGBDs, identificando
caminhos ao longo do percurso, sem desperdiçar conhecimentos;

•

Propor uma tese botton up, que parta do SGBD implantado e explore os desperdícios de
conhecimento nas interações entre os diferentes sistemas;

•

Construir uma tese de avanço nos estudos aplicados de desperdício de conhecimento,
ou seja, um estudo de caso com potencial generalização;

•

Utilizar a abordagem da Engenharia do Conhecimento, para buscar aquele
conhecimento explícito ou explicitável e, potencialmente, transformar em um sistema
de conhecimento, para trazer outras contribuições para as organizações;

•

Focar a tese em Sistemas de Informação e verificar a existência de desperdícios de
conhecimento nos três níveis da GSI: planejamento, desenvolvimento e utilizadores.
Diante do exposto, é possível observar uma gama de caminhos que podem ser seguidos

em trabalhos futuros. O tema desperdício de conhecimento associado a SGBDs ainda tem muito
a ser explorado, é um tema muito empolgante, e espero ter contribuído com um “tijolinho” na
construção desses conhecimentos.
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APÊNDICE A

Caracterização da Organização
Esta pesquisa tem como motivação a experiência profissional do pesquisador na área
ambiental. O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras
de Recursos Naturais (BRASIL, 1989) é um dos instrumentos utilizados pela Administração
Pública para o alcance dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, que busca a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida (BRASIL, 1981).
A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída pela Lei nº 6.938 (BRASIL,
1981), tem por objetivo a preservação, melhoria, e recuperação da qualidade ambiental propícia
à vida, visando assegurar no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.
Os instrumentos da PNMA são mecanismos utilizados pela Administração Pública para
que os seus objetivos sejam alcançados. Dentre os instrumentos, destaca-se o Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
(CTF/APP), criado por meio da Lei nº 7.804 (BRASIL, 1989), que modificou a Lei nº 6.938
(BRASIL, 1981).
A Instrução Normativa nº 06 (IBAMA, 2013), que regulamentou o CTF/APP, define
em seu Artigo 10, as atividades econômicas sujeitas ao Cadastro:
São obrigadas à inscrição no CTF/APP as pessoas físicas e jurídicas que se dediquem,
isolada ou cumulativamente:
I - A atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, nos
termos do art. 2º, inciso I;
II - À extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente
perigosos ao meio ambiente;
III - À extração, produção, transporte e comercialização de produtos e subprodutos da
fauna e flora.

Por sua vez, a Instrução Normativa nº 11 (IBAMA, 2018) alterou a redação do primeiro
e inseriu o segundo parágrafo na Instrução Normativa nº 6/2013:
§ 1º A inscrição no CTF/APP de pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades
mencionadas no caput é condição obrigatória para prestação de serviços do Ibama que
dependam de declaração de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de
recursos ambientais.
§ 2º A declaração, no CTF/APP, de atividades que sejam constantes do objeto social
ou da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ não desobriga a
pessoa jurídica de declarar outras atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras
de recursos ambientais que estejam relacionadas no Anexo I e que sejam exercidas
pelo estabelecimento.
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O CTF/APP é um instrumento de controle de ator, e não de processo, ou seja, controla
as pessoas (ator) que executam determinadas atividades (processo). O CTF/APP identifica o
ator sujeito a esse controle, em razão das atividades por ele exercidas. E faz essa identificação
para o Ibama e para os demais entes do SISNAMA, como instrumento de gestão ambiental,
fornecendo os dados de quem é; onde está e o que faz. São os instrumentos de licença que
estabelecem o ‘como’ e o ‘quando’ tal atividade pode ser exercida.
A inscrição no CTF/APP, em conformidade com as obrigações cadastrais, permite
gerar o Certificado de Regularidade, também previsto na IN nº 06 (IBAMA, 2013):
Art. 38. A emissão do Certificado de Regularidade certifica que os dados da pessoa
inscrita estão em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de
informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização
do Ibama, por meio dos sistemas vinculados ao CTF/APP.

A Instrução Normativa nº 06 (IBAMA, 2013) também aponta as penalidades possíveis
diante da falta do cadastro, a saber:
Art. 44. As pessoas físicas e jurídicas obrigadas à inscrição no CTF/APP que não
efetuarem seu registro estarão sujeitas às sanções previstas no art. 76 do Decreto nº
6.514, de 22 de julho de 2008, sem prejuízo de sanções cabíveis de ordem tributária.
Art. 45. Independente de situação cadastral, a pessoa inscrita, diretamente ou por meio
de prepostos e sucessores legais, estará sujeita à aplicação de sanção referente às
condutas descritas no art. 82 do Decreto nº 6.514, de 2008.

Observa-se que a PNMA dispõe de um embasamento legal para a penalização de
pessoas físicas e jurídicas que desenvolvam atividades consideradas potencialmente poluidoras
e utilizadoras de recursos ambientais e que não realizaram cadastro nos órgãos ambientais.
Portanto, apesar do CTF/APP ser autodeclaratório, suas informações devem refletir a realidade,
de maneira a permitir o monitoramento dessas atividades de forma remota.
O Regulamento de Enquadramento do CTF/APP (IBAMA, 2018) veio para estabelecer
de forma transparente, sistemática e harmonizada o conjunto de critérios e procedimentos a
serem utilizados na identificação da correspondência entre atividades exercidas pelas pessoas
físicas e jurídicas e a relação de atividades obrigadas à inscrição no CTF/APP.
Enquadramento de atividade é a identificação de correspondência entre a atividade
exercida pela pessoa física ou jurídica e as respectivas categorias e descrições de atividades
sujeitas a registro no CTF/APP, nos termos do Anexo I da Instrução Normativa n.6 (IBAMA,
2013) e do Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no CTF/APP
(IBAMA, 2018).
A Ficha Técnica de Enquadramento (FTE) é o instrumento que reúne todas as
informações necessárias para a realização da correspondência entre as atividades exercidas
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pelas pessoas físicas e jurídicas e a lista de atividades do CTF/APP. Por esse motivo, o RECTF/APP estabelece que para cada atividade relacionada no Anexo I da Instrução Normativa
Ibama nº 11/2018, corresponderá uma FTE. Atualmente o CTF/APP possui 188 diferentes
atividades passíveis de enquadramento (188 FTEs).
A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
No ano 2000, onze anos após a criação do CTF/APP, foi instituída a TCFA, cujo fato
gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Ibama para controle e fiscalização
das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais (BRASIL, 2000).
É o CTF/APP que, ao identificar os dados da pessoa e as atividades que ela exerce,
também identifica o sujeito passivo da TCFA. Por isso, as alterações nos dados cadastrais das
pessoas inscritas podem ter impacto tributário.
De acordo com o potencial poluidor da atividade exercida e o porte econômico, a
empresa inscrita no CTF/APP pode estar sujeita a pagamento da Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental (TCFA), um tributo trimestral instituído pela Lei nº 10.165 (BRASIL,
2000), cujo fato gerador é o exercício do poder de polícia conferido ao Ibama, para controle e
fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.
A TCFA é devida por estabelecimento e os seus valores são os fixados no Anexo IX da
Lei nº 10.165 (BRASIL, 2000), com valores atualizados pela Lei nº 13.196 (BRASIL, 2015),
conforme Quadro 20.
Quadro 20 – Valores da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA)
Potencial de Poluição/
Grau de Utilização de
Recursos Naturais
Pequeno
Médio
Alto

Pessoa
Física
(R$)
-

ME (R$)

Pequeno Porte
(R$)

Médio Porte
(R$)

128,80

289,84
463,74
579,67

579,67
927,48
1.159,35

Grande
Porte
(R$)
1.159,35
2.318,69
5.796,73

Fonte: Lei nº 10.165 (BRASIL, 2000), atualizados pela Lei nº 13.196 (BRASIL, 2015).

O Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras
A Lei 10.165 (BRASIL, 2000), também obriga os sujeitos passivos da TCFA a
entregarem o Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de
Recursos Ambientais (RAPP). O §1º do Art. 17-C aponta que o sujeito passivo da TCFA é
obrigado a entregar até o dia 31 de março de cada ano relatório das atividades exercidas no ano
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anterior, cujo modelo será definido pelo Ibama, para o fim de colaborar com os procedimentos
de controle e fiscalização.
A Instrução Normativa nº 06 (IBAMA, 2014), regulamentou o RAPP. Quanto aos
objetivos e obrigações, a referida IN diz o seguinte:
Art. 9º Os dados e informações coletados ou integrados ao RAPP têm o objetivo de
gerar informação para o Ibama, para os entes do Sistema Nacional de Meio Ambiente
- Sisnama e para os demais órgãos e entidades da Administração Pública, interessados
em desenvolverem ações de monitoramento, controle e demais atividades
relacionadas a meio ambiente.
(…) Art. 12. São obrigados ao preenchimento e entrega do RAPP as pessoas físicas e
jurídicas que se dediquem, isolada ou cumulativamente, a atividades potencialmente
poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais presentes no Anexo VIII da Lei nº
6.938, de 1981, identificadas a partir da inscrição no CTF/APP.

A Lei nº 10.165 (BRASIL, 2000) considera sujeito passivo da TCFA e com obrigação
de entrega do RAPP, todo aquele que exerça as atividades constantes do Anexo VIII da Política
Nacional do Meio Ambiente, o qual foi inserido por esta Lei, sendo que o sistema seguirá
gerando a TCFA e a obrigatoriedade do RAPP, enquanto a atividade declarada estiver na
condição de ativa.
A manutenção e atualização dos dados declarados junto ao CTF/APP compete ao
próprio contribuinte, de acordo com o Art. 18, da IN 06/2013, que prevê ser de responsabilidade
do usuário o cadastramento, encerramento e demais alterações ou atualizações de dados no
sistema oficial.
Convém salientar que a não entrega anual do RAPP é considerada infração ambiental,
sujeita a multas previstas nos Artigos 81 e 82 do Decreto nº 6.514 (BRASIL, 2008), conforme
critérios estabelecidos na Instrução Normativa n. 15 (IBAMA, 2013).
Apresentada a Legislação Federal que aborda o CTF/APP, cumpre lembrar que no
âmbito do Estado de Santa Catarina, foi criado o Cadastro Técnico Estadual e a Taxa de
Fiscalização Ambiental de Santa Catarina, que funciona no mesmo sistema eletrônico do Ibama
(CTF/APP), gerenciado de forma integrada com o Instituto do Meio Ambiente de Santa
Catarina (IMA), a Polícia Militar Ambiental (PMA) e a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), conforme estabelecido pela Lei Estadual
14.601(SANTA CATARINA, 2008).
Este Cadastro é regulamentado pela Portaria nº 227 (FATMA, 2016), a qual estabelece
a utilização do mesmo sistema eletrônico e do próprio Relatório Anual de Atividades, além de
denominar este como Cadastro Ambiental Legal.
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Resumidamente, o sistema do CTF/APP é um instrumento de gestão ambiental,
dedicado ao controle do ator, fornecendo os dados de quem é, onde está e o que faz. Sendo
assim, a relevância do presente estudo reside no fato de que, para uma maior efetividade no
monitoramento das atividades declaradas, é preciso potencializar o uso dos dados, informações
e conhecimentos declarados pelos usuários.
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APÊNDICE B
A construção dos Questionários
Para a etapa de elaboração do questionário a ser aplicado aos servidores que operam o
Sistema SICAFI – Módulo Cadastro, o primeiro passo foi reunir as possíveis causas e sintomas
de desperdício de conhecimento associados a sistema gerenciador de banco de dados, conforme
levantado na literatura e apresentado na fundamentação teórica do presente estudo. O resultado
deste levantamento é apresentado no Quadro a seguir. Observa-se que as seis categorias de
desperdício de conhecimento não estão necessariamente dissociadas, ou seja, causas e sintomas
podem ser compartilhados entre diferentes categorias.
Quadro 21 - Causas e sintomas de desperdício de conhecimento em sistema gerenciador de
banco de dados
Categorias
Causas
Sintomas
Autor (es)
Reinvenção

Não utilização de lições
aprendidas

_

_

_

_
Manipulação dos dados
armazenados (exclusão,
modificação)
Retrabalho ocasionado
pela revisão do código

Retrabalho
Constante busca de informações
Turnover elevado
Membros da equipe forçando mudanças
Excesso de burocracia
Solicitações de mudanças a todo
momento
Falta de interesse e desmotivação de
membros da equipe
Displicência
Atrasos
Informações desatualizadas
A baixa qualidade dos dados de um
sistema de informação influencia
negativamente a interpretação, os
modelos e as análises criadas a partir dos
dados, comprometendo a tomada de
decisões.
Más decisões podem causar desde
pequenos inconvenientes operacionais,
passar pela diminuição dos lucros e ir até
a parada completa das atividades da
empresa.
Compromete a capacidade de
compreender novas dinâmicas e novos
contextos de negócio, novos requisitos
de clientes e a forma de responder a
novas oportunidades.
Degradação da imagem pública da
organização
Manipulação de processos de decisão
(sobrecarga, confuso, divergente)

Bauch (2004)
Ferenhof (2011)

Risco de atrasar o trabalho técnico
necessário, relatos rejeitados por não
atenderem os critérios de aceitação;
relatos sem definição clara de conclusão;

Sedano et al. (2017)

Kubica e Moore
(2003)

Ballou et al., 2003;
Chengalur-Smith et
al., 1999; Huang et
al., 1999
Lee et al., 2000b

Oliveira (2009)
Eppler (2006)
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Soluções
desnecessariamente
complexas

Falta de
Disciplina no
sistema

Incertezas
Levantamento
inadequado de requisitos
Falta de feedback
Cumprir prazos

Estruturas inadequadas
que assegurem o
relatório completo,
preciso e atempado dos
dados;
Inadequações das regras
e procedimentos
envolvendo a coleta de
dados;
Inconsistência entre os
diversos serviços que
efetuam a coleta dos
dados;
Falta de conscientização
da importância de dados
corretos e completos.
_
À medida que as tarefas
dos consumidores de
informações e o
ambiente organizacional
mudam, as informações
relevantes e úteis são
alteradas
Construir o recurso ou
produto que ninguém
precisa, deseja ou usa

RH
Subutilizados

Poderes limitados,
reduzindo a criatividade
Alocação de recursos
despreparados

má estratégia de teste; defeitos e bugs no
código.
Complexidade desnecessária de recursos,
por exemplo, exigindo que o usuário
preencha campos de formulário não
relacionados à tarefa; complexidade
técnica desnecessária que poderia ser
resolvida com uma forma de interação
mais simples; falta de reutilização, com a
criação de um componente novo.
Retrabalho
Constante busca de informações
Turnover elevado
Membros da equipe forçando mudanças
Excesso de burocracia
Constante divergência de opinião
Solicitações de mudanças a todo
momento
Displicência
Atrasos
Informações desatualizadas
_

Bauch (2004)
Ferenhof (2011)

Koronios et al., 2005

Aumento dos custos de implementação
de novos sistemas de informação.
As incompatibilidades se desenvolvem
entre as informações disponíveis e o que
é necessário para as tarefas.

Olson (2003)

Não fazer pesquisa, validação ou teste do
usuário; ignorar o feedback do usuário;
não envolver uma parte interessada da
empresa; prioridades pouco claras do
produto; conflito entre as necessidades
do usuário e os desejos da organização.
Turnover elevado
Membros da equipe forçando mudanças
Excesso de burocracia
Falta de autonomia
Falta de interesse e desmotivação de
membros da equipe

Sedano et al. (2017)

Strong et al. (1997);
Eppler (2006)

Ferenhof (2011)
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Alocação de recursos
superqualificados à
função
Falta de ânimo
Introdução incorreta dos
dados devido a erro
humano
Estresse psicológico

Perda de conhecimento
Espalhar
(Scatter)

Ruídos de comunicação
Falta de um canal de
comunicação
formalizado
Sobrecarga de trabalho
Ferramentas pobres
Falta de autonomia
Papeis e
responsabilidades mal
definidos

Erros de medição
causados por um sensor
defeituoso;
Erro na transmissão dos
dados;
Erro de processamento
do sistema de
informática;
Erro na transformação
ou integração dos dados.
Sistemas heterogêneos
distribuídos levam a
definições, formatos e
valores inconsistentes
O fácil acesso às
informações pode entrar
em conflito com os
requisitos de segurança,
privacidade e
confidencialidade
A infraestrutura de TI é
insuficiente e limita o
acesso às informações
Carga cognitiva estranha

Displicência
Atrasos
_

Kimball e Ross, 2002

Baixa moral da equipe; absenteísmo;
desgaste; menor produtividade;
problemas de saúde; muita espera para
resolver problemas interpessoais; falta de
empatia; conflito interpessoal ou em
equipe.
Membro de equipe que deixa a
organização; rotação da equipe nos silos
de conhecimento.
Retrabalho
Constante busca de informações
Turnover elevado
Membros da equipe forçando mudanças
Excesso de burocracia
Constante divergência de opinião
Solicitações de mudanças a todo
momento
Falta de autonomia
Falta de interesse e desmotivação de
membros da equipe
Displicência
Atrasos
Informações desatualizadas
Dificuldade de acesso à informação
_

Sedano et al. (2017)

As informações não podem mais ser
agregadas ou combinadas, devido às
diferenças de formato e
incompatibilidades
Mecanismos para bloquear a segurança
ou atrasar o acesso, para que as
informações ofereçam menor valor
Os profissionais do conhecimento são
desmotivados e não podem trabalhar
produtivamente

Strong et al. (1997);
Eppler (2006)

Relatos complexos ou grandes;
ferramentas ineficientes e estruturas
problemáticas; mudança desnecessária
de contexto;

Sedano et al. (2017)

Locher (2008)
Ferenhof (2011)

Lee et al., 2000;
Chaudhuri e Dayal,
1997; Fayyad et al.,
1996
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Comunicação ineficaz

Erros sistemáticos na
produção de
informações levam à
perda de informações
Grandes volumes de
informações
armazenadas dificultam
o acesso a informações
em um tempo razoável
Transferência
(Hand-off)

Alocação de recurso
inexperiente
Não envolvimento do
usuário
Processamento em lote
Esperas
Informações múltiplas
não relevantes

Várias fontes da mesma
informação produzem
diferentes valores e leva
à confusão, menos
credibilidade e
aceitação.
Dados duplicados,
várias fontes de dados
Relações de dados
ausentes
Garbling (entradas sem
sentido)
Erros de ortografia
Entradas obsoletas ou
desatualizadas
Formatos de dados
inconsistentes ou
convenções de
nomenclatura
Dados extraviados que
são salvos no banco de
dados errado
Procedimentos de
consulta complicados

fluxo de desenvolvimento ineficiente;
multitarefas; código mal organizado.
Comunicação incompleta, incorreta,
enganosa, ineficiente ou ausente;
tamanho da equipe é muito grande;
dependência de outra equipe; processos
opacos fora da equipe; comunicação
assíncrona; desequilíbrio na
comunicação; reuniões ineficientes.
Pesquisa de informações e aumento das
correções.
É necessário tempo excessivo para
extrair e resumir informações.

Strong et al. (1997);
Eppler (2006)

Retrabalho
Constante busca de informações
Turnover elevado
Membros da equipe forçando mudanças
Excesso de burocracia
Constante divergência de opinião
Solicitações de mudanças a todo
momento
Falta de autonomia
Falta de interesse e desmotivação de
membros da equipe
Displicência
Atrasos
Informações desatualizadas
Dificuldade de acesso à informação
O uso da informação diminui. Os
usuários desconfiam de informações. A
manutenção é mais difícil e cara.

Ward (2007)
Ferenhof (2011)

Recomendações conflitantes em um
estudo ou análise
Efeitos causais pouco claros em um
diagnóstico
Relatórios prolixos que não têm fluxo
lógico
Linguagem desordenada que contém
erros gramaticais
Uma análise não é atualizada de acordo
com descobertas recentes ou mudanças
no contexto organizacional
Layout inconsistente ou estruturas de
navegação
Documentos perdidos ou ocultados
Difícil navegação e recuperação de
informações
Categorização inadequada ou
insuficiente (metainformação
insuficiente ou atributos contextuais)

Eppler (2006)

Strong et al. (1997);
Eppler (2006)
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Codificação ou
marcação incorreta de
dados (adicionando
metadados incorretos)
Entradas de dados
incorretas devido à falta
de validação de origem
Uso indiscriminado de
abreviaturas como forma
de acelerar a velocidade
de introdução dos dados;
Erros na
digitação/transcrição dos
valores;
Omissões de valores em
atributos supostamente
obrigatórios;
Introdução deliberada de
valores errados
Gerenciar mal a lista de
pendências

Espera

Wishful
Thinking

Análise baseada em
desejos
Falta de testes junto aos
usuários
Não captura de
conhecimento

As informações são
produzidas usando
julgamentos subjetivos,
levando ao viés
Fonte: Autoria própria (2020).

Conclusões sem fundamento com
evidência inadequada

_

Inversão de lista de pendências; trabalhar
em muitos recursos simultaneamente;
trabalho duplicado; desequilíbrio dos
recursos de trabalho; atraso no teste ou
correção de erros críticos.
Testes lentos ou não confiáveis;
ambiente de aceitação não confiável;
faltam informações, pessoas ou
equipamentos; alternância de contexto de
feedback atrasado; diminuição da
produtividade e aumento de erros.
Retrabalho
Constante busca de informações
Turnover elevado
Membros da equipe forçando mudanças
Excesso de burocracia
Falta de interesse e desmotivação de
membros da equipe
Displicência
Atrasos
Informações desatualizadas
Dificuldade de acesso à informação
A objetividade da informação diminui e
a informação é difícil de avaliar

Lee et al (2000)

Sedano et al. (2017)

Ward (2007)
Ferenhof (2011)

Strong et al. (1997);
Eppler (2006)

Portanto, o Quadro acima representa o resumo do que foi levantado na literatura, no
tocante a desperdícios de conhecimento e sua associação a SGBD, e serviu de referência para a
elaboração do questionário aplicado aos servidores, disponível no APÊNDICE C.
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APÊNDICE C
Para verificar a aplicabilidade do questionário, proposto a partir do referencial teórico
resumido no Quadro disponível no APÊNDICE B, no dia 06.11.2020, a versão preliminar do
questionário foi submetida a um pré-teste com um usuário-chave, possuidor de vasto
conhecimento no SGBD estudado. O pré-teste resultou em sugestões de melhorias que, somadas
às melhorias propostas pelos professores (orientador e coorientador), deram origem ao
questionário que foi aplicado, conforme versão final apresentada a seguir. As questões que
aparecem tachadas, são aquelas que foram eliminadas após a análise fatorial exploratória,
realizada com o auxílio do software SPSS.
Questionário Aplicado aos Servidores
Prezados (as) colegas, este questionário é direcionado aos servidores da DIQUA e dos NQAs
que operam o Sistema do Cadastro no seu dia a dia de trabalho. Muito obrigado pela
participação nesta pesquisa para minha Tese de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em
Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC. O objetivo da pesquisa é buscar melhor
entendimento dos potenciais desperdícios que podem ocorrer em Sistemas Gerenciadores de
Banco de Dados, tendo como objeto de estudo, o Sistema SICAFI - Módulo Cadastro. Suas
respostas são muito importantes, pois ajudarão na construção de diretrizes para mitigação de
desperdícios associados a Banco de Dados. São 21 questões de múltipla escolha e 1 questão
aberta, sendo que todas as respostas serão tratadas com estrita confidencialidade. Portanto, não
será possível a identificação dos respondentes. Com os melhores cumprimentos, Adenilson
Perin, Analista Ambiental, lotado no NQA/SC. PA de afastamento n. 02026.102841/2017-44.

1. Com que frequência você se depara analisando processos
administrativos antigos, por exemplo, averiguando se a
atividade declarada está correta e qual o período de
funcionamento da empresa, com ajuda do SGBD?
2. Com que frequência você utiliza algum controle paralelo
(Ex: Planilha Excel), para realizar o trabalho junto ao SGBD?

Sempre

Frequente
mente

Rarament
e
Às Vezes

Nunca

Nas questões 1 a 21, escolha uma das opções de resposta. A questão 22 é de resposta aberta.
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3. Com que frequência você se depara com dados que você
considera que não correspondem à realidade, no ambiente do
SGBD?
4. Com que frequência você recorre a exemplos anteriores para
resolver demandas atuais, que envolvam o SGBD?
5. Com que frequência os seus papéis e responsabilidades
costumam ser realinhados com os objetivos da Instituição?
6. Com que frequência é estabelecido um cronograma de
tarefas a serem cumpridas para alcançar os objetivos da
Instituição?
7. Com que frequência você costuma fazer a gestão dos dados
presentes no SGBD?
8. Com que frequência ocorrem problemas de comunicação
interna, que afetam o rendimento do trabalho realizado junto ao
SGBD?
9. Com que frequência ocorrem dificuldades para agrupar
determinados dados no SGBD?
10. Com que frequência você utiliza algum canal de
comunicação para tirar dúvidas quanto a situações que
envolvam o SGBD?
11. Com que frequência os dados contidos nos relatórios
gerados pelo SGBD, servem de suporte para o seu trabalho?
12. Com que frequência você reporta melhorias no SGBD, ao
verificar a existência de dados divergentes?
13. Com que frequência você toma decisões relacionadas à
qualificação dos dados do SGBD?
14. Com que frequência você planeja a realização das tarefas
diárias ligadas ao SGBD?
15. Os dados gerados no SGBD, são levados em consideração
na hora da tomada de decisões estratégicas?

16. Você concorda que estás preparado para realizar as
tarefas que envolvem a utilização do SGBD?
17. Você concorda que a Instituição está sabendo explorar
o seu potencial nas tarefas ligadas ao SGBD?
18. Você concorda que a Instituição busca aprimorar a
gestão do SGBD?
19. Você concorda que cabem melhorias no SGBD quanto
a informações inúteis e espera?
20. Você concorda que os dados armazenados no SGBD,
poderiam ser mais bem explorados?
21. Você concorda que realiza muitas atividades que
poderiam ser automatizadas?

Concordo
Totalmente

Nem
Concordo
nem
Concordo
Discordo

Discordo

Discordo
Totalmente
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APÊNDICE D

Apuração dos resultados das questões fechadas
Para a apuração dos resultados da pesquisa, foi utilizada a abordagem quantitativa. As
respostas foram mapeadas por meio da escala de 5 pontos, conforme estudos de Likert (1932).
Neste sentido, para as questões de 01 a 15, que mediu a frequência de ocorrência de
determinadas situações, as respostas possíveis e seus respectivos códigos foram as seguintes:
1 - Nunca; 2 -Raramente; 3 - Às Vezes; 4 - Frequentemente; 5 - Sempre. Por sua vez, as questões
de 16 a 21 mediram o nível de concordância dos entrevistados, tendo as seguintes respostas
possíveis: 1 - Discordo Totalmente; 2 - Discordo; 3 - Nem Concordo, Nem Discordo; 4 Concordo; 5 - Concordo Totalmente.
Feita a devida conversão das respostas aos números correspondentes, chegou-se à
Tabela 6, que representa o gabarito das respostas recebidas.
Tabela 6 – Apuração dos questionários quantitativos
QUESTÓES
RESP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

5

3

5

4

2

2

3

4

5

3

4

4

3

2

3

3

2

3

4

5

5

2

5

4

3

3

1

5

5

3

3

4

5

2

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

5

2

4

4

4

4

3

2

3

3

5

3

3

5

5

4

2

2

5

5

4

4

4

3

4

3

2

3

2

4

4

3

4

4

4

4

3

4

3

3

5

5

3

5

3

4

4

4

4

4

4

3

4

3

4

3

3

3

4

3

3

3

5

5

5

6

4

3

4

4

4

3

1

3

3

2

1

3

2

3

1

4

1

3

5

5

5

7

2

3

4

3

5

4

3

3

3

2

5

3

4

5

4

4

2

4

5

5

5

8

4

2

2

4

4

4

4

3

2

3

4

3

4

4

4

4

3

3

3

3

5

9

4

1

3

2

3

1

1

4

4

4

4

3

3

4

2

4

4

4

4

4

4

10

3

1

4

4

5

2

4

3

3

4

4

3

3

4

3

4

3

4

4

4

4

11

4

5

3

4

2

2

2

2

4

4

2

3

3

2

2

3

1

4

5

5

12

3

4

3

4

4

4

3

3

3

3

4

3

2

3

3

3

3

3

4

4

5
3

13

5

1

3

4

3

5

3

3

5

3

3

4

5

5

5

3

3

4

4

4

4

14

3

1

2

3

2

2

3

3

2

3

4

3

2

4

5

4

4

3

4

4

3

15

5

2

4

3

2

2

4

4

4

2

4

2

1

4

5

4

1

4

4

4

4

16

5

2

4

4

3

2

4

4

4

3

5

3

3

4

3

3

2

2

5

5

5

17

4

1

3

4

3

2

2

3

4

4

3

3

1

1

1

4

2

4

4

5

5

18

5

3

2

5

2

1

1

2

2

4

4

4

4

2

2

4

4

2

5

5

4

19

2

1

2

3

3

4

3

1

1

3

3

3

2

4

3

4

4

4

5

4

2

20

4

5

4

3

3

3

5

4

4

3

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

21

4

2

2

4

2

2

2

3

3

3

5

3

4

3

2

4

3

3

4

4

4
3
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2

2

2

1

3

2

1

4

4

4

4

4

1

3

1

2

3

4

4

4

5
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23

4

4

4

4

4

4

4

3

4

5

5

4

4

5

3

5

4

4

5

5

4

24

5

3

3

4

4

2

3

2

4

2

3

3

4

4

3

4

4

4

5

5

3

25

3

5

3

5

3

3

4

5

4

3

3

3

5

4

5

4

2

5

5

5

5

26

5

1

1

3

5

4

5

1

1

2

3

2

5

5

5

4

4

4

3

4

3

27

4

3

4

3

4

4

3

4

4

4

3

4

3

3

2

3

2

3

4

4

5

28

4

1

3

3

3

4

4

3

3

3

4

3

3

3

4

3

3

4

5

5

5

29

5

2

1

2

3

4

3

1

2

3

4

4

4

1

3

5

2

4

4

4

2

30

4

2

3

3

2

4

2

3

3

4

4

3

3

3

3

4

2

2

5

5

31

5

1

1

3

5

3

5

1

1

2

3

2

5

5

5

4

4

4

3

4

4
3

32

5

2

4

3

4

2

5

3

3

4

2

3

4

3

5

4

2

1

5

5

5

33

5

5

2

4

4

5

4

2

3

4

5

4

5

5

5

5

4

5

5

4

4

34

5

1

1

3

5

3

5

1

1

2

3

2

5

5

5

4

4

4

3

4

3

35

4

1

3

4

3

3

1

2

3

3

4

5

5

5

4

3

3

4

4

4

4

36

2

1

2

4

3

4

4

2

2

4

3

2

3

5

5

3

3

4

3

4

4

37
4 3 4 4 3
Fonte: Dados da pesquisa.
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Na Tabela 6, a linha vertical contém as respostas de cada um dos 37 servidores, ao
passo que as 21 questões estão lado a lado. Após a elaboração da referida Tabela, procedeu-se
à análise fatorial exploratória, tendo como suporte, o software IBM SPSS, versão 23. Os passos
seguidos na análise dos dados pelo software, foram os seguintes:
1. Após abrir o SPSS, na janela ‘Analisar’, foi selecionada a opção ‘Redução de
Dimensão’ e em seguida a opção ‘Fator’. Na janela geral, que abriu em seguida, foram
selecionadas todas as 21 variáveis;
2. Janela ‘Descritivas’: selecionada ‘Solução Inicial’ e ‘Teste de Esfericidade de Bartlett
e KMO’;
3. Janela ‘Extração’: selecionado o método ‘Fatoração pelo Eixo Principal’, com opção
de ‘Analisar Matriz de Correlações’, exibir ‘Solução de Fator Não Rotacionado’ e
extrair com base em ‘Autovalores Superiores a 1’;
4. Janela ‘Rotação’: inicialmente ‘Nenhum Método’ ;
5. Janela ‘Escores’: nenhuma seleção;
6. Janela ‘Opções’: valores omissos ‘Excluir Casos pelo Método Listwise’;
7. Ok para rodar: a primeira análise foi rodada com todas as variáveis selecionadas.
A análise experimental trouxe como primeiro resultado, a matriz sem rotação e com 7
(sete) fatores (Tabela 7). Os autores Hair et al. (2009) afirmam que cargas fatoriais na faixa de
± 0,30 a ± 0,40 são consideradas como atendendo o nível mínimo para interpretação da
estrutura. Na presente pesquisa, foram consideradas as cargas fatoriais maiores do que 0,40.
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Tabela 7 – Matriz original de sete fatores, sem rotação
Matriz dos fatoresa
Fator
1

2

3

4

5

6

7

1

-,156

,309

-,264

,415

-,712

,139

,074

2

,346

,514

,245

,178

,054

-,515

,059

3

,692

,410

,026

-,197

-,063

,101

-,138

4

,147

,369

-,142

,141

,046

-,051

,104

5

-,365

,197

-,285

-,168

,291

,039

,178

6

-,365

,312

,183

-,071

,160

-,149

,021

7

-,551

,497

-,081

-,328

-,191

-,247

-,178

8

,660

,184

,300

-,377

-,177

,067

-,084

9

,764

,299

,306

-,110

-,188

,073

,135

10

,319

-,051

,331

,135

,013

-,052

-,048

11

-,038

,203

,502

,125

-,033

,183

-,352

12

,429

,087

,373

,399

,119

,196

,252

13

-,497

,541

,031

,302

-,016

,118

,354

14

-,560

,436

,143

-,276

,258

,368

-,016

15

-,599

,513

-,077

-,247

-,054

,094

-,120

16

-,332

,223

-,032

,427

-,011

-,150

-,222

17

-,572

-,046

,349

,249

,129

,145

-,046

18

-,300

,028

,320

-,075

,172

-,200

,216

19

,619

,333

-,230

,349

,408

,037

-,241

20

,595

,273

-,525

,187

,231

,087

-,080

21
,616
,224
-,153
-,397
,012
,031
Método de Extração: Fatoração pelo Eixo Principal.
a.Tentativa de extrair 7 fatores. Mais de 25 iterações necessárias. (Convergência=,003). A
extração foi encerrada.
Fonte: Dados da pesquisa.

,243

Tendo em conta que toda a teoria estudada, relacionada a desperdícios de
conhecimento, trabalha com a perspectiva de 6 (seis) dimensões, mas a análise experimental
apresentou uma proposta inicial de 7 (sete) dimensões/ fatores, foram analisados os critérios
destacados por Hair et al. (2009), para a escolha do número de fatores a serem extraídos.
De acordo com Hair et al. (2009), espera-se que o pesquisador possa usar apenas um
pequeno número de fatores e ainda representar adequadamente o conjunto inteiro de variáveis.
Neste sentido, os referidos autores apresentam diversos critérios que podem ser utilizados para
determinar o número de fatores iniciais a serem mantidos, tais como: fatores com autovalores
maiores do que 1,0; um número pré-determinado de fatores, baseados nos objetivos da pesquisa;
fatores suficientes para atender um percentual de variância explicada de ao menos 60% e;
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fatores apontados pelo teste scree ou gráfico de escarpa, como tendo quantias substanciais de
variância comum.
Sendo assim, é apresentado a seguir, a Figura 10, com o gráfico de escarpa da presente
pesquisa, gerado por meio do software IBM SPSS.
Figura 10 – Gráfico de Escarpa

Fonte: Dados da pesquisa.

Os autores Hair et al. (2009) afirmam que o teste scree é usado para identificar o número
ótimo de fatores que podem ser extraídos, sendo determinado por meio do gráfico das raízes
latentes em relação ao número de fatores em sua ordem de extração, e o ponto de corte situa-se
na região onde o gráfico começa a ficar horizontal.
Analisando a Figura 10, é possível observar que a variação entre a utilização de 6 (seis)
e 7 (sete) dimensões é muito pequena, sendo que a utilização de 6 (seis) dimensões explica
67,931% das variáveis, ou seja, dentro dos critérios definidos por Hair et al. (2009), como sendo
aceitáveis e, portanto, adotadas na presente pesquisa.
A análise com a delimitação em 6 (seis) dimensões e sem rotação fatorial, trouxe como
resultado o Tabela 8, sendo destacados todos os fatores maiores do que 0,40.
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Tabela 8 – Matriz de seis fatores, sem rotação
Matriz dos fatoresa
Fator
1

2

3

4

5

6

1

-,157

,330

-,448

,044

-,728

,069

2

,319

,422

,011

,246

,053

-,040

3

,693

,409

,186

-,063

-,053

-,129

4

,146

,376

-,182

-,026

,036

,091

5

-,366

,212

-,022

-,333

,291

,202

6

-,365

,301

,174

,115

,182

-,013

7

-,543

,484

,250

-,229

-,152

-,207

8

,663

,171

,487

,053

-,154

-,080

9

,768

,291

,277

,219

-,178

,114

10

,319

-,066

,073

,352

,029

-,042

11

-,037

,179

,177

,472

-,004

-,278

12

,428

,080

-,123

,550

,122

,282

13

-,503

,562

-,208

,229

-,020

,381

14

-,534

,397

,278

-,014

,228

,031

15

-,599

,524

,188

-,182

-,039

-,115

16

-,334

,225

-,357

,215

-,014

-,253

17

-,570

-,058

-,012

,423

,137

-,014

18

-,297

,009

,233

,204

,176

,140

19

,624

,349

-,438

,019

,406

-,237

20

,594

,296

-,453

-,313

,199

-,049

21
,623
,235
,251
-,345
,016
Método de Extração: Fatoração pelo Eixo Principal.
a. Tentativa de extrair 6 fatores. Mais de 25 iterações necessárias.
(Convergência=,003). A extração foi encerrada.
Fonte: Dados da pesquisa.

,272

Para facilitar o processo de interpretação dos fatores, a presente pesquisa fez uso da
rotação fatorial ortogonal, por meio da matriz varimax, que, de acordo com Hair et al. (2009),
tem o objetivo de simplificação das colunas da matriz fatorial, buscando ter uma elevada carga
sobre um único fator.
1ª Rodada Varimax. A 1ª rodada de análise com rotação fatorial, resultou na matriz
varimax apresentada na Tabela 8. Para facilitar a análise, a partir deste ponto, no momento de
rodar os dados no Software SPSS, foi selecionada a opção ‘Suprimir coeficientes abaixo de
0,40”.
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Tabela 9 – Primeira matriz rotacionada de seis fatores
Matriz dos fatores rotativaa
Fator
1

2

3

4

1

5

6

,924

2
3

,674

,428

4
5

,449

6

,522

7

,667

8

,768

9

,750

-,423
-,451

10
11

,573

12

,673

13

,633

14

,738

15

,744

16

-,462

17

-,529

,460

18
19

,906

20

,801

21
,754
Método de Extração: Fatoração pelo Eixo Principal.
Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.
a. Rotação convergida em 11 iterações.
Fonte: Dados da pesquisa.

Além da Tabela 9, com as cargas fatoriais da matriz varimax rotacionada, é importante
apresentar a Tabela 10, que traz a primeira parcial do Teste de KMO e Bartlett, bem como a
Tabela 11, que é a tabela das Comunalidades.
Tabela 10 – Teste de KMO e Bartlett na primeira matriz rotacionada de seis fatores
Teste de KMO e Bartlett
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.

,501

Teste de esfericidade de

Aprox. Qui-quadrado

Bartlett

gl

210

Sig.

,000

Fonte: Dados da pesquisa.

365,007
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Tabela 11 – Comunalidades na primeira matriz rotacionada de seis fatores
Comunalidades
Inicial

Extração

1

,692

,871

2

,547

,345

3

,829

,706

4

,337

,207

5

,681

,416

6

,460

,301

7

,828

,710

8

,814

,738

9

,893

,843

10

,565

,238

11

,338

,365

12

,687

,602

13

,703

,811

14

,774

,574

15

,808

,717

16

,662

,400

17

,650

,526

18

,666

,234

19

,793

,924

20

,789

,786

21
,763
,699
Método de Extração: Fatoração
pelo Eixo Principal.
Fonte: Dados da pesquisa.

Como pode ser observado na 1ª matriz com rotação varimax (Tabela 9), quatro
variáveis apresentaram cargas insuficientes (abaixo de 0,40), devendo ser eliminadas da
próxima rodada. Foram elas: a variável 2: “Com que frequência você utiliza algum controle
paralelo (Ex: Planilha Excel), para realizar o trabalho junto ao Sistema SICAFI - Módulo
Cadastro?”; a variável 4: “Com que frequência você recorre a exemplos anteriores para resolver
demandas atuais, que envolvam o Sistema SICAFI - Módulo Cadastro?”; a variável 10: “Com
que frequência você utiliza algum canal de comunicação para tirar dúvidas quanto a situações
que envolvam o Sistema SICAFI - Módulo Cadastro?” e; a variável 18: “Você concorda que a
Instituição busca aprimorar a gestão do Sistema SICAFI - Módulo Cadastro?”.
2ª Rodada Varimax. A 2ª rodada de análise com rotação fatorial, resultou na matriz
varimax apresentada no Tabela 12, com as novas comunalidades (Tabela 13).
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Tabela 12 – Segunda matriz rotacionada de seis fatores
Matriz dos fatores rotativaa
Fator
1

2

3

4

1
3

5

6

,863
,741

5

,498

6

,484

7

,635

8

,811

9

,813

-,503

11

,606

12

,755

13

,618

14

,768

15

,740

,467

16
17

-,501

19

,927

20

,775

21
,717
Método de Extração: Fatoração pelo Eixo Principal.
Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.
a. Rotação convergida em 7 iterações.
Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 13 – Comunalidades na segunda matriz rotacionada de seis fatores
Comunalidades
Inicial

Extração

1

,481

,747

3

,740

,701

5

,574

,410

6

,445

,266

7

,778

,742

8

,752

,742

9

,784

,844

11

,321

,410

12

,662

,688

13

,649

,747

14

,745

,641

15

,768

,705

16

,473

,405

17

,614

,527

-,421

137

19

,759

,956

20

,778

,761

21
,649
,744
Método de Extração: Fatoração
pelo Eixo Principal.
Fonte: Dados da pesquisa.

Como pode ser observado na 2ª matriz de rotação varimax (Tabela 12), a variável 16
apresentou carga insuficiente (abaixo de 0,40), devendo ser eliminadas na próxima rodada. A
variável 16 eliminada, foi a seguinte: “Você concorda que estás preparado para realizar as
tarefas que envolvem a utilização do Sistema SICAFI - Módulo Cadastro?”.
3ª Rodada Varimax. A 3ª rodada de análise com rotação fatorial, resultou na matriz
varimax apresentada no Tabela 14, com as novas comunalidades (Tabela 15).
Tabela 14 – Terceira matriz rotacionada de seis fatores
Matriz dos fatores rotativaa
Fator
1

2

3

4

5

1
3

6
,800

,753

5

,500

6

,489

7

,637

8

,824

9

,793

-,487
-,469

11

,556

12

,782

13

,600

14

,777

15

,752

17

,476

-,526

19

,873

20

,825

21
,713
Método de Extração: Fatoração pelo Eixo Principal.
Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.
a. Rotação convergida em 7 iterações.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Tabela 15 – Comunalidades na terceira matriz rotacionada de seis fatores
Comunalidades
Inicial

Extração

1

,436

,644

3

,739

,697

5

,558

,522

6

,445

,264

7

,778

,708

8

,746

,775

9

,771

,827

11

,303

,376

12

,660

,720

13

,636

,719

14

,743

,643

15

,767

,754

17

,613

,536

19

,730

,875

20

,774

,836

21
,590
,680
Método de Extração: Fatoração
pelo Eixo Principal.
Fonte: Dados da pesquisa.

Na 3ª matriz de rotação varimax (Tabela 14), não foi constatada nenhuma variável com
carga insuficiente (abaixo de 0,40). Sendo assim, foram observadas as comunalidades, uma vez
que Hair et al. (2009) defendem que a variável que apresente comunalidade baixa, pode vir a
ser eliminada. Ao analisar as comunalidades (Tabela 15), foi observado que a variável 11
apresentou a menor comunalidade inicial e foi a escolhida para a próxima eliminação. A
variável 11 eliminada, foi a seguinte: “Com que frequência os dados contidos nos relatórios
gerados pelo Sistema SICAFI - Módulo Cadastro, servem de suporte para o seu trabalho?”.
4ª Rodada Varimax. A 4ª rodada de análise com rotação fatorial, resultou na matriz
varimax apresentada no Tabela 16, com as novas comunalidades (Tabela 17).
Tabela 16 – Quarta matriz rotacionada de seis fatores
Matriz dos fatores rotativaa
Fator
1

2

3

1
3

5

6
,831

,750

5
6

4

,621
,483

139

7

,626

8

,819

9

,798

-,465

12

,803

13

,568

14

,766

15

,803

17

,470

-,514

19

,850

20

,852

21
,718
Método de Extração: Fatoração pelo Eixo Principal.
Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.
a. Rotação convergida em 7 iterações.
Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 17 – Comunalidades na quarta matriz rotacionada de seis fatores
Comunalidades
Inicial

Extração

1

,429

,699

3

,738

,690

5

,546

,541

6

,433

,260

7

,777

,698

8

,736

,755

9

,769

,851

12

,650

,713

13

,632

,705

14

,739

,635

15

,767

,794

17

,591

,485

19

,729

,846

20

,774

,866

21
,588
,717
Método de Extração: Fatoração
pelo Eixo Principal.
Fonte: Dados da pesquisa.

Na 4ª matriz de rotação varimax (Tabela 16), não foi constatada nenhuma variável com
carga insuficiente (abaixo de 0,40). Da mesma forma, as comunalidades iniciais (Tabela 17)
apresentaram valores satisfatórios. Sendo assim, foram analisadas as cargas fatoriais cruzadas
apresentadas pelas variáveis 7 e 13.
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Hair et al. (2019), propõem um conjunto de diretrizes que ajudam a identificar quais
cargas cruzadas podem prejudicar um objetivo de estrutura simples, baseadas em dois
princípios básicos: compare as variâncias e não as cargas; compare com uma proporção de
variâncias, onde a medida mais direta é a proporção de duas variâncias (variância maior /
variância menor) que “dimensiona” a diferença de variância para o tamanho das duas
variâncias. Com base nesses dois princípios, os referidos autores propõem um processo simples
de três etapas, para cada carregamento cruzado potencial:
1. Ambas as cargas para uma variável devem estar acima do limite de significância (por
exemplo, 0,30 ou 0,40).
2. Faça o quadrado de cada um dos carregamentos e, a seguir, calcule a proporção entre a carga
maior e a menor.
3. Designe o par de cargas da seguinte forma, com base na proporção:
a) Entre 1,0 e 1,5 - carga cruzada problemática e a variável é candidata à exclusão para obter
uma estrutura simples;
b) Entre 1,5 e 2,0 - carga cruzada potencial e a variável deve ser objeto de interpretação e
escolha do pesquisador pela exclusão ou não;
c) Maior que 2,0 - carga cruzada ignorável, em que a carga menor, embora significativa, pode
ser ignorada para fins de interpretação.
Com base nas informações trazidas por Hair et al. (2019), procedeu-se a análise das
cargas cruzadas presentes na 4ª rodada varimax (Tabela 16), que resultou na Tabela 18.
Tabela 18 - Identificação de problemas de cargas cruzadas
Var

Cargas Cruzadas

7
13
Fonte: Dados da pesquisa.

Cargas Quadradas

Proporção

Classificação

-

0,626

-0,465

-

0,392

0,216

1,812

Potencial

-

0,568

0,470

-

0,323

0,221

1,460

Problemática

A tabela 18 apontou que ambas as variáveis seriam passíveis de exclusão. Ao executar
as exclusões das variáveis 7 e 13 ao mesmo tempo, e tentar gerar no SPSS a nova tabela de
cargas fatoriais, o software apresentou a seguinte mensagem: “A comunalidade de uma variável
excedeu 1,0 e a extração foi encerrada”. Na tentativa de excluir somente a variável 13, a mesma
mensagem de erro se repetiu. Porém, ao selecionar somente a variável 7 para exclusão, o
software aceitou. Portanto, nesta etapa foi excluída, por apresentar carga cruzada
potencialmente problemática, a variável 7: “Com que frequência você costuma fazer a gestão
dos dados presentes no Sistema SICAFI - Módulo Cadastro?”.
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5ª Rodada Varimax. A 5ª rodada de análise com rotação fatorial, resultou na matriz
varimax apresentada no Tabela 19, com as novas comunalidades (Tabela 20).
Tabela 19 – Quinta matriz rotacionada de seis fatores
Matriz dos fatores rotativaa
Fator
1

2

3

4

5

1
3

6
,787

,717

5

,435

6

,454

8

,811

9

,837

12

,804

13

,600

14

,883

15

,709

,514

17
19

,827

20

,894

21
,436
,814
Método de Extração: Fatoração pelo Eixo Principal.
Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.
a. Rotação convergida em 7 iterações.
Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 20 – Comunalidades na quinta matriz rotacionada de seis fatores
Comunalidades
Inicial

Extração

1

,416

,623

3

,701

,692

5

,436

,387

6

,386

,233

8

,723

,745

9

,769

,870

12

,521

,731

13

,617

,761

14

,647

,820

15

,599

,665

17

,528

,484

19

,729

,791

20

,767

,903

21

,588

,905
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Método de Extração: Fatoração
pelo Eixo Principal.
Fonte: Dados da pesquisa.

Na 5ª matriz de rotação varimax (Tabela 19), foi constatado que a variável 17 apresentou
carga insuficiente (abaixo de 0,40). Por sua vez, as comunalidades iniciais (Tabela 20)
apresentaram valores satisfatórios. Sendo assim, foram analisadas as cargas fatoriais cruzadas
apresentadas pelas variáveis 13 e 21.
Tabela 21 - Identificação de problemas de cargas cruzadas
Var

Cargas Cruzadas

13

Cargas Quadradas

Proporção

Classificação

-

0,600

0,514

-

0,360

0,264

1,363

Problemática

21
Fonte: Dados da pesquisa.

0,436

0,814

-

0,190

0,663

3,486

Ignorável

A Tabela 21 apontou a variável 13 com carga cruzada problemática, conforme também
havia sido observado na Tabela 17. Por sua vez, a variável 21 apresentou carga cruzada
ignorável. Sendo assim, nesta rodada foram excluídas: a variável 13: “Com que frequência você
toma decisões relacionadas à qualificação dos dados do Sistema SICAFI - Módulo Cadastro? “
e a variável 17: “Você concorda que a Instituição está sabendo explorar o seu potencial nas
tarefas ligadas ao Sistema SICAFI - Módulo Cadastro?”, sendo que, esta última foi excluída
devido à carga insuficiente (abaixo de 0,40).
6ª Rodada Varimax (FINAL). A 6ª e última rodada de análise com rotação fatorial,
resultou na matriz final apresentada a seguir, com o resultado das comunalidades e os valores
finais do Teste de KMO e Bartlett. A numeração das tabelas e seguimento da análise, são
apresentados no Tópico 4 da presente pesquisa.
Tabela 22 – Sexta e última matriz rotacionada de seis fatores
Matriz dos fatores rotativaa
Fator
1

2

3

4

5

6

1
3

,588
,706

5

,835

6

,517

8

,895

9

,802

,476

12

,582

14

,696

15

,875
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19

,851

20

,896

21
,638
Método de Extração: Fatoração pelo Eixo Principal.
Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.
a. Rotação convergida em 6 iterações.
Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 23 – Comunalidades na sexta e última matriz rotacionada de seis fatores
Comunalidades
Inicial

Extração

1

,241

,352

3

,656

,661

5

,425

,795

6

,346

,342

8

,719

,958

9

,768

,960

12

,389

,405

14

,562

,572

15

,571

,989

19

,724

,892

20

,752

,964

21
,528
,521
Método de Extração: Fatoração
pelo Eixo Principal.
Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 24 - Tabela final do Teste de KMO e Bartlett
Teste de KMO e Bartlett
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.
Teste de esfericidade de

Aprox. Qui-quadrado

Bartlett

gl
Sig.

Fonte: Dados da pesquisa.

,656
183,772
66
,000
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APÊNDICE E

Respostas à questão aberta
22. Você sugere alguma melhoria que ajude a diagnosticar potencial desperdício associado a
uso de banco de dados? Por gentileza, descreva.25 responses
Deveria interagir com o CPF/CNPJ automaticamente para solicitar confirmações periódicas
e evitar cobranças erradas. Deveria estar ligado à RFB. Trabalho exclusivo para analistas
administrativo mas estão usando analistas ambientais. Deveria ter a fusão do NQA com o
NUARRE e AJG de TCFA no mesmo espaço fisico e de sistemas.
melhoria do sistema
Sim' um sistema mais inteligente de checagem e validação dos dados auto declaratorios
A automação do sistema poderia melhorar através de webservice entre SICAFI e RFB,
SEFAZ, Juntas Comerciais e PNLA. A parte do RAPP assim como está é um total
desperdicio de tempo do contribuinte e do IBAMA. A interface está mal elaborada e
engessada, direcionando o usuário a entregar relatórios em branco/justificados ou quando
entrega, devido a pouca flexibilidade e desatualização dos formulários do RAPP os dados
não correspondem a realidade.
capacitação de como melhor explorar os dados do Sicafi, a partir da experiencia da Coavi
No meu ponto de vista, o sistema está ótimo.
Cadastro ter relação com licenciamento, monitoramento, rqma, etc
Melhorar as informações relacionadas a RAPPs .
Consultar os colegas para ver se eles teriam outras questões ou situações a serem inseridas
no questionário.
Uma ferramenta que gere a planilha bruta atualizada do bdd do estado seria mais adequada
para as atividades de análise. O fato dela não existir e o acesso às informações ser limitado
pela interface é um desperdício de seu potencial.
no exato momento sem idéia
Sem sugestão.
Correspondência com o cadastro estadual e municipal.
Não sei se é possível mas acredito que o sicaf poderia conversar com o sistema Serpro da
receita federal pelo menos no que diz respeito aos endereços de CNPJ e CPF. Outra melhoria
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que proponho é o que as juntas comerciais pudessem inserir dados atualizados das empresas
no sicafi módulo cadastro.
Não sei exatamente como fazer isto, mas os relatórios que agrupam dados (ex. Relatório de
CNPJ s que realizam x atividades e qual a situação (status) cadastral deles
Webservice com outras bases oficiais
Melhorar a interface do SICAFI para o usuário ajudaria muito. As vezes nem a gente que
trabalha com cadastro sabe o que fazer, imagine o usuário final.
A existência de um módulo para a retirada do responsável legal da empresa sem precisar ser
substituído por outro .
Vários dados são enviados nos RAPPs e também são enviados em relatórios para os núcleos
de licenciamento, de forma que há uma duplicidade de dados enviados. Deveria ser um
sistema único para receber os dados dos empreendimentos.
melhores relatorios, extracao de dados em planilhas, má utilização de alguns campos do
sistema constando dados inconsistentes
Comunicação integrada com as bases da Receita Federal.
O IBAMA poderia implementar um canal de atendimento aos usuários externos do CTF
baseado em inteligência artificial. Sugiro um número corporativo no Whatsapp com
atendimento eletrônico de respostas pré-programadas de acordo com o assunto escolhido pelo
usuário.
Que seja elaborado um sistema mais amigável ao usuário, com telas ágeis e auto explicativas,
podendo, inclusive, ser lançada a versão para mobile em aplicativo.
Realizar avaliação dos dados do RAPP
Deveria ter uma melhor crítica quantos aos dados inseridos no sistema, de modo que não
perdêssemos tempo tentando identificar erros ou inconsistências.

