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RESUMO

O presente trabalho está relacionado à recuperação da informação de DW Data Warehouses por seus usuários, visando compreender a aceitação das interfaces e
sua inter-relação com o perfil de usuário como um fator de sucesso para as referidas
interfaces.
A metodologia adotada, para o processo de análise do perfil de usuário é o
Human Dynamics, e a aplicação das técnicas e métodos para coleta de dados da
abordagem Sense-Making, o que inclui aplicação de questionários e a explicitação do
tipo de análise a que os dados coletados devem ser submetidos para obtenção dos
resultados.
Há, também a sugestão de estudos futuros dirigidos para melhorar o
desempenho e a qualidade dessas interfaces, bem como a revisão dos principais
aspectos dos levantamentos das necessidades do usuário para aproximá-lo mais das
exigências de suas expectativas. Espera-se que o estudo do perfil dos usuários DW
propicie a geração de recomendações de projeto que aproximem essas soluções das
expectativas e necessidades do usuário, evitando, assim, que ocorra uma rejeição ou
subutilização da interface disponibilizada.
Os principais beneficiários desta proposta são os analistas e desenvolvedores,
responsáveis pela implementação de soluções, visto que o estudo aplicado inclui um
método capaz de facilitar a caracterização do usuário final de um DW e o
mapeamento desse perfil, para a solução de interface DW que atenda as expectativas
desse usuário de DW, utilizando o Human Dynamics.

Palavras-chave: Interface DW; Sense-Making, perfil de usuários DW, usuário final,
Human Dynamics, gestor da informação.

ABSTRACT

This study is related to the recovery of DW - Data Warehouses information by
its users. It aims to understand the acceptance of the interfaces and its dependance of
the user’s profiles as a factor of success.
The methodology which was adopted for the process of the user’s profile
analysis was the Human Dynamics and the use of techniques and methods for the
collection of data based on the approach Sense-Making, which included
questionnaires and the kind of analysis that must.
The results were: the proposal of recommendations for the project of
interfaces of recovery of information for a DW environment. These being
recommendations directed by the user’s profile using the approach Sense Making for
the generation of accesses for DW; a critical view of the DW implementation process
related to the design of the construction of its interface; the suggestion of future
studies to improve the performance and the quality of these interfaces; the review of
the main aspects of the user’s necessities to make him closer to his demands and
expectations. It is expected that these recommendations may approach theses
solutions for the user’s expectations and necessities avoiding then a possible denial of
the available interface.
With this proposal the most benefited ones are the analysts and developers
who are responsible for the implementation of solutions. The recommendations
include a method able to help the characterization of a DW final user and also a
mapping of this profile for the solution of DW interface which will reach the
expectations of this user, using the Human Dynamics.
Keywords: Interface DW; Sense-Making, user profile for DW, end user,
Human Dynamics.
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1

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta um estudo da recuperação da informação de Data Warehouses
por seus usuários, visando compreender a aceitação das interfaces e sua dependência dos
perfis de usuário.
Esta introdução apresenta a motivação para o estudo, define os objetivos do trabalho,
apresenta a metodologia adotada e a estrutura desta dissertação.

1.1

Motivação

A evolução tecnológica tem permitido às empresas informatizarem-se rapidamente,
adquirindo, de diferentes fornecedores, sistemas e softwares que facilitam seus processos
manuais, armazenando e integrando as informações.
O surgimento dessas diversas soluções alternativas de software e a facilidade em
adquirir soluções compatíveis com as necessidades de informação, de acordo com os recursos
financeiros disponíveis em cada diferente departamento de uma corporação, permitem que,
dentro de uma mesma corporação, sejam implementadas diferentes soluções para tratamento
da informação.
Verifica-se que, mesmo as empresas que optaram por soluções ERP1 - Enterprise
Resource Planning - que são integradas por natureza, ainda mantêm, em seus departamentos e
divisões, diferentes sistemas responsáveis pela geração e extração de informações que
circulam em diferentes níveis e departamentos, o que faz com que a informação fique dispersa
dentro das empresas.
O surgimento da arquitetura DW-Data Warehouse foi uma evolução natural da
constante demanda de informatização dos processos e procedimentos realizados nas empresas.
As arquiteturas de DW têm sido tema de interesse crescente há algumas décadas, nas
comunidades de engenheiros de software, entre especialistas em TI – Tecnologia da
Informação e nas comunidades usuárias, por tratar-se de um mecanismo com o propósito de
integrar as informações que se encontram dispersas nos diversos sistemas e softwares nas
empresas, assim, as demandas por informação para tomada de decisão em diversos níveis
dentro da corporação.
DW são arquiteturas de BD - Banco de Dados, estruturadas de forma a armazenar
informações históricas e de alta relevância nos processos decisórios das empresas.
A forma pela qual a informação é visualizada, extraída do DW pelo usuário final, é de
fundamental importância. Uma ferramenta de front end é, basicamente, uma ferramenta por
meio da qual se configura um conjunto de dados e a forma de representação para
demonstração. O sucesso de uma interface de DW está diretamente relacionado com a

1

ERP – Sistemas gerenciadores de negócios que integram várias áreas do negócio de uma empresa, incluindo
planejamento, contabilidade, manufatura, vendas e marketing, entre outras. Alguns exemplos de ERP: SAP,
Oracle Applications, Data Sul, PeopleSoft.
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ferramenta de front end escolhida, escolha esta que deve ser feita de acordo com o perfil do
usuário que irá interagir com essa interface.
Para caracterizar a interface de DW, é necessário conceituar o termo interface que será
utilizado neste trabalho. A interface é a camada por meio da qual o usuário final obtém as
informações necessárias do DW, construída por meio de uma ferramenta de front end, que
permite a análise dos dados coletados.
A experiência profissional da autora, com a implantação de DW em diversas
empresas, em diferentes ramos de negócios - financeiro, logístico e de telecomunicações indica que, quando a decisão da construção de um DW é tomada, vários fatores são avaliados
pelos altos gestores da companhia. Entre esses fatores, considera-se o orçamento
disponibilizado para tal implementação, a empresa responsável pela implementação da
solução; o SGDB - Sistema Gerenciador de Banco de Dados que será utilizado para o
armazenamento das informações, as ferramentas a serem disponibilizadas e a equipe de
usuários que irá responder pelo processo de desenvolvimento e implantação do sistema.
O que se tem verificado é que, usualmente, as soluções de interface com o DW são
propostas de acordo com a empresa responsável por implementar a solução DW, ou seja,
geralmente, são soluções de interface que utilizam produtos de propriedade da empresa. Para
o usuário final que utiliza a solução, cabe apenas aceitar e adequar-se à interface selecionada.
No entanto, os desenvolvedores podem optar por diferentes e mais adequadas
soluções, de forma a suprir as necessidades do usuário. Porém, as ferramentas de front end
são escolhidas e disponibilizadas, normalmente sem levar em consideração o perfil do usuário
final que as irá utilizar.
A experiência profissional desta autora identifica, porém, que a garantia de sucesso de
um DW é a interface com o usuário final e a usabilidade deste produto.
FILGUEIRAS et al. (2005) informam que usabilidade é uma característica de
qualidade, ou seja, o quanto um produto é fácil de usar e o quanto é adequado às pessoas que
precisam dele. A usabilidade deve ser verificada em um contexto determinado, do qual fazem
parte os usuários, seus objetivos e o sistema sob análise.
Cada indivíduo tem uma bagagem de conhecimentos que influencia seu aprendizado.
Existem diferentes níveis e graus de facilidade e dificuldade de aprendizado de um indivíduo
para outro; com isso podem ocorrer também diferentes barreiras à utilização de interfaces, tais
como: culturais, sociais, velocidade de aprendizado, idade, deficiências de vários tipos, entre
outras.
Toda a evolução tecnológica faz com que os indivíduos tenham maior proximidade
com a tecnologia. O usuário atual não tem medo de explorar os sistemas disponibilizados,
mas ainda podem existir restrições de utilização que o detenham em sua navegação.
A experiência profissional desta autora identifica que, em diversas empresas, os
departamentos contratam, para compor seu quadro efetivo, pessoas com formação bem
diferente da do negócio de seu departamento: em análise de sistemas, programação,
estatística, entre outros, que não possuem o mesmo conhecimento de negócio que o usuário
final. Esses indivíduos não fazem parte do quadro de TI, entretanto, são especialistas na
tecnologia utilizada para a extração de informação do DW. Eles são contratados para exercer
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um papel que caberia ao usuário final realizar, visto que são os detentores do conhecimento
do negócio, para quem a informação é extraída e armazenada.
A necessidade de especialistas não tem razão em existir, visto que tais dados devem
ser facilmente obtidos, mas, como os usuários não conseguem fazê-lo de forma natural e
intuitiva, necessitam de auxílio de pessoas com perfil técnico. Essa barreira de usabilidade,
comumente encontrada ao utilizar-se a interface de DW, faz com que o usuário final se afaste
da solução.
Por outro lado, alguns usuários se tornaram também desenvolvedores de soluções
caseiras por meio de softwares facilitadores, a fim de resolver seus problemas de informação,
adequando os dados2 existentes de forma a poder visualizar melhor a informação3 desejada.
Muitos desses usuários se tornaram end user programmers, sendo capazes de manipular os
dados obtidos diretamente do BD do DW e transformá-los em informação, de acordo com as
suas necessidades, obtendo, assim, uma flexibilidade maior na geração de informações, e sem
a dependência da área de TI.
Ainda, pode acontecer que um sistema DW, que é utilizado normalmente por um tipo
de usuário, seja subutilizado por um usuário com outro perfil.
Adicione-se a isso o fato de que há dificuldade em recuperar a confiança de um
usuário que ficou incrédulo, afastou-se ou rejeitou uma solução de interface implementada.
Durante as pesquisas para elaboração deste trabalho, verificou-se a existência de
diversos trabalhos e estudos a respeito do tema DW, dos quais os que foram utilizados como
base desta dissertação encontram-se elencados na bibliografia ao final. É interessante
ressaltar que alguns desses trabalhos e pesquisas consideram que a interface com usuário final
ou a escolha de ferramentas de front end não é um fator importante para o sucesso de um DW.
Por exemplo:
“... O erro mais comum, quando uma corporação decide construir
um DW é começar o trabalho pela escolha das ferramentas de acesso,
conhecidas também por componente front end. A ferramenta de extração dos
dados é uma parte muito importante do projeto do DW, mas apenas uma
pequena parcela de um conjunto bastante complexo de soluções de hardware
e software. Depois de definido e projetado o escopo do projeto e depois de
construído o repositório de dados, é que se deve chegar às ferramentas de
front-end responsáveis pelo meio de campo entre as bases de dados e os
usuários finais da área executiva. Elas não podem ser muito complexas
porque não serão utilizadas por profissionais da área técnica, mas precisa ser
robusto o suficiente para dar agilidade no acesso às informações
estratégicas”.(Gomes et al).

MATZINGER, em A Teoria do Perigo (The Danger Theory), explica que as células
do sistema imunológico só atacam algum corpo estranho quando pressentem o perigo, caso
2

Dados sm pl
1 Conjunto de material (= informações) disponível para análise. 2 Cib Representação de fatos, conceitos e
instruções, por meio de sinais de uma maneira formalizada, possível de ser transmitida ou processada pelo
homem ou por máquinas. (Michaelis).
3
Informação sf (lat informatione) – (parte da definição constante no Michaelis):
1 Ato ou efeito de informar. 2 Transmissão de notícias. 3 Comunicação. 4 Ação de informar-se. 5 Instrução,
ensinamento. 6 Transmissão de conhecimentos. 7 Indagação.
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não percebam o perigo iminente, o corpo estranho passa despercebido. Isto ocorre nas células
cancerígenas, que não são detectadas nem combatidas pelo sistema imunológico. Quando
detectadas, o corpo não consegue combatê-las a tempo. A Teoria do Perigo, em resumo,
explica que o corpo somente se defende de algo se existir um perigo iminente.
Analogamente, pode-se postular uma teoria da rejeição pela qual se explica porque um
usuário rejeita uma solução de interface DW. Ele só rejeita ou passa a subutilizar uma solução
quando percebe que não tem competência (conhecimento) para manuseá-la ou percebe
alguma dificuldade no aprendizado, daí a rejeição da solução.
Considerando esses fatos, percebe-se ser necessário explorar as relações de
dependência entre a aceitação e a compreensão de soluções de interface e o perfil de seu
usuário, objetivando com o resultado dessa análise nortear as recomendações de interfaces
para DW.

1.2

Objetivo

O objetivo principal deste trabalho é o de estudar como o perfil do usuário influencia
na aceitação de uma interface DW.
Para tanto, é necessário identificar os diferentes grupos de usuários e suas
particularidades, realizando a modelagem do usuário. Devem-se também identificar os fatores
que podem resultar no sucesso ou na rejeição de uma solução de interface e estudar as
relações com os perfis modelados.
Busca-se, portanto, analisar e responder as seguintes questões fundamentais:
a) Quais os motivos que levam um usuário a utilizar ou subutilizar as soluções de
interface DW?
b) Qual o perfil desses usuários, incluindo suas características de compreensão das
interfaces DW?
c) Há relação entre os perfis de usuário e a aceitação ou rejeição de determinados
tipos de solução de interface em um DW?
Espera-se que esses mapeamentos aproximem as soluções das expectativas e
necessidades do usuário, evitando, assim, que ocorra uma rejeição ou subutilização da
interface disponibilizada.
Os principais beneficiários deste estudo são os analistas e desenvolvedores,
responsáveis pela implementação de soluções visto que o estudo inclue um método capaz de
facilitar a caracterização do usuário final de um DW e o mapeamento desse perfil para a
solução de interface DW que atenda as expectativas desse usuário de DW.
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1.3

Metodologia
Para obter respostas às questões enunciadas na seção anterior, considera-se necessário:

a) Analisar as interfaces de DW, tomando-se como exemplo implementações
realizadas com uma ferramenta utilizada atualmente no mercado de BI - Business Intelligence.
Pretende-se, com a análise, identificar os fatores de aceitação dessas interfaces e os problemas
que levam à rejeição das soluções propostas;
b) Analisar o perfil dos usuários e estudar a relação com os fatores de aceitação

A pesquisa deste trabalho é alicerçada em estudo de caso, primeiramente
caracterizando problemas no uso das ferramentas de interface, contemplando-se o acesso e a
visualização de informações.
Uma metodologia para mapeamento dos perfis dos usuários é usada como apoio para a
segmentação dos grupos de usuários.
Para a segurança sobre o tipo de pesquisa, além de outras referências, buscaram-se
subsídios em MÁTTAR NETO (2002) e em DEMO (1989).
Conforme previa ANDRADE (2004, p. 17), as idéias assimiladas dos trabalhos lidos e
pesquisados durante a elaboração do projeto deste estudo foram de muita importância para o
levantamento da questão fundamental desta pesquisa, cuja finalidade é uma aplicação prática.
Para fundamentações teóricas, este trabalho foi norteado por pesquisas de artigos e sites da
área de computação, em temas específicos de: Data Warehouse, Business Intelligence, EndUser Programming e IHC – Interação Humano Computador.
A partir desses estudos, foi possível identificar a metodologia Sense-Making como a
mais apropriada para o estudo das dificuldades dos usuários com o DW, em conjunto com HD
- Human Dynamics para a proposição dos tipos de usuário.
Uma vez que os resultados da pesquisa são extraídos de estudo de caso, a classificação
desta pesquisa é a do gênero prático, voltado a intervir na realidade social, conforme DEMO
(1989, p.3), apud ANDRADE. Quanto à natureza, este trabalho foi classificado, segundo
ANDRADE, como resumo de assunto, no qual é dispensada a originalidade, mas não o rigor
científico. Desta forma, o trabalho atende às exigências de mestrado profissional.

1.4

Estruturação do trabalho
Este trabalho tem a seguinte estrutura:
•

1 INTRODUÇÃO - Neste capítulo, disponibiliza-se uma introdução
ao tema, discorrendo sobre as motivações do trabalho.
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•

2 DATA WAREHOUSE - Inicia-se a fundamentação teórica deste
trabalho, englobando o conceito de BI, de interface, de Data
Warehouse; a recuperação de informações em um DW, as ferramentas
para recuperação de informações, o SAP BW.

•

3 PERFIL DOS USUÁRIOS DE DW - Apresentam-se modelos de
usuários de Data Warehouse englobando os papéis dos usuários, bem
como os perfis de usuários vistos por diferentes abordagens: perfil
humano, segundo experiência em ferramentas interface; o problema de
obtenção de informação do DW; o Human Dynamics.

•
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2

DATA WAREHOUSE

Este capítulo destina-se a uma visão geral de um DW. O DW é uma arquitetura de BD
- Banco de Dados, desenhada de forma a armazenar informações de alta relevância aos
processos decisórios das empresas, integrando, assim, as informações existentes nos diversos
sistemas e nos softwares dentro delas.
Para tanto, este capítulo inicia-se com a definição de BI - Business Intelligence
visando situar o uso do DW; em seguida, conceitua-se o DW e apresentam-se as diferentes
abordagens em relação a esta tecnologia.

2.1

Business Intelligence

Atualmente, o que coloca uma empresa ou negócio à frente no mercado é o fato de a
empresa ser detentora ou não de informação antes de suas concorrentes. Há a necessidade de
geração e obtenção de informações que permitam rápidas tomadas de decisões, baseadas em
dados palpáveis e íntegros.
Batini4 apud o time DWBrasil cita que os dados mantidos por uma empresa são
chamados de operacionais ou primitivos e que o conceito tradicional de BD – Banco de
Dados, é uma coleção de dados operacionais armazenados e utilizados pelos sistemas de uma
empresa específica. Batini refere-se, ainda, aos dados do BD como operacionais,
distinguindo-se de dados de entrada, dados de saída e outros tipos de dados. O surgimento do
BD relacional, para Batini, promoveu uma visão de uma organização baseada em dados,
segundo a qual o computador atua como coordenador central para atividade de toda empresa.
Os computadores e o BD tornam-se recursos corporativos básicos e passam a ser vistos como
vantagens numa atuação competitiva.
Dentro deste novo contexto, segundo FORTULAN; GONÇALVES FILHO (2005),
são geradas grandes quantidades de dados. Essa massa de dados deve ser tratada e
interpretada para possibilitar a extração de informação, existindo, para tanto, diversas
ferramentas disponíveis comercialmente. Essa área vem sendo denominada como SAD –
Sistemas de Apoio à Decisão ou BI - Business Intelligence – sendo que este último termo vem
sendo mais comumente explorado.
CIELO (2004) cita que o BI é um conjunto de metodologias
que, ao fazer o uso dos fatos e sistemas baseados neles mesmos, apóiam
a tomada de decisões em negócios.

As empresas, segundo Batini, percebem que podem analisar de forma otimizada seus
dados, incrementando, dessa forma, seus recursos de BI.
Em síntese, a informação dentro de uma empresa encontra-se em dois diferentes
grupos:

4

Carlo Batini é professor de Ciências da Computação na Universitá degli Studi di Roma "La Sapienza.".
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a)
Sistemas Transacionais ou ERP’s – Sistemas que tratam o dia-a-dia do
negócio, que consolidam as informações da empresa, sendo a fonte de origem que alimenta o
DW;
b)

SAD - Sistemas de Apoio à Decisão ou BI.- Sistemas que analisam o negócio.

.
RAMOS et al. (2004) citam que os métodos de BI permitem aos usuários analisarem
de várias formas a informação, como:
a)
A visão sob múltiplos ângulos - slice and dice – tem a facilidade em mover
colunas e linhas pertencentes aos resultados esperados e em obter novas posições;
b)
A forma de visualização em diferentes níveis de agregação de informação, o
drill down/ drill up.

CIELO (2004), de forma bastante abrangente, cita como ferramentas de BI as
seguintes:
a) Data Warehouse;
b) Planilhas eletrônicas;
c) Geradores de consultas e relatórios;
d) Data Marts;
e) Data Mining;
f) Ferramenta OLAP - On Line Analytical Processing .
Essas ferramentas, segundo Shim et al. apud FORTULAN; GONÇALVES FILHO
(2005), surgiram como novas ferramentas do SAD e formam a base dos sistemas BI.
O Data Warehouse é definido na seqüência.

2.2

Conceito e caracterização dos DW
O DW é uma arquitetura de BD desenhada de forma a armazenar informações de
alta relevância aos processos decisórios das empresas, integrando, dessa forma, as
informações existentes nos diversos sistemas e softwares nas empresas.
Os sistemas de DW revitalizam os sistemas da empresa, visto que:
a)

Permitem que sistemas transacionais mais antigos continuem em operação;
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b)
coerentes;
c)

Consolidam dados inconsistentes dos sistemas transacionais em conjuntos
Extraem benefícios de novas informações oriundas das operações correntes;

d)
Provêm ambientes para o planejamento e arquitetura de novos sistemas de
cunho operacional.
Em síntese, os objetivos básicos que um projeto de DW deve atingir são:
a) Homogeneizar estruturas de informações empresariais (operacionais e
gerenciais);
b) Centralizar o acesso às informações, disponibilizando ferramental de fácil uso;
c) Ter alto desempenho sem impacto aos Sistemas Transacionais.
O uso de uma arquitetura de DW dá a oportunidade para que as corporações possam
fazer uma gestão única da informação. Para essa gestão ser eficaz, é importante que o projeto
do DW seja voltado à recuperação da informação visando à tomada de decisão, e não a uma
estrutura que favoreça as transações. De fato:
“Com o surgimento do Data Warehouse, são necessários novos
métodos de estruturação de dados, tanto para armazenamento quanto
para a recuperação de informações. Cabe ressaltar que as perspectivas e
técnicas necessárias para projetar o DW (OLAP5) são profundamente
diferentes dos SISTEMAS TRANSACIONAIS (OLTP - On Line
Analytical Processing 6). Os usuários, o conteúdo dos dados, a
estrutura dos dados, o hardware e o software, a administração, o
gerenciamento dos sistemas, o ritmo diário, as solicitações, as respostas
e o volume de informações são diferentes.” (time DWBRASIL)

KIMBAL concorda com essa visão, tanto que, em uma de suas apresentações
(CORPORATE (2000)), ele menciona que o DW é descrito como uma cópia de dados
transacionais especialmente estruturados para consultas e análises. Ele apresenta uma
comparação, descrita na Tabela 1 - Comparação entre OLTP e OLAP, entre um sistema
OLTP, geralmente representado por um ERP, e um OLAP, representado pelo DW.
Tabela 1 - Comparação entre OLTP e OLAP
OLTP

OLAP

–

ERP

–

DW

–

Foco operacional,

–

Estratégico, dados

detalhado no

sumarizados.

transacional, dia-a-dia.
–

Dados correntes.

5 OLAP- On Line Analytical Processing.
6 OLTP - On Line Transaction Processing.

–

Dados históricos.
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–

Dados mudam de acordo

–

Dados fixos.

–

Dados liberados somente para

com eventos do negócio.
–

Manutenção dos dados.

leitura.
Fonte: Baseada em apresentação SAP Co. (2000).
O DW é resultado de uma metodologia. Se não há assimilação dos conceitos e de sua
aplicação sobre os processos de obtenção de informações, as metas não são atingidas, já que a
ferramenta sozinha não implanta DW.
Segundo descrito por SOARES (1998) 7, a arquitetura do ambiente de DW é composta
por estrutura de dados, mecanismos de comunicação, processamento e apresentação da
informação para o usuário final.
As arquiteturas orientadas ao ambiente DW são constituídas por um conjunto de
ferramentas que podem ser dividas em dois grupos:
- Ferramentas, relacionadas à carga inicial e às atualizações periódicas do DW,
são responsáveis, pela extração dos dados de múltiplos sistemas operativos e fontes
externas e pela limpeza, transformação e integração dados;
- Ferramentas relacionadas às consultas, orientadas para o usuário final, são
responsáveis pela elaboração de relatórios, de pesquisas informativas, de análise e de data
mining.
Para INMON (1997), o Data Mining é uma categoria de ferramenta de análise que
permite ao usuário avaliar tendências e padrões entre os dados, bem como permite a coleta de
dados armazenados em um DW. Esse tipo de ferramenta utiliza as mais modernas técnicas de
computação, como redes neurais, algoritmos genéticos e lógica nebulosa. Nesse ambiente, os
dados podem ser armazenados em diferentes níveis de agregação, como: dados detalhados que
configuram o nível operativo, dados levemente sumarizados e dados altamente sumarizados.
O DW funciona como um grande centralizador de dados, enquanto os DM – Data
Mart permitem uma visão direcionada de um problema, funcionando como repositórios
menores, orientados a áreas específicas, departamentais. Por exemplo: DM de Vendas, DM
Financeiro cujo objetivo é visualizar a informação, de acordo com o direcionamento de
determinado departamento.
Para SOARES (1998), o DM representa um subconjunto de dados do DW que permite
acesso descentralizado e que, atualmente, serve de fonte para os dados que compõem os
bancos de dados individuais. Os dados do DM são direcionados a um departamento ou uma
área específica do negócio.
Conforme COREY, 1996, apud SOARES, o DM, usualmente, é modelado em um
esquema estrela, de acordo com as necessidades específicas do usuário final. Uma das
principais vantagens de seu emprego é a possibilidade de retorno rápido, o que garante um
7
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maior envolvimento do usuário final que é capaz de avaliar os benefícios extraídos de seu
investimento.

2.3

Diferentes abordagens de um DW

Segundo INMON (1992), um pioneiro no tema: Data Warehouse é uma arquitetura
composta por dados orientada por assuntos integrados, não volátil e variante no tempo. O DW
existe para dar suporte gerencial aos processos de tomada de decisão. Os dados são
organizados por assuntos da corporação e, tipicamente, consistem em assuntos divididos por:
cliente, transação, vendedor, produto e fornecedor.
Segundo o time DWBRASIL, o DW é um banco de dados contendo dados extraídos
do ambiente de produção da empresa, que são selecionados e depurados, e que são otimizados
para processamento de consulta e não para processamento de transações. Em geral, um DW
requer a consolidação de outros recursos de dados, além dos armazenados em BD’s
relacionais, incluindo informações provenientes de planilhas eletrônicas, documentos textuais,
entre outras.
Richard Hackathorn, apud CAMPOS ROCHA FILHO8, diz que o objetivo de um DW
é fornecer uma imagem única da realidade do negócio. De uma forma geral, sistemas de
DW compreendem conjuntos de programas que extraem dados do ambiente de dados
operacionais da empresa, um banco de dados que os mantém e sistemas que fornecem esses
dados aos seus usuários.
KIMBAL, outro pioneiro no tema, diz que o DW é uma cópia de dados transacionais
especialmente estruturados para consultas e análises.
2.4

Fatores de sucesso para a implantação de um DW
Existem diferentes fatores que influenciam no sucesso de um DW:

a)
Arquitetura: é o alicerce, a correta modelagem dos dados, que permite que se
possam obter as informações necessárias às tomadas de decisões. A arquitetura é definida
após levantamento e a análise de necessidades, bem como após o entendimento do negócio e,
principalmente, das informações corporativas que influenciam em tomadas de decisão. Esse
fator não será objeto deste trabalho.
b)
Armazenamento: refere-se à forma como estão armazenados os dados, para
que eles possam gerar informações de elevada importância e que permitam uma análise
profunda e, também, possíveis simulações. Esse fator também não será objeto deste trabalho.
c)
Interface: é a recuperação de informação do DW. Essa recuperação permite
uma análise dos dados coletados, que podem ser disponibilizados de diversas maneiras: por
meio de uma interface gráfica, pelo carregamento em planilhas, por relatórios obtidos da
8site grupo DataWare Disponível em:< http://genesis.nce.ufrj.br/dataware/> Acesso em 29 abr 2005.
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linguagem de código, por exemplo, utilizando SQL – Structered Query Language. Essas
interfaces são visualizadas de acordo, também, com as ferramentas de interface escolhidas
pela empresa.
A experiência profissional desta autora identifica que o que garante o sucesso de um
DW, e é essencial, é a forma pela qual a obtenção de informação do DW é disponibilizada ao
usuário final. É nesse momento que, usualmente, percebem-se falhas de comunicação, pois,
mesmo após todos os levantamentos realizados por desenvolvedores, ao verificar as
informações recuperadas do DW, o usuário diz: "Não foi isto que eu quis dizer...”.
Dessa forma, o próximo setor deste trabalho apresenta o processo de recuperação das
informações do DW e os problemas enfrentados pelos usuários destas ferramentas.

2.5

A recuperação de informação em Data Warehouse

Este setor trata dos aspectos relacionados à recuperação da informação nos DW,
considerada como um fator de sucesso para a sua implantação.
Para tanto, inicialmente, apresenta-se o conceito de interface. Em seguida, discute-se o
conceito de recuperação de informação, para permitir a definição de interface em ambiente
DW. São elencadas algumas ferramentas de apoio à construção de interfaces em DW na qual
foi selecionada uma ferramenta para aplicação dos estudos deste trabalho.
Pretende-se, dessa forma, apresentar ao leitor o contexto do problema que se deseja
abordar. O capítulo pretende mostrar a quem o lê um panorama a respeito dos problemas
enfrentados pelos usuários na recuperação da informação em DW.

2.6

Conceito de Interface

Para caracterizar a interface de DW, é necessário inicialmente conceituar o termo
interface segundo ZANONI (2005, Cap.11):
O conceito de interface se origina da física e tem o seguinte significado:
Interface: superfície que separa duas fases de um mesmo sistema;
Fase: Parte homogênea de um sistema heterogêneo.

É comum se traduzir interface para o português como relação e, assim, utilizá-la, por
exemplo, ao relacionar duas partes de um mesmo sistema ou de diferentes sistemas.
No caso de sistemas de computação, esse termo usualmente refere-se aos seguintes
relacionamentos:
a)

Entre sistemas: programas, API - Application Programming Interface;

b)

Entre sistemas e indivíduos (interface gráfica, planilhas).

SOUZA et al. (1999, p 4) descrevem que a interface homem-computador é composta
por componentes de software e hardware, sendo que:
a)
Hardware: são os dispositivos com os quais os usuários realizam as atividades
motoras e perceptivas. Por exemplo: a tela, o teclado, o mouse e vários outros.
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b)
SW – Software: é a parte do sistema que implementa os processos
computacionais:
a) Controle de dispositivos de hardware;
b) Construção de dispositivos virtuais com os quais o usuário pode interagir;
c) Geração de símbolos;
d) Interpretação de comandos dos usuários.

Conforme Zanoni, a Figura 1 - Exemplos de interface em Sistemas de Computação demonstra
a interface:

Usuários
Interface com Usuários

Programa Aplicativo
Interface de Programação

Sistema Operacional

Figura 1 - Exemplos de interface em Sistemas de Computação.
Fonte: Adaptada de Zanoni
Para ARAÚJO (1998), a área de IHC – Interação Humano Computador torna-se um
desafio para os profissionais de TI:
“Quando os computadores pessoais foram inventados... Alguns
de nós éramos programadores; nossa especialidade era a comunicação
com computadores, uma atividade substancialmente diferente da
comunicação com seres humanos”, Heckel, 1993, apud ARAÚJO
(1998).
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Apesar de terem passado alguns anos desde a constatação citada, segundo ARAÚJO,
nota-se que a maioria dos sistemas ainda são construídos de forma que os profissionais de TI
tendem a preocupar-se fundamentalmente com:
a)

Desempenho – tempo de execução de determinado evento;

b)

Funcionamento – fazer o que é certo;

c)

Generalidade – desenvolvimentos de sistemas genéricos e não específicos;

d)
Controle – os sistemas desenvolvidos tentam controlar as atividades e as
tarefas dos usuários, ocorrendo, assim, um controle nas ações do usuário.
O profissional de TI cita ARAÚJO, acaba por não mensurar os fatores humanos
quando desenvolve uma interface, esquecendo-se de pensar nas expectativas do usuário final e
na sua interação com o sistema. O usuário espera que o sistema:
a)

Demonstre de forma clara o que faz;

b)

Utilize termos familiares a ele;

c)

Auxilie na resolução de problemas;

d)

Controle o que estão fazendo: sistema e tarefa;

e)

Comunique fatos concretos, coerentes com seu dia-a-dia;

f)
Preocupe-se com a tarefa a ser executada e não com o como será executada
pelo sistema.
SOUZA et al. (1999, p.4) descrevem a interação, conforme a Figura 2, como um
processo que engloba as ações do usuário, sobre a interface de um sistema, e suas
interpretações e reações, sobre as respostas reveladas por essa interface.
Interação
Sistemas

Ação
Interface

Usuário

Aplicação

Interpretação

Figura 2. Exemplos de Processo de Interação Humano-computador.
Fonte: SOUZA et al. (1999)
Conforme LEAL (2002), quando o indivíduo utiliza, manipula uma ferramenta ou
interage com um sistema, existe entre, esse indivíduo e o objeto de interação, uma ponte para
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que possa ocorrer essa interatividade. Essa ponte, em relação a carros, por exemplo, pode ser
a direção ou os pedais, em um elevador são os botões, em um sistema computadorizado pode
ser o teclado, o mouse e todos os periféricos restantes. Essa ponte é que faz com que o
indivíduo que está interagindo com o objeto saiba quais são suas ações possíveis, o estado
atual do objeto e as mudanças produzidas de acordo com a ação que o indivíduo faça. É ela
que permite aos indivíduos se relacionarem com sistemas ou com ferramentas.
Para tanto, é necessário que os profissionais de TI dêem atenção aos aspectos de IHC,
buscando a melhor forma de apresentação da interface a ser construída, principalmente
considerando que a diversidade existente entre os indivíduos é bastante grande: situação
social, conhecimentos, cultura, personalidade, deficiências, sexo, idade, entre outras.

“Sistemas eficazes geram sentimentos positivos de sucesso,
competência, domínio e clareza na comunidade de usuários. Quando um
sistema interativo é bem projetado, a interface quase desaparece,
permitindo aos usuários que se concentrem em suas tarefas”.ARAÚJO
(1998).
“Em todos os estímulos visuais e em todos os níveis da
inteligência visual, o significado pode encontrar-se não apenas nos
dados representacionais, na informação ambiental e nos símbolos,
inclusive a linguagem, mas também nas forças compositivas que
existem ou coexistem com a expressão factual e visual”.(Donis A.
Dondis apud MACEDO FILHO, em Sintaxe da Linguagem visual9,
2004).

2.7

Interfaces de DW

De acordo com as definições apresentadas no item 2.6, Conceito de Interface, no
contexto dos sistemas de DW, dá-se o nome de interface ao resultado de processos de
recuperação de informação do DW.
Nesse sentido, interface é o conjunto de informações apresentadas de uma determinada
forma, visando ao entendimento pelo usuário final.
Para que a interface possa ser criada, os sistemas DW apresentam ferramentas de
extração e de apresentação de dados, chamadas de front-end.
O que se tem verificado é que a maioria dos esforços para resolver o problema
crescente da subutilização ou de rejeição ao sistema DW, devido a sua interface, tem sido
concentrada no desenvolvimento de novas ferramentas de front-end, o que enfrenta apenas
parte do problema da rejeição.
O que motivou este trabalho foi o desejo de nortear, por meio de recomendações de
projeto, os profissionais de TI para a proposição de interface adequada ao acesso a dados de
um DW. É importante se identificarem as características de conhecimento de cada grupo de
9

Disponível em: http://www.verbo21.com.br/arquivo/ensaios_jan_e.htm. Acesso em dez 2004.
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usuário: suas considerações, expectativas, motivações, para se construir uma interface que se
aproxime ao máximo do que é esperado pelo usuário final de DW.
Quando do desenvolvimento de solução de uma interface, é importante o
desenvolvedor de TI concentrar-se na forma pela qual vai disponibilizar a solução para o
usuário final. Observa-se, conforme a Figura 3, que existem camadas (dados e API’S) que
ocorrem antes de o usuário obter uma visão da informação que deseja. Essas camadas passam
de forma transparente ao usuário, não ocorrendo a necessidade de interação, sendo que a
camada mais importante para o usuário é a interface. Essa é a camada que sofre ação direta do
usuário gerando uma resposta à ação.

Interface
API’S
Ação
Resposta

Dados

Figura 3 - Visão do usuário em relação aos meios para obtenção dos dados.

2.8

Recuperação de informações em DW

A interface é a camada da aplicação na qual se dá a representação dos objetos
observáveis do sistema e a atuação sobre os objetos controláveis. Assim, a interface de um
sistema DW destina-se a apresentar o seu conteúdo e a disponibilizar, ao usuário, os seus
controles.
Portanto, para se entender essa interface, é necessário compreender como se dá a
recuperação das suas informações.
A recuperação de informações baseia-se em dois processos, conforme a Figura 4.
a) Extração (ETL – Extraction, Transformation and Load): Os ETL’s são
processos que se referem a conjuntos de procedimentos para a extração, transformação e
carga dos dados dos sistemas transacionais (OLTP). Atualmente existem diversas ferramentas
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de ETL disponíveis no mercado para executar esse processo, além da forma tradicional de
construção de códigos e programas em SQL.
b) Interface: processo subdividido em:
a) Consulta: processo especializado em recuperação
interativa (ad-hoc) de informações no Data Warehouse;
b) Apresentação: processo responsável pela interface
gráfica ou planilha, cujo objetivo é demonstrar a
informação para análise dos dados coletados pelo
servidor OLAP.

DW

EXTRAÇÃO
(ETL)

INTERFACE

CONSULTA

APRESENTAÇÃO

Figura 4 Diagrama Básico de um Data Warehouse.
O que tem sido verificado em diversas empresas é que, após a implementação do DW,
a grande dificuldade do usuário está em como extrair os dados armazenados no DW e os
transformar em informações relevantes para sua realidade.
O dado existe, mas há alguns aspectos a serem garantidos para que o usuário possa
visualizar essa informação da maneira que necessita:
a) O formato com que o usuário quer visualizar essa informação é conhecido e permitido
pela ferramenta de interface;
b) A solução está de acordo com as expectativas e necessidades do usuário
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Portanto o sucesso para a obtenção de informação em um DW é dependente da
ferramenta de interface utilizada.
2.9

Ferramentas para recuperação de informações de DW

A cada dia, novas tecnologias e ferramentas para a extração dessas informações
surgem, mas é importante verificar se essas ferramentas estão aquém do esperado pelo usuário
ou, antes, quais são as verdadeiras expectativas desse usuário quanto à disponibilização das
informações.
O que vem ocorrendo, com muita freqüência na comunidade usuária de BI, é uma
grande expectativa em torno da eficácia do DW e de suas ferramentas de apoio. No entender
do usuário, elas vão gerar todas as informações de que necessita. Porém, ao iniciar a
implementação de DW, o usuário se depara com uma realidade um pouco diferente da
almejada.
O usuário acostumou-se a utilizar soluções de fácil implementação para geração de
informações, utilizadas para tomadas de decisão e que permitem a ele uma liberdade ímpar de
manipulação de informações, o que o usuário dificilmente tem com a utilização de um sistema
de BI. Um exemplo é a utilização de ferramentas disponibilizadas pelo Office, por exemplo, a
planilha Excel. Essa prática usual tem sido observada em muitas empresas, por usuários de
diversos departamentos. Os usuários, por meio dessas planilhas, obtêm, de diversas fontes os
dados que são oriundos de diferentes sistemas/softwares e até mesmo ERP´s, por meio de
geração de arquivos em formato texto. Esses dados importados são colocados em uma única
planilha, utilizando-se de recursos disponíveis pela ferramenta (tabelas dinâmicas, macros,
entre outros.) e suas informações “cruzadas” (“n” linhas x “n” colunas). Para o universo do
usuário, mostra-se como ideal: toda e qualquer informação encontra-se em um único local,
bastando procurar, subindo ou descendo o cursor e lá está a informação desejada que pode ser
formatada na forma que melhor seja visualizada, dependendo de quem a solicitou: gerência,
diretoria, entre outras.
Para SOARES (1998), no ambiente DW, as ferramentas de interface devem permitir
um acesso e extração de forma intuitiva dos dados, possibilitando a análise dos dados mais
significativos. O sucesso de um DW pode depender da disponibilidade da ferramenta certa de
front end para as necessidades de seus usuários. O que se observa, no entanto, é que o usuário,
muitas vezes, rejeita a solução de interface DW pela perda da liberdade em função das regras
que, muitas vezes, ele mesmo definiu e acaba por rejeitar essa solução, mesmo que ela esteja
implementada em uma ferramenta ideal.
CAMPOS (1997) indica que, para garantir esta flexibilidade desejada, usualmente são
empregadas:
a) Ferramentas para pesquisa e relatórios: ferramentas simples que oferecem uma
interface gráfica para a geração de relatórios e análise de dados históricos. Também permitem,
ao usuário avaliar o que aconteceu;
b) Ferramentas do tipo OLAP: essas ferramentas permitem ao usuário analisar o
porquê dos resultados obtidos.
Bispo e Cazarini, apud FORTULAN e GONÇALVES FILHO (2005), citam os cubos
como o principal objeto do OLAP que permitem um rápido acesso aos dados sendo
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construídos normalmente a partir de subconjuntos de um DW, organizados e sumarizados em
estruturas multidimencionais. Essas estruturas são definidas por dimensões e medidas.
Esses cubos podem ser armazenados em modelos de BD, segundo CAMPOS (2004),
com as seguintes abordagens:

•

ROLAP (Relacional OLAP): ferramentas OLAP que acessam bancos de
dados relacionais;

•

MOLAP (Multidimensional OLAP): ferramentas OLAP que acessam
bancos de dados multidimensionais, por meio de cubos e hipercubos;

•

HOLAP (Híbrida OLAP): ferramentas OLAP que permitem acesso tanto
aos bancos de dados relacionais, como aos multidimensionais;

•

DOLAP (Desktop OLAP): ferramentas OLAP voltadas para computadores
pessoais. Esse tipo de ferramenta vem sendo empregado nos bancos de
dados individuais, para análises mais específicas do que as realizadas no
DM. Os dados, rotineiramente, são carregados a partir de DM.

As informações geradas pelo usuário dependem da realidade dele, de sua necessidade
específica, conforme a demanda exigida em seu negócio, de seu perfil, das tarefas que realiza
de posse da informação, de conhecimentos prévios, entre outras necessidades.
Estes fatores fazem com que a opção pelas ferramentas mais simples apresente mais
flexibilidade, ao contrário das consultas disponibilizadas pelo DW que, usualmente, não
levam em consideração o usuário como indivíduo e com necessidades individuais.
Assim, o foco proposto neste trabalho é o de considerar o usuário final de DW como o
mais importante e influente fator para determinar necessidades de informação, conforme
análise de FERREIRA (1997), baseando-se na análise do perfil do usuário final para a geração
de consultas para DW.
Para tanto, na próxima seção, apresentam-se algumas ferramentas para interface, para
efeito de uma comparação de suas funcionalidades, visando ao atendimento a diversos perfis
de usuário.

2.10 Análise de ferramentas para interfaces DW
Embora outras ferramentas com diferentes abordagens tenham sido descritas, este
trabalho tem como escopo as ferramentas do tipo OLAP, porque se acredita que são as
ferramentas com maior potencial para responder questões de ambiente DW.
A experiência profissional desta autora identifica vários tipos de ferramentas utilizadas
comercialmente no Brasil para a implementação de DW. Observa-se que os profissionais de
Tecnologia de Informação dão maior importância às ferramentas de back end do DW, àquelas
utilizadas para a extração, transformação, carga e atualização dos dados em um DW, em
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detrimento das ferramentas responsáveis pela recuperação dos dados obtidos do DW, ou seja,
à forma pela qual as informações são acessadas.
Do ponto de vista dos profissionais de TI, certas ferramentas atraem por sua facilidade
de configuração e implementação, o que contribui para a fácil elaboração de protótipo de
apresentação que alcança sucesso junto a um cliente prospectivo.
Porém o que realmente é de grande interesse para o usuário é a interface que utiliza
para busca de informações que apóiem a tomada de decisão, que garantam respostas rápidas e
dentro das suas expectativas de informação. A visualização da informação que, acima de tudo,
deve estar correta, precisa atingir a sua expectativa de facilidade, rapidez e satisfação – em
resumo, da qualidade em uso.
Segundo LEITE, atualmente não é mais suficiente gerar gráficos para satisfazer o
usuário. A maioria das ferramentas a que o usuário tem acesso já o faz - esse item já não é
mais um plus de uma ferramenta. Existe a necessidade de se mapear o Modelo Conceitual do
usuário e observar e levantar características que o motivem a utilizar a ferramenta proposta.

2.10.1 Ferramentas de recuperação de informações de DW
Existem ferramentas de diferentes fornecedores, com diversas formas de acesso por
parte do usuário final, que vão, desde um simples relatório, já pré-formatado, a partir do qual
o usuário pode filtrar e modificar a forma e as informações da forma que desejar, até mesmo
o acesso direto ao BD por meio da utilização de SQL10 - Structured Query Language. É fato
que esse usuário deve ter um conhecimento de uma linguagem de programação para efetuar as
consultas. Como exemplo de ferramentas, podemos citar:
•

SAP BW – Business Information Warehouse

•

Microstrategy

•

Queryman (linguagem SQL – para Banco de Dados Teradata).

A princípio, a intenção deste trabalho era efetuar uma análise mais abrangente entre
ferramentas, proporcionando um comparativo entre elas, porém durante o desenvolvimento da
pesquisa, a utilização das três ferramentas para o estudo de perfis de usuários tornou-se
inviável, devido ao pouco tempo para a aplicação das Metodologias selecionadas nesse
trabalho para análise do perfil de usuários (Human Dynamics e o Sense-Making). Por
conseqüência, optou-se pela redução do escopo do trabalho o que tornou necessária, então, a
escolha de apenas uma das ferramentas para este estudo.
A ferramenta selecionada foi o SAP BW. O BW é uma ferramenta que apresenta
distintas formas em sua implementação, sendo que todas têm flexibilidade na geração das
informações para o usuário final.

10

SQL é uma linguagem de programação interativa para busca de informação e atualização em um banco de
dados( database). Informação obtida no site:
http://searchdatabase.techtarget.com/sDefinition/0,,sid13_gci214230,00.html, 26/04/2004).
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É importante salientar que a ferramenta apresenta elementos de back end, porém o
trabalho proposto está se restringindo à análise do ferramental relativo ao projeto da geração
de consultas, ou seja, o front end.
O que motivou a seleção da ferramenta citada é o fato de a autora deste trabalho estar
atuando profissionalmente com o desenvolvimento e implantação de DW, em que utiliza essa
ferramenta, tendo a facilidade de acesso aos usuários. Outro fator importante é que a
ferramenta citada apresenta similaridades com as demais comercializadas no mercado de BI e
que não estão sendo citadas neste estudo, mas que, futuramente, podem gerar um estudo de
comparação entre elas. Acredita-se que a seleção desta ferramenta engloba grande parte das
características existentes em outras ferramentas, no momento da elaboração deste projeto.
Esta ferramenta serve de apoio técnico, em conjunto com a metodologia para
levantamento e análise do perfil de usuários, para abordarmos a relevância na escolha de
determinadas ferramentas de interface em relação ao perfil de cada usuário que a utiliza.

2.10.2 SAP BW – Business Information Warehouse
Num mercado competitivo e em constante mudança, os gestores de negócios
necessitam de informações cada vez mais precisas e atualizadas de sua empresa e do mercado
em que atuam. Todavia, as informações necessárias geralmente estão espalhadas na empresa,
sejam em diferentes departamentos ou em diferentes plataformas tecnológicas. Dessa forma,
reunir informações vitais para o negócio pode vir a ser uma tarefa complexa.
As técnicas e metodologias utilizadas para atender a esses desafios são conhecidas
como Business Intelligence ou Data Warehousing.
Sua arquitetura permite centralizar e uniformizar as informações da empresa,
permitindo a análise de dados de diversas fontes, incluindo dados externos ou da Internet. Em
outras palavras, um Data Warehouse contém uma visão global de um conjunto de bases de
dados locais.
Dentro desse contexto, o Business Information Warehouse (BW) é a solução da SAP
para Data Warehouse. Por meio dele pode-se extrair, armazenar e apresentar as informações
de forma estruturada, agregando valor para a tomada de decisões.
O usuário final do BW pode ter disponíveis os seguintes front-ends para exibição da
informação do DW. Por meio desses recursos, o usuário consegue acessar seus relatórios
(pastas de trabalhos ou Workbooks).
a) BEx Browser – No BEx Browser, os usuários visualizam os relatórios (pastas
de trabalho) elaborados de acordo com o seu perfil de acesso. É como um
menu de tarefas personalizado, onde cada usuário armazena os relatórios
relevantes para a sua função, numa interface amigável. Para executar um
relatório, basta um duplo clique sobre o mesmo.
b) BEx Analyzer – É possível acessar os relatórios diretamente no ambiente de
análise. Esse ambiente, o BEx Analyzer, tem como Interface o Microsoft Excel
e apresenta as funcionalidades de análise do BW. O fato de a interface ter
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como front end o Excel faz com que o usuário final interaja com maior
facilidade com a ferramenta.
c) Web – É possível a publicação e acesso dos relatórios diretamente na web via
portal.
O objetivo de uma interface de DW é o de responder aos questionamentos que os
usuários finais formulam, dentro de suas necessidades de negócio.

2.11 Barreiras à recuperação
Conforme apresentado na seção anterior, para que as corporações possam gerenciar e
solucionar suas demandas de informação, em conjunto com a solução de arquitetura do DW,
ferramentas são criadas para auxiliar na consulta e na apresentação das informações.
Em conseqüência do surgimento dessas novas ferramentas, cresce a importância dos
usuários finais para a efetiva utilização das informações de DW. Os usuários tornam-se mais
do que simples extratores de informação, passando a gestores da informação.
Em artigo publicado em seu site11, INMON (2004) discorre sobre as causas de tantos
DW demandarem reconstrução. O autor cita suas recentes conversas com amigos consultores
e especialistas em DW, das quais conclui que o mais raro atualmente são novos
desenvolvimentos de DW. Atualmente, o que mais tem se praticado no mercado é a
reconstrução de DW já existente.
Em seu artigo, INMON resume os fatores em três aspectos que considera relevantes
para que ocorra uma nova construção de um DW:
a) A construção de vários DM - Data Marts12 que são denominados erroneamente de
DW;
b) Construir um DW sob uma filosofia errônea;
c) Falta de envolvimento do usuário final.
Dentre esses fatores que podem ocasionar a necessidade de reconstrução de um DW,
destaque-se o último item, relacionado ao usuário final, e que vem a ser o objeto deste
trabalho.
COOPER e REIMANN (2003) descrevem as expectativas de muitos usuários quando
iniciam a utilização de um novo SW e o desapontamento e frustração que se seguem,
enquanto aprendem a nova interface.
O que se tem verificado é que a fase de levantamento de dados para a implantação de
um sistema DW é um período de sonho e ilusão por parte do usuário final, criando uma
11

12

Disponível em: http://newsletters.b-eye-network.com/t/12584/81389/74/17/.

Conforme SOARES, o DM representa um subconjunto de dados do DW, permitindo o acesso descentralizado.
Os dados do DM são direcionados a um departamento ou a uma área específica do negócio.
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expectativa muito grande em torno da solução. A implementação é, muitas vezes, seguida de
frustração, originada pela forma com que a interface é apresentada ao usuário.
A abordagem de uma interface para um DW deve contemplar diferentes tipos de
usuários, além de verificar-se que existem também diferentes graus de maturidade de um
usuário para efetuar a análise de um dado.

GUZZO, apud CARDOSO (1999), citando Baecker, descreve algumas pesquisas que
focam o usuário de sistemas de recuperação da informação. Tais pesquisas revelam resultados
que mostram que os usuários são orientados a respostas, e não a perguntas, e que têm
dificuldades em formular buscas, bem como na compreensão da lógica booleana.

Verifica-se que o usuário de DW é na verdade um conjunto de diferentes indivíduos
que apresentam diferentes cargas de conhecimento, diferentes níveis de aprendizado,
diferentes realidades econômico-sociais que impactam no aprendizado e utilização de um
sistema, bem como na construção de solicitações de informação.
Observa-se que um dos principais fatores que ocasionam problemas e que geram
barreiras quanto à recuperação de informações em um DW é centrado no usuário, na aceitação
e flexibilidade dele com relação às mudanças da forma pela qual vai visualizar a informação,
o que é um fator de risco no sucesso de um DW.
Nas seções seguintes, descrevem-se algumas barreiras, com o objetivo de entender as
barreiras à recuperação das informações do DW por parte do usuário.

2.12 Barreira: Usabilidade na Interface de DW
Nas seções anteriores, observou-se a preferência dos usuários, por ferramentas de
simples manipulação, como o Access ou o Excel, ambos da Microsoft. A razão para essa
preferência nada mais é do que a familiaridade do usuário com tais ferramentas e a
conseqüente obtenção da informação desejada.
Algumas hipóteses que podem ser levantadas, baseadas na IHC - Interação HumanoComputador, em relação aos sistemas DW disponibilizados e não utilizados ou subutilizados,
são:
• A sua forma de apresentação (projeto/consulta) das interfaces com os usuários
finais está implementada de modo que eles possam obter as informações desejadas de
forma simples;
• São navegáveis e intuitivos;
• Os usuários foram realmente ouvidos em suas necessidades e expectativas,
dentro da realidade deles;
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• Houve um levantamento adequado de tarefas e atividades do usuário, a fim de
avaliar a melhor forma de implementação da consulta a ser gerada.
• O perfil do usuário foi avaliado em seus diversos níveis, para detectar a melhor
forma de buscar a informação com efetivo sucesso e com o resultado esperado.
Segundo INMON (1998), a geração atual de consultas para DW tem transformado,
muitas vezes, os usuários finais em administradores de dados, o que, em artigo publicado em
seu site, descreve como não sendo o desejo do usuário.
2.13 Barreira: Design - Estrutura e Estética x Usuário final
A estrutura estética de um DW, para a autora deste trabalho, tem grande similaridade
com a estrutura estética de um design para sistema Web. Baseada nesse ponto de vista faz-se
uma analogia sobre o desenvolvimento Web, que, segundo LEITE:

a) Pode-se dizer que desenvolver Sistema DW é arte:

O DW oferece espaço para arte e criatividade na forma de apresentação da
informação, porém os usuários também querem serviços de qualidade e íntegros e os
clientes querem prazos e orçamento cumpridos.

b) Desenvolver Sistema DW é engenharia:

Data Warehouses são sistemas complexos e formados por vários componentes
interconectados. São sistemas desenvolvidos por equipes de especialistas que utilizam
métodos, técnicas e ferramentas específicos e que devem cumprir prazos e custos
estimados.

Mas, caso esse DW seja apresentado sem arte ou sem uma estética visual
atraentes, tornam-se muito comuns ou simplesmente relatórios com estilo listagem.
Nas seções anteriores, descreveram-se algumas barreiras com o objetivo de entender
os motivos que se interpõem à obtenção eficiente, eficaz e confortável das informações do
DW por parte do usuário. Para tanto, há que se estudar o usuário dessas ferramentas, uma vez
que os problemas manifestam-se de forma diferente entre os diversos usuários.
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3

PERFIL DOS USUÁRIOS DE DW

Este capítulo tem como objetivo apresentar o modelo de usuários de DW. A
identificação do modelo dos usuários tem por objetivo responder à segunda das três questões
desta pesquisa:

Qual é o perfil destes usuários, incluindo suas características de compreensão das
interfaces DW?
O modelo dos usuários de DW deve levar em conta dois aspectos:
•

A necessidade de informação do usuário, o que depende do papel que ele
exerce no ambiente DW e de suas tarefas neste ambiente; suas características
individuais, pessoais, de formação, de capacidade de abstração, de
concentração e do detalhamento que definem o seu perfil de comportamento
em relação à informação e à busca por ela.

Assim, este capítulo apresenta os conceitos de papéis e perfis na modelagem de
usuário. Em seguida, discute os papéis desempenhados pelos usuários de DW. Finalmente,
visando reconhecer as características individuais dos usuários que caracterizam o perfil,
apresenta-se a técnica de Human Dynamics, que subsidia a pesquisa de campo.

3.1

Conceitos de modelo de usuários

Segundo FILGUEIRAS et al. (2005), conforme estabelece a ISO 13047, um projeto
centrado no usuário é dependente do conhecimento sobre o usuário.

O objetivo da modelagem de usuários é caracterizá-los e identificar quem eles são:
quais funções exercem, quais capacidades possuem, entre outras características.

O conhecimento sobre o usuário precisa ser traduzido na forma de um modelo,
compreensível e usável pelos projetistas. Dentro do processo de modelagem de usuários,
podem-se distinguir duas facetas:
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3.2

•

O papel realizado pelo usuário num sistema computacional, que corresponde à
função específica de cada usuário que é definida pelas tarefas que ele realiza
dentro de uma organização. Em uma organização, os indivíduos trabalham
juntos, porém de forma estruturada. Essa estrutura da organização define o
relacionamento entre as pessoas, sendo que.os diferentes papéis de cada
usuário são as diferentes tarefas que eles realizam. Algumas tarefas podem ser
exclusivas de usuários espeíficos e outras tarefas podem ser comuns a
diferentes papéis de usuários.

•

O perfil é a caracterização do usuário, definida por seus padrões e tendências,
baseado nos seus comportamentos e metas. Ou seja, determinar o perfil é
desenvolver arquétipos de usuários para representação de uma população que
realiza um determinado papel o qual corresponde a.configurações que definem
as preferências de personalização para um determinado usuário.

Usuários do ambiente DW

Considerando a constante demanda pela implementação de DW e sua integração com
os sistemas já existentes, o que permite respostas mais rápidas às questões de negócio e,
supondo que tende a crescer ainda mais, acredita-se ser muito importante a realização de
estudos, visando entender o perfil do usuário que utiliza o DW.
Um software é manuseado por seres humanos que reagem de formas diferentes quando
expostos às situações similares. Então, quando do desenvolvimento de um software, os
aspectos de reações de aprendizado e de contatos com os softwares devem ser analisados,
pois, muitas vezes, algumas reações podem originar resultados imprevisíveis. O ser humano
reage emocionalmente ao utilizar um software e suas reações podem facilitar ou inviabilizar a
utilização de um software/sistema.
O DW é um gerador de informações para tomadas de decisões e
acompanhamentos de indicadores que visam auxiliar na administração de um negócio,
sob a perspectiva do usuário final que vai fazer uso das informações disponibilizadas.
Identifica-se, pois, a importância de se obter o perfil de usuários que buscam as
informações dentro dessa base de dados. Os usuários precisam ser treinados na utilização
de novas ferramentas, quanto à forma de obtenção desses dados e quanto à melhor forma
de visualizá-los.

3.3

Papéis dos usuários do ambiente DW

Considerando a definição apresentada na seção anterior, observa-se a importância de
caracterizar os papéis dos usuários no ambiente DW.
SOARES (1998) cita que o ambiente DW envolve, desde profissionais de
processamento de dados, até analistas de negócios que podem ser considerados como usuários
do ambiente. Nesse ambiente, os usuários exercem as seguintes funções, segundo o autor:
a)

Administradores do projeto;
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b)

Projetistas do banco;

c)

ABD - Administradores de Bancos de Dados dos sistemas operativos;

d)

Programadores;

e)
aplicativos;
f)

Analistas que acessam as informações dos sistemas de conversão e dos
Usuários finais.

Os processos do ambiente DW, conforme SOARES, consistem na extração dos dados
dos sistemas transacionais, na organização e integração desses dados de forma consistente
para o DW, e no acesso aos dados integrados de modo eficiente e flexível, tanto para consulta
direta, como para acesso por DM (GOLFARELLI, MAIO, RIZZI, 1998).
Segundo INMON (1998), a geração atual de consultas para DW tem transformado,
muitas vezes, os usuários finais em administradores de dados, o que, em artigo publicado em
seu site, INMON descreve como não sendo o desejo do usuário.

SOARES (1998) agrupa por papéis, no ambiente DW, esses usuários, da seguinte
forma:

a) Responsáveis pela carga dos dados: representam os programadores que
necessitam conhecer o mapeamento entre o DW e os sistemas operativos, além de todos os
requisitos necessários à filtragem e à integração dos dados.
b) Usuários finais: são os especialistas, gerentes, executivos e analistas de negócio
que utilizam a informação para apoio à tomada de decisão. Esses usuários apresentam uma
grande familiaridade com os termos do negócio e estão sempre em busca da solução de um
problema ou de novas oportunidades (DEVLIN, 1997, apud SOARES).
No ambiente DW, um papel de importância é o do desenvolvedor que tem como meta
capturar a necessidade do usuário e desenhar uma solução adequada às expectativas desse
usuário.
SOARES (1998) divide esses usuários em dois grupos:

a)

Os usuários diretos - são aqueles que acessam livremente o DW;

b)

Os usuários indiretos - acessam os DM-Data Marts especializados.

Segundo INMON e HACKATHORN, 1997, apud SOARES: os responsáveis pelo
desenvolvimento e manutenção do DW equivalem aos ABD - Administradores de Bancos de
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Dados e AD - Administradores de dados dos SGBD - Sistemas Gerenciadores de Bancos de
Dados dos sistemas operativos. Estabelecem o nível de preocupação com os metadados, com
a arquitetura de armazenamento e com a estrutura dos dados, visando, principalmente,
melhorar o desempenho das consultas.
Este trabalho preocupa-se com os usuários finais, a quem se denominou gestores da
informação, dividindo-os em dois principais papéis: User e Power user, que se relacionam
com a interface de um DW, quando da busca e extração de informações de acordo com suas
necessidades. Neste trabalho, prefere-se essa denominação, uma vez que todos os usuários de
uma ferramenta computacional são usuários finais, visto que eles são a finalidade do
desenvolvimento do projeto.
O que diferencia os gestores da informação em relação a sua interação com a interface
DW é a forma de acesso à informação. Podemos evidenciar isso no item 3.4 Poder de análise.
Os dois principais papéis de usuários finais estudados nesse trabalho:
a) Power user – usuário que pode criar e desenvolver novas queries;
b) User

- usuário que apenas consulta e navega nos relatórios.

É importante ressaltar que usualmente quando uma corporação decide implementar um
DW, os usuários Power user são normalmente indicados, pelo departamento que necessita
acesso as informações do DW. Pressupõe-se que o usuário indicado possui conhecimento do
negócio e facilidade na interação de interfaces. O que, segundo a experiência profissional da
autora, na prática não é o que normalmente ocorre, sendo os usuários escolhidos
aleatóriamente o que influencia no aprendizado e na utilização do DW.
Para compreender o papel do usuário gestor da informação, é necessário entender sua
motivação ao usar a ferramenta (as metas) e as atividades que ele realiza, dispondo do
ferramental disponível no ambiente DW, para cumprir seus objetivos.
A proposta de venda de um DW visa à tomada de decisões e ao estabelecimento de
estratégias da empresa. Tal atitude significa que, na hierarquia empresarial, o usuário de DW
está na gerência ou na diretoria, pois são esses profissionais que executam as tomadas de
decisões e elaboram estratégias empresariais. Verifica-se, no entanto, que um DW é uma
grande fonte de informações e de auxílio, não somente para esses altos níveis hierárquicos,
mas também para os níveis operacionais.
Considerando-se as ferramentas descritas no item 2.10, pode-se dizer que um dos
principais objetivos de um usuário gestor da informação ao utilizar o DW é a geração de
informação, para tomada de decisão. Assim, as principais metas deles podem ser definidas
como:
•

Analisar as informações operacionais, com visão estática de dados,
demonstrando o ocorrido;

•

Analisar as informações gerenciais, de forma resumida e consolidada;

•

Analisar a informação extraindo dados históricos e com uma visão
multidimensional, para:
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Previsão;



Análise de risco;



Otimização;



Simulação.

Destaca-se que a complexidade das atividades dos usuários gestores da
informação é um dos problemas das interfaces de DW. Segundo GOODELL (2004), a
maioria dos indivíduos utiliza o computador como usuário final de programas que
foram empacotados e encontram-se disponíveis como uma interface de acesso aos
dados que se deseja. Os desenvolvedores desses programas, por mais que tenham
feito levantamentos das necessidades dos usuários, não conseguem ter o
conhecimento total de todas as suas necessidades por desconhecimento dos detalhes
do trabalho que o usuário faz. Na tentativa de solucionar esta lacuna de comunicação,
os desenvolvedores adicionam, em seus programas, centenas de características que,
em sua maioria, não são utilizadas pelo usuário final.
3.4

Poder de análise

Os usuários de um DW distinguem-se também quanto aos seus diferentes graus de
capacidade para efetuar a análise de um dado. A figura a seguir representa tais graus e a
proporção de usuários em cada nível, segundo SAP (2000) 13:
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As informações são extraídas do DW de acordo com as tarefas e atividades que cada
usuário efetua. Existem tarefas que são apenas atividades e tarefas de acompanhamento. No
caso, os usuários normalmente buscam informações apenas para responder à questão básica
que é saber sobre o ocorrido durante determinada tarefa ou atividade em determinado período.
Essa questão pode facilmente ser respondida por um relatório com informações estáticas,
demonstrando a informação dentro do parâmetro desejado pelo usuário. Esses usuários
operacionais, quando questionados sobre as informações para uma análise, intuitivamente
pensam em dados operacionais. Exemplo: Notas Fiscais que foram pagas em determinado dia,
informações detalhadas, nota a nota, fornecedor a fornecedor. Dificilmente, o usuário
operacional projeta em sua mente um índice ou indicador 14de análise para determinado tipo
de decisão que pode ser tomada a partir daquela informação.
No entanto, quando se avalia a necessidade de um executivo que necessita de
informações estratégicas para tomadas de decisão, certamente ele solicita informações
sumarizadas em que um único indicador ou uma composição deste lhe forneça dados
suficientes para uma ação rápida.

3.5

Perfil dos usuários DW

GUZZO (2004) cita que a população de usuários de DW é composta por diferentes
indivíduos que apresentam diferentes graus de conhecimento, diferentes níveis de
aprendizado, diferentes realidades econômico-sociais que influem no aprendizado e na
utilização de um sistema, bem como na construção de solicitações de informação.
Existe forte dependência entre o conceito de usabilidade e o contexto de uso. O que é
usável para um indivíduo pode não o ser para outro. Assim, para se estabelecer o conceito de
usabilidade, é necessário estudar o perfil dos seres humanos que realizam um determinado
papel. Mesmo que as metas de uso, relacionadas ao papel exercido, sejam as mesmas, nunca
são iguais entre indivíduos a capacidade de realizá-las, a motivação para tanto, o
entendimento dos resultados.
Compreender o ser humano em sua individualidade é uma tarefa impossível para um
estudo de usabilidade. Conforme Senge15:
“Compreender um sistema significa compreender as pessoas
que fazem parte desse sistema. E essas pessoas são todas diferentes
entre si”. (Peter Senge)16
É necessário, para o projetista de interfaces (desenvolvedor), acreditar que mesmo
sendo os seres humanos tão diferentes, seja possível concentrar-se em um determinado
13
14

– Figura extraída de apresentações da SAP para representar tipos de usuários para ferramenta BW, p.11.

Indicadores são Instrumentos de medição orientados para a avaliação do comportamento de determinado tema
ou processo de negócio. Podem ser Externos (gerados pelo ambiente de mercado) ou Internos (obtidos por meio
da medição dos processos operacionais da empresa).
15
Citação do prefácio do Livro Human Dynamics também disponível no site do SIEG <
http://www.sieg.com.br/artigos/prefacio_HD.html> .
16
Citação do prefácio do Livro Human Dynamics também disponível no site do SIEG <
http://www.sieg.com.br/artigos/prefacio_HD.html> .
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aspecto de seu comportamento e, trabalhando este aspecto, definir grupos de comportamento
semelhantes.
Para propor uma interface que leve em consideração o usuário como índividuo, faz-se
necessário identificar as variáveis do perfil desse usuário. Neste trabalho, considerou-se
importante responder às seguintes questões sobre os usuários:

•

Qual o tempo de experiência que o usuário gestor da informação conta em sua
área de atuação?
o Um usuário que tem conhecimento em sua área de atuação (negócio) e
nas diferentes maneiras de realizar a atividade/tarefa de geração da
informação, obtém facilmente os dados necessários para suprir suas
necessidades de informação.

•

Qual é a formação do usuário?
o Análise do usuário em seu contexto sociocultural, verificando-se a
formação dele. Essas diferenças socioculturais entre usuários de um
DW podem ocasionar problemas de línguas (softwares e interfaces com
palavras, conceitos e termos em inglês), visto que esses fatores
repercutem em aplicações DW que são distribuídas em diversas
regiões.

•

Qual é a experiência do usuário com o uso de computadores?
o Verificação do grau de conhecimento e a proficiência do usuário na
utilização de dispositivos de entrada (teclado, mouse, entre outros.) e a
familiaridade com ambiente de interface. Essa capacidade pode ser
adquirida pela experiência prévia com outras interfaces, pela freqüência
de uso ou por participação em treinamentos específicos. O usuário mais
experiente não necessita de suporte extensivo e prefere interface mais
rápida, enquanto usuários iniciantes costumam cometer erros e
precisam de auxílio.

•

Qual é a experiência do usuário com o uso de ferramenta de interface?
o A experiência prévia do usuário na utilização de ferramenta de interface
pode interferir em seu aprendizado, tanto de forma positiva quanto
negativamente.

•

Qual o tipo de informação o usuário busca no DW?
o Buscar conhecer qual é o tipo de informação, qual é a necessidade a ser
pesquisada, o local para se obter tais recursos, assim como, dentro do
DW, definir um facilitador na interação com uma interface.

•

Qual o nível de auto-suficiência do usuário durante o uso do DW.Qual o
tempo de utilização do DW?

32

o Usuários ocasionais não melhoram suas capacidades com o computador
ou com o DW com o decorrer do tempo, enquanto o usuário freqüente
aumenta a própria capacitação.
•

Quais são as dificuldades do usuário durante a utilização do DW?

CARDOSO (1999), apud GUZZO 17, refere-se a algumas pesquisas que focam o
usuário de sistemas de recuperação da informação, dentre as quais cita Baecker que revela
resultados de pesquisas que mostram que os usuários são orientados a respostas, e não a
perguntas, e que há dificuldades em formular questões para buscar as informações de que o
usuário necessita, o que, muitas vezes, dificulta o manuseio de interface com DW.

INMON (1997) definiu três tipos básicos de usuário de sistemas de apoio à decisão
(DSS18):
a) Turistas;
b) Exploradores ou Pesquisadores;
c) Especialistas.
Nas palavras de INMON:
“…One way to describe the DSS community is in terms of a world
that is made up of three different types of users - tourists, explorers, and
farmers. Each of these classes of DSS user has its own set of characteristics
that mark it as substantively different from other communities.
TOURISTS
The DSS tourist is an individual that truly does not know what
he/she wants. The goal of the tourist is to survey as much territory as
possible. There will be very little if any deep analysis done by the tourist.
The tourist travels fast and light, and looks at the overview of many different
things. Metadata is very important to the tourist. The tourist LOVES the
Internet, and finds the search capability of the Internet to be absolutely
delightful.
The tourist does not spend long at any on site or place, but surveys
many different places. The tourist often time looks at one set of data exactly
once, never to return. The tourist is a good person to ask whenever you want
to start a DSS analysis and have no idea where to start.
EXPLORERS
17

18

Disponível em: < http: //libdigi.unicamp.br/document/?view=8284> Acesso em: abr 2004.
DSS- Decision Support System

33
Explorers are people who have an idea what they want and where to
look, but have no real feeling for exactly how to go about their task of
finding their objectives. Explorers often find nothing. But sometimes
explorers find a priceless gem, something that no one else has ever stumbled
on. Explorers do not go to many places to look for their gems, as does the
tourist. They know where their gems are located. The problem is the vast
amount of data that stands between the explorer and the gem. Explorers
wade through mountains of data. Metadata is important to the explorer but
not as important as to the tourist. The Internet is sometimes quite valuable to
the explorer. However, when the explorer has found his/her "pile of data"
that needs to be carefully dissected, the Internet plays only a passing role.
Explorers operate on their own time schedule, which is very unpredictable.
FARMERS
Farmers are people who know what they want and know where to
get it. Farmers do not look around much at data. Furthermore farmers do
not look at a lot of data since they know quite accurately what it is that they
want. They frequently find flakes of gold. It is unusual for a farmer to go
looking for something without finding what he/she is after. However farmers
do not normally find huge gems, like explorers sometimes do.
Farmers make very little use of metadata. The Internet is only a
curiosity to the farmer. The farmer operates on a very predictable schedule.
The transactions that the farmer crafts are very efficient ones where only a
modicum of data is examined by each transaction.”

3.5.1

Perfil segundo a experiência com uso da ferramenta de interface

Existe aquele sentimento de frustração descrito por COOPER; REIMANN (2003), de
usuários mais experientes em relação ao DW, pelo motivo de os produtos disponibilizados
serem criados baseados em perfis de usuários iniciantes. É difícil encontrar uma média de
equilíbrio que possa disponibilizar um produto de software que satisfaça as necessidades tanto
de iniciantes quanto de experientes.
Há também muitos usuários não são nem iniciantes nem experientes, são
intermediários. COOPER e REIMANN destacam três tipos de usuário que denominam
Beginners, Experts e Intermediates (Iniciantes, Experientes e Intermediários). Todos os
indivíduos que utilizam um SW gastam um tempo como iniciantes, mas é pouco provável que
queiram permanecer nesse estado (iniciante) por um longo tempo.
Os iniciantes tornam-se intermediários muito rapidamente. Tal fato ocorre
naturalmente na maioria dos setores da sociedade. COOPER e REIMANN citam, como
exemplo, os esquiadores que passam um bom tempo como iniciantes, mas, se notarem que
não têm feito nenhum progresso para mudar de nível, abandonam o esporte. Os indivíduos
que ocupam o nível de iniciantes tendem a migrar para o nível de intermediário e se, por
acaso, não o conseguem, a tendência é a de buscarem outro produto ou atividade que os eleve
a um nível intermediário e não mais o deixe na posição de iniciantes.
Se, por um lado, a tecnologia evoluiu rapidamente, levando o usuário final à mudança
no seu comportamento, por outro lado, esse fator, considerado positivo, pode ocasionar
subutilização ou rejeição da interface DW. Tendo como base o que foi descrito por COOPER
e REIMANN, o usuário passa a ser exigido muito mais em seu nível de conhecimento e, caso
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ocorra alguma barreira que ele não consegue transpor e que possa interromper sua
comunicação com o sistema de interface DW em sua busca por informação, ele, muito
provavelmente, tende a subutilizar, rejeitar e, até mesmo, a buscar outro produto. Para o
levantamento do perfil do usuário, o questionário aplicado neste trabalho verifica a
experiência do usuário gestor da informação em DW, visto que se considera essa
característica um fator relevante par ao sucesso dessa interface.

3.6

Perfil humano segundo Human Dynamics

Na interação com os DW, os comportamentos humanos que interessam são a
capacidade de abstração, a capacidade de síntese e a tomada de decisão. O destaque para esses
padrões de comportamento foi obtido por meio de análise das tarefas realizadas pelos usuários
gestores de informação e de uma primeira aplicação de Protocolo de Observação.
A técnica de HD - Human Dynamics identifica grupos de comportamento comuns
relacionados à aprendizagem e à resolução de problemas e, dessa forma, espera-se que essa
técnica possa contribuir para a identificação dos perfis de usuários.
Apresenta-se a seguir uma breve descrição dos conceitos de Human Dynamics, sendo
que esta parte da pesquisa deverá ser aprofundada para a realização dos protocolos da
pesquisa de campo.
“Human Dynamics é um corpo de trabalho baseado em
investigações realizadas desde 1979, envolvendo mais de 40.000
pessoas representando mais de 25 culturas nacionais. Ela identifica e
documenta diferenças inerentes no funcionamento de pessoas como
sistemas inteiros. Estas diferenças no funcionamento humano são mais
fundamentais do que idade, raça, cultura ou sexo. Elas podem ser
identificadas desde a infância. Sua existência pode ser cientificamente
validada.
Nove sistemas humanos distintos foram identificados; cinco
deles, altamente predominantes. Cada sistema é composto de três
princípios organizadores básicos:
a)

Mental,

b)

Emocional

c)

Físico.

Estes princípios possuem uma dimensão quantitativa (pessoal) e
outra qualitativa (transpessoal).” (SIEG)19

Para SEAGAL; HORNE, o Human Dynamics oferece um paradigma novo para
compreender o funcionamento humano: individual e coletivo.

19

Disponível no site do SIEG < http://www.sieg.com.br>.
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Há três variações em cada um desses princípios, o que perfaz nove dinâmicas de
personalidade no todo.
O Human Dynamics não é uma tipologia. Conforme Senge, o HD identifica as
estruturas fundamentais que nos permitem ver as diferenças de comportamento das pessoas,
identificando sua Dinâmica de Personalidade.
Para o processo de identificação dos indivíduos, utiliza-se a análise dos três princípios
básicos do Human Dynamics, por meio da aplicação de questionários em conjunto com o
Protocolo de Observação. O entrevistador irá centrar-se nos princípio básicos de
personalidades do HD, observando e analisando o comportamento e respostas de cada
índividuo de acordo com os princípios detalhados a seguir:
O princípio Mental:
Este princípio expressa a capacidade do indivíduo de ter pensamento lógico,
objetividade. Expressa a visão do todo, o planejamento estratégico, o estabelecimento de
valores e princípios, a manutenção do foco e a criação de estrutura. Pessoas com este
princípio bem desenvolvido têm suas ações direcionadas com imparcialidade, perspectiva,
clareza de visão, valores e princípios bem definidos, e concentração a longo prazo.
O princípio Emocional:
Este princípio é o do relacionamento e da conexão. Um indivíduo com princípio
emocional bem desenvolvido é consciente de seus próprios sentimentos, é comunicativo,
empático e constrói relacionamentos positivos com outras pessoas, é autococonsciente, bem
organizado, flexível, criativo e capaz de encontrar o meio termo entre diversidades e manter o
foco.
O princípio Físico:
Este princípio é associado com o corpo e com a tradução do que pensamos e sentimos
em ações. É um princípio que expressa a parte pragmática das pessoas, traduzidas por meio do
fazer, realizar, materializar. Pessoas com esse princípio têm afinidade com vida em grupo e
cooperação, sendo confiáveis e produtivos e executam suas tarefas com competência ou
delegam-nas com responsabilidade.
Pode-se analisar um resumo das personalidade dinâmicas descritas, na Tabela 2 Resumo Dinâmicas de Personalidade, a seguir:
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Tabela 2 Resumo - Dinâmicas de Personalidade.
Ênfase
Conceitos, estruturas,
idéias.

Ênfase
Relacionamentos,
organização.

Ênfase
Ações, operações.

Princípio Mental
Processos
Linear, lógico, seqüencial.

Princípio Emocional
Processos
Linear (por associação
emocional, em vez de
conexão lógica).

Princípio Físico
Processos
Sistêmico (por meio de um
processo abrangente que
coleta, associa e enxerga as
interconexões entre dados
relevantes.).

Funções
Pensar, ter visão, planejar,
focalizar, direcionar, criar
estrutura, exergar
globalmente, estabelecer
valores e princípios, manter a
objetividade, conceitualizar,
analisar.
Funções
Sentir, conectar, comunicar,
relacionar, personalizar, sentir
empatia, organizar,
harmonizar, processar,
imaginar.
Funções
Fazer, executar, produzir,
concretizar, detalhar,
operacionalizar, utilizar,
assegurar a praticidade,
cooperar, sintetizar,
sistemizar.

Conforme SEAGAL e HORNE, embora todos os indíviduos tenham as dimensões
mental, emocional e física, verificou-se que cada um tem seu funcionamento organizado de tal
maneira que um desses três príncipios predomina como central em nosso funcionamento.
Existem pessoas centradas mentalmente (razão), outras emocionalmente (relações) e outras
físicamente (prática).
Podemos definir da seguinte forma:
A população mentalmente centrada pode ser:
a)

Mental-mentais,

b)

Mental-emocional ou

c)

Mental-físico.

A população emocionalmente centrada pode ser:
d)

Emocional-mentais;

e)

Emocional-emocional ou
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f)

Emocional-físico.

E a população fisicamente centrada pode ser:
g)

Físico-mentais;

h)

Físico-emocional ou

i)

Físico-físico.

Conforme SEAGAL e HORNE, existe uma distinção acentuada e vívida entre os dois
grupos emocionalmente centrados por esse motivo atribuímo-lhes uma nomenclatura
alternativa. Onde o Emocional-mental é dneominado Emocional-objetivo e o Emocionalfísico é denominado Emocional-subjetivo.
Entretanto, desses nove sistemas possíveis, de acordo com SEAGAL e HORNE,
verificou-se que cinco desses são mais numerosos distanciando-se dos demais:
a)

Mental-físico;

b)

Emocional-mental (Emocional-objetivo) ;

c)

Emocional-físico (Emocional-subjetivo);

d)

Físico-mental e

e)

Físico-emocional.

São essas cinco maneiras diferentes, com seus processos naturais distintamente
diferentes: de aprendizagem, de resolução de problemas e de relacionar-se que provavelmente
podem ser encontrados em salas de aula, ou em qualquer equipe da gerência ou de projeto, ou
serem representadas entre membros da família, ou mesmo em uma reunião de governantes.
Para John Bermis, apud Senge, a chamada era dos sistemas é, na verdade, a era da
diversidade em que a compreensão de um sistema significa compreender as pessoas que
fazem parte desse sistema, visto que essas pessoas são todas diferentes entre si.
Segundo Senge, dentro das organizações, existem muitas diferentes subculturas
funcionais que dividem áreas do setor fabril, vendas, marketing e pesquisa. No entanto, essas
diversidades não só representam um problema, mas, para Senge, podem representar uma
oportunidade. Os indivíduos enxergam o mundo de formas diferentes, logo têm idéias
diferentes e vêem novas possibilidades.
Segundo SEAGAL e HORNE, é importante anotar que cada personalidade dinâmica é
de igual valor, ou seja, nenhuma forma de ser é melhor do que outra. E qualquer uma, dentre
as personalidades dinâmicas, pode ser mais ou menos inteligente, compassivo, hábil ou
simpático. Para cada personalidade dinâmica, as funções são inteiramente distintas.
Diante da proposta deste trabalho que é a de caracterizar os perfis de usuários
existentes, quando de sua interação com um DW, verifica-se a necessidade de segmentar os
usuários identificados em grupos para facilitar o processo de análise. Em virtude de a Human
Dynamics oferecer um novo paradigma de compreensão do comportamento humano, tanto
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coletivo quanto individual, acredita-se ser ela uma forma adequada para segmentar em grupos
os indivíduos estudados.
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4

SENSE-MAKING NA COMPREENSÃO DAS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS

Este capítulo é dedicado ao estudo de necessidades do usuário gestor da informação de
DW. O objetivo do capítulo é mostrar um método sistemático para realizar um diagnóstico
preciso das causas dos problemas manifestados por tais usuários. Este método é usado na
pesquisa de campo com os usuários, visando verificar as necessidades reais deles e a distância
entre essas necessidades e as ferramentas disponibilizadas para acesso à informação.
O método adotado para identificação das necessidades dos usuários é baseado em
Sense-Making, o qual é descrito nas seções seguintes.
A importância da utilização de Sense-Making para o estudo da geração de consultas
para DW baseado na análise do perfil do usuário é a sua flexibilidade de mapeamento de
diversos e diferentes indivíduos

4.1

Sense-Making

O conceito básico do Sense-Making é que, durante a trajetória de um indivíduo,
barreiras podem surgir em seu caminho e as reações de cada indivíduo a essas situações são
de acordo com as suas características pessoais, individuais. Para a análise dessa relação, no
Sense-Making, desenvolveu-se o trinômio situação-gap-uso.
O Sense-Making é uma metodologia que permite uma análise dos indivíduos e suas
diferentes reações e comportamentos em situações similares. Essa metodologia nos permite
caracterizar cada um deles. Para tanto, o Sense-Making utiliza técnicas de entrevistas que
permitem uma caracterização do comportamento de cada indivíduo quando esse se depara
com uma barreira que o impede, de alguma forma, de continuar seu caminho. A forma com
que cada indivíduo se relaciona neste trinômio (situação-gap-uso) determina suas
características pessoais e individuais permitindo uma análise de como cada busca transpor
barreiras.
Conforme DERVIN, criadora do conceito e sua principal pesquisadora, Sense Making
é uma metodologia:
“Sense-Making is an approach to thinking about and
implementing communication research and practice and the
design of communication-based systems and activities. It
consists of a set of philosophical assumptions, substantive
propositions, methodological framings, and methods.”20
Segundo MÁRDERO (1997), o Sense-Making tem múltiplas aplicações na área de
Tecnologia da Informação como:

20

a)

Sistemas de informações;

b)

Sistemas especialistas;

Disponível no site: <http: //communication.sbs.ohio-state.edu/sense-making/>.
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c)

Software de teste;

d)

Software de interface;

e)

Sistemas de busca e recuperação de informações;

f)

Bibliotecas virtuais.

FERREIRA (1997)21, em seu trabalho sobre estudos de necessidades de informação e
sobre o comportamento dos usuários na busca por informação, desenvolveu um panorama
englobando dos paradigmas tradicionais à metodologia Sense-Making, sendo a metodologia
Sense-Making ressaltada como a que oferece melhor fundamentação, métodos e técnicas para
se obter a solução de sistema de informação centrado no usuário.
Essas razões, além do fato de ser interessante trabalhar uma técnica ainda pouco
empregada no Brasil, são os motivos para a escolha da metodologia Sense-Making neste
trabalho.
4.2

Sense-making no estudo de necessidades de informação

A princípio, a meta principal do usuário gestor da informação no DW é a de analisar a
informação e obter dados históricos, por meio de uma visão multidimensional, capaz de obter
dados para efetuar: previsão, análise de risco, otimização e simulação.
Essa meta envolve a recuperação de informações de um sistema, por um usuário que
dela necessita, da mesma forma como um consulente de biblioteca acessa um sistema de
informação sobre obras publicadas.
Existem duas diferentes abordagens para o estudo de necessidades de informação que
divergem em suas direções, (DERVIN & NILAN, 1986 apud FERREIRA):
a) A abordagem tradicional - estudos dirigidos a Sistema de Informação ou
biblioteca (system-oriented approach ou traditional approach);
b) A abordagem centrada no usuário, ou alternativa, em que os estudos são
dirigidos ao usuário (user oriented approach or alternative approach).
A abordagem tradicional, segundo os autores, coloca o usuário como um processador
imperfeito da informação, visto que a informação é considerada objetiva, existente fora das
pessoas e passível de ser transferida de uma para outra. A eficiência e o sucesso das operações
de um sistema de recuperação de informação são medidos em função do número de fontes de
informações recuperadas pelo sistema versus o que realmente interessa ao usuário. Essa
abordagem se limita à tarefa de localizar informação e as suas fontes, não examinando o fato
de que nem todas as pessoas se interessam pelas mesmas fontes indicadas. MÁRDERO
(1997), citando DERVIN durante workshop realizado sobre Bibliotecas Virtuais, diz que a
abordagem tradicional para análise de necessidades de informação e do comportamento dos
usuários baseia-se na suposição que os usuários têm a mesma capacidade de organização de
idéias que o sistema. Os sistemas de informação são estruturados de forma fechada e pouco
flexível. Os usuários são obrigados, ao querer uma informação e ao tentar obtê-la, a passar por
meios rígidos, predefinidos por companhias produtoras de sistemas.
21

“Estudo de necessidades de informação: dos paradigmas tradicionais à abordagem Sense-Making”.
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FERREIRA (1996, p.221-222 apud MÁRDERO 1997), em seu artigo publicado no
site Bibliotecas Virtuais sobre o Workshop Design de bibliotecas virtuais centrado no
usuário22, utilizando metodologia Sense-Making, cita que, em relação aos estudos centrados
nos usuários, o enfoque deixa de ser sobre quem usa os sistemas de informação, e com que
freqüência, e passa a ser com que propósito os sistemas são utilizados e como efetivamente
ajudam.
Já a abordagem centrada no usuário, segundo FERREIRA (1997), é centrada nos
seguintes itens:
a)

O ser humano sendo observado como construtivo e ativo;

b)

O indivíduo sendo orientado de acordo com a situação em que se encontra;

c)

As experiências do indivíduo visualizado holisticamente;

d)

O foco nos aspectos cognitivos envolvidos;

e)

A análise da individualidade;

f)

O emprego de orientação qualitativa (DERVIN &NILAN, 1986).

Da mesma forma, na arquitetura DW, existem dados que se originam de diversas
fontes de informações recuperadas e que deveriam poder ser visualizadas de acordo com o
interesse de negócio do usuário. Técnicas que avaliam o uso de sistemas de apoio à
recuperação de informações em bibliotecas podem ser úteis para a avaliação do uso de DW.
Para ROUSE e ROUSE (1984, p.129, apud FERREIRA 1997), a informação é parte
de um processo de tomada de decisão, solução de problemas ou alocação de recursos, sendo a
busca de informações um processo dinâmico, cujos métodos e critérios utilizados para
selecionar ou rejeitar informações variam freqüentemente no tempo (KRIKELAS, 1983),
dependendo de resultados imediatos (ROUSE e ROUSE, 1984), relacionados com hábitos
pessoais do indivíduo (CHILDERS, 1982).
Segundo FERREIRA, a abordagem centrada no usuário foi empregada,
primeiramente, nas Ciências Sociais e, depois, na Comunicação e Informação. A base dessa
abordagem é focar as necessidades de informação sob a perspectiva da individualidade do
usuário a ser pesquisado.
Para FERREIRA (1997), a metodologia definida por DERVIN, o Sense-Making, ao
contrário de outras centradas no usuário que contribuem com conceitos e teorias em estudos
sobre o usuário, apresenta um método de aplicação prática para mapear necessidades de
informação sob a ótica do usuário que a está utilizando.
FERREIRA informa que o Sense-Making foi desenvolvido baseado em teorias de
vários estudiosos, inclusive na de CARTER, teórico de comunicação, que afirma que o
homem cria idéias para transpor os vazios (gaps) ou lacunas, em decorrência de
descontinuidades presentes na realidade. Esse conceito é parte importante do Sense-Making,
como apresentado a seguir.
22

Workshop realizado no período de 17 a 21 de março de 1997 no Depto. Biblioteconomia e Documentação da
Escola de Comunicação e Artes da USP.
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Na abordagem Sense-Making:
a)
A realidade é composta por descontinuidades, denominadas lacunas (gaps),
assumindo-se que essa condição é genérica, pois, na realidade, as situações de fato não são
conectadas e estão em constante mudança;
b)

A informação é produto da observação humana;

c)

Toda informação é subjetiva;

d)

A busca e o uso da informação são vistos como atividades construtivas;

e)
Indivíduos utilizam a observação como meio de construir quadros da realidade
e como direcionamento de seu comportamento;
f)
O comportamento do indivíduo pode ser mais bem visualizado se forem
focalizadas situações de mudanças;
g)
Na busca por padrões, é mais produtivo observar do que assumir conexões
entre situações e necessidades de informação e entre informação e seu uso.
A informação permite a tomada de decisão, desde que esteja formatada de acordo com
a necessidade e com a realidade individual de quem a observa.
Graficamente tem-se que:

Figura 6 A metáfora do "Sense-Making".

Fonte: Figura extraída do trabalho de pesquisa de FERREIRA (1997).

DERVIN (1977, 1980, apud FERREIRA 1997) visualiza a informação como elemento
capaz de fornecer somente as descrições parciais da realidade, completando-se quando parte
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do quadro individual de referência do processo interior. A informação é algo que se pode
ativamente compreender, inteligentemente construir a realidade e criativamente decidir sua
utilidade. É utilizando a informação que o indivíduo consegue transpor as lacunas que
aparecem no seu caminho.
WILSON (1981), apud FERREIRA (1997), em seu estudo sobre a necessidade de
informação, afirma que ela é decorrente de um processo de tomada de decisão, solução de
problemas ou alocação de recursos, sendo que outros estudiosos complementam que a
necessidade de informação não é um fim, mas um meio para auxiliar os usuários a tomar
decisões, solucionar problemas ou localizar recursos.
De acordo com FERREIRA (1997), o modelo DERVIN surgiu de uma metáfora,
conhecida como modelo de três pontas, construído sobre o trinômio: situação – lacuna – uso.

Figura 7 O trinômio do "Sense-Making".
(DERVIN, 1992, p.69).
Fonte: figura extraída do trabalho de pesquisa de FERREIRA (1997).

Em SALGADO (2002), verifica-se, de acordo com a Figura 7, que, durante a vida do
indivíduo, ele passa por vários eventos, etapas em que podem existir lacunas ou gaps (vazios),
o que exige novas pesquisas e buscas.
A Situação: é o contexto temporal e espacial em que surge a necessidade de
informação. Nessa situação de necessidade de informação, o bom senso interno individual se
esgota e o indivíduo tende a criar um novo senso. Sendo assim, a situação muda
constantemente com o tempo.
A Lacuna é encontrada no contexto de situação, sendo a referida lacuba verificada em
pontos nos quais o usuário não a entende ou a entende parcialmente. O indivíduo é obrigado a
utilizar alguma forma para transpor esse vazio encontrado (gap). A lacuna representa uma
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oportunidade de a informação auxiliar o indivíduo a continuar seu caminho. O indivíduo é,
então, obrigado a utilizar algum tipo de uso (ajuda) de alguma ponte, de forma a transpor o
vazio (gap) no qual se encontra.
O Uso: é o emprego do dado recém adquirido.
Ao utilizar esta abordagem, pressupõe-se que:
a)

Os usuários devem ser tratados como indivíduos únicos;

b) O usuário se movimenta através de uma única realidade de tempo e espaço;
c)

Diferentes indivíduos utilizam a informação de uma maneira própria;

d) Ao analisar as características individuais de cada usuário, pode-se chegar aos
processos cognitivos comuns à maioria.
SALGADO (2002) diz que o modelo de DERVIN permite a cada indivíduo
representar sua própria realidade. O processo de “fazer sentido”23 é a compreensão de um
processo humano criativo, focalizando um ponto no tempo que considera a informação
necessária, sendo que esse processo é limitado.

4.3

Instrumento

Segundo DERVIN (1983), desde 1983, muito foi desenvolvido e importantes
mudanças e características adicionais foram acrescidas à metodologia Sense-Making. A
atitude de catalogar o Sense-Making como uma metodologia em vez de apenas utilizar o
Sense-Making como uma designação, representa uma das alterações. Mudanças foram
introduzidas em meados dos anos 90, para distinguir explicitamente a metodologia da
utilização variada do termo Sense-Making em discursos de ciências sociais e humanas, com
especial atenção ao foco do Sense-Making para pesquisa. A apresentação descrita a seguir é
sobre metodologia Sense-Making, que é uma metodologia desenvolvida explicitamente para
implementar esse mandatário (Sense-Making). A abordagem do Sense-Making é baseada em
premissas teóricas, as quais apresentam uma linha base de assuntos da natureza da realidade,
dos relacionamentos humanos para esta realidade, a natureza da informação, a visão humana e
a utilização da informação, a natureza da comunicação, entre outros.
O Modelo Sense-Making é representado pelas seguintes dimensões:
SITUATIONS24 ----- GAPS 25----- USES26
Nos estudos e aplicações do Sense-Making, são utilizados dois ou mais dos itens a
seguir:
•

23

Situação: o tempo no contexto do evento;

Sense making, com minúsculas, significando o processo de as informações fazerem sentido ao usuário,
diferente de Sense-Making com maiúsculas, a metodologia.
24
Situations – traduzido como Situação.
25
Gaps – traduzido como vazio, lacuna ou utilizado com o próprio termo em inglês gap.
26
Uses – traduzido como Uso.
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•
Lacuna: Os gaps são vistos como vazios que necessitam de pontes, para
transpor e obter as informações necessárias ou questões que indivíduos desejam que sejam
respondidas e que se movimentem no tempo e no espaço;
•
Uso: O uso é aquele para o qual o indivíduo faz sentido, criando novo senso,
traduzindo em muitos estudos as informações para ajuda.

DERVIN (1983 apud FERREIRA) representa o estado cognitivo do ser humano como
o movimento contínuo, sempre em frente, como em uma estrada, ou seja, no tempo e no
espaço. A posição do indivíduo, ao longo dessa caminhada, são as situações: de onde já
esteve (passado: experiências, ambientes, entre outros.), de onde está (no presente) e para
onde vai (futuro). Entretanto, lacunas aparecem freqüentemente. A ponte necessária para
transpô-las é função das estratégias empregadas pelos indivíduos para buscar e utilizar as
fontes potenciais de informação, isto é, para solucionar o problema.
DERVIN (2004) explica que a triangulação é a aplicação da metáfora do SenseMaking (situação-lacuna-uso) nos processos de entrevista, com o objetivo de obter o
progresso do indivíduo no decorrer do tempo, para solucionar o problema (gap ou lacuna)
encontrado durante a sua trajetória em determinada situação. A triangulação pode ser
empregada, repetidamente, com a possibilidade de derivá-la em níveis (nível 1, nível2,....nível N), de acordo com a necessidade do entrevistador de obter respostas mais
detalhadas ou de aprofundar determinada situação.
Gráficamente temos:

Figura 8 The foundational concepts of Sense-Making Methodology.
Fonte: Tutorial de DERVIN, June, 30, 2004.
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4.3.1 Métodos e técnicas de coleta de dados

Segundo DERVIN, existem diferentes utilizações de entrevistas que foram
desenvolvidas pela metodologia Sense-Making. Uma grande parcela de esforço em
desenvolver o Sense-Making utilizado para coleta de dados está sendo dirigida para invenção
de meios alternativos para entrevistar respondentes (usuários). Algumas variedades dessas
técnicas foram desenvolvidas que podem ser sumarizadas como três técnicas, com variações.

•

Micro-Moment Time-Line Interview27

•

Micro-Element Interview28

•

Life-Line Interview29

1. Entrevista The Sense-Making Micro-Moment Time-Line Interview

Este é o núcleo da técnica da utilização do Sense-Making. O objetivo é pedir que o
entrevistado detalhe o que aconteceu em uma determinada situação, passo a passo,
especificando o que aconteceu primeiramente e assim por diante.
Segundo DERVIN (2004), esta entrevista é considerada a entrevista base da
abordagem Sense-Making, visto que se inicia de uma maneira que é a mais consistente com
suas premissas. Nessa entrevista, o respondente é solicitado a selecionar uma única situação
na qual se encontra, com um critério crítico da entrada. A situação pode variar no tempo, o
que permite que a pesquisa seja completamente abrangente e profunda. Por exemplo:
“Fale sobre a sua experiência com câncer com o tempo. Você
focou primeiramente nele agora (ou quando esta situação era distante).
Por exemplo, uma questão mais profunda ou direta: o que aconteceu
durante sua última visita ao Dr. X. DERVIN.” (2004)

Então, para cada etapa (chamada de etapa Time-Line30), ao entrevistado é perguntado
quais as questões que ele ou ela responderam, que informações ele ou ela necessitaram
encontrar, para aprender, vindo a compreender, sem dúvidas, qual o sentido desses elementos
que dão forma ao núcleo de Time-Line.

27

Traduzido como Entrevista do Micro-Moment Tempo-Linha.
Traduzido como Entrevista do Microelemento.
29
Traduzido como Entrevista do Life-Line.
30
Traduzido como Linha-Tempo
28
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Segundo DERVIN, o que categoriza a entrevista Micro-Moment Time-Line é que se
começa sempre não somente a perguntar ao entrevistado o que aconteceu em uma situação
(uma característica comum da maioria das entrevistas Sense-Making), mas a pedir que os
entrevistados detalhem o que aconteceu passo a passo:
a)
O que aconteceu primeiramente, o que aconteceu em segundo e em terceiro
lugar, e assim por diante;
b)

O que aconteceu, o que você fez, o que outros fizeram, e assim por diante.

Na entrevista Micro-Moment esses "passos" tornam-se, então, a unidade de atenção
para triangulação do nível 1. Em alguns casos, os elementos Sense-Making iniciaram da
triangulação do nível 1 e são, cada um, submetidos, então, a uma triangulação do nível 2.
Dessa forma, ela .fica sendo a mais profunda e a mais intensiva da aplicação da entrevista de
Sense-Making A triangularização é demonstrada na Figura 8. É também exigida disciplina ao
executar as entrevistas.

2. Entrevista Sense-Making Micro-Element

Nesta entrevista, o respondente é solicitado para que selecione de uma a três (1-3)
situações específicas com as quais se deparou, com um critério crítico de entrada de algum
tipo. O foco têm a mesma escala potencial que na entrevista do life-Line31. O que difere é que,
em vez de todas as situações de um tempo-extensão dado (isto é, de vida, ou de um suporte
menor do tempo.) ao entrevistado, é solicitado que ele selecione as situações baseadas em
algum critério adicional, por exemplo:

a)

Aqueles que estão fora de sua mente, distantes;

b)

Aqueles que tiveram o maior impacto sobre ele.

Às vezes mais de um critério é usado, por exemplo:

•

A situação conduziu a uma fidelidade, ou tal fato o conduziu a rejeitar alguma
situação por um período mais longo.

.

31

Life-Line = Uma série de situações que ocorrem e que uma pessoa/indivíduo vê o dado como sendo uma
relevante entrada crítica em particular.
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Algumas vezes, em entrevistas do microelemento, inicia-se com uma entrada do lifeLine e se selecionam, então, as 1-3 situações do life-Line. O que categoriza a entrevista do
life-Line é o uso de uma triangulação32 do nível 133 aplicada a uma situação dada ao todo, e
então, uma triangulação do nível 234 aplicada a cada elemento Sense-Making extraído da
triangulação do nível 1(de acordo com demonstrado na Figura 8.).

3. Entrevista Life-Line Interview

Nesta entrevista, conforme DERVIN, é solicitado ao entrevistado que recorde uma
série de situações que ocorreram em sua vida, ou em uma extensão significativa do tempo.
Por exemplo:
a) Todos os museus que o entrevistado visitou na vida;
b) Todas as experiências com determinado produto que conduziu à aceitação forte ou à
rejeição forte;
Na entrevista do life-Line, é solicitado ao entrevistado amarrar as situações em um
ou mais life-Lines, geralmente pela idade, cronologicamente, ou pelo ano, ou por outros
marcadores do tempo (por exemplo: classe na escola). O que categoriza a entrevista do
life-Line é seu uso de uma triangulação do nível 1 para cada situação.

Essas três técnicas de coleta de dados descritas utilizam a teoria do Sense-Making para
desenvolver as entrevistas para uma pesquisa específica.
4.3.2

Uso da metodologia Sense-Making

Na metodologia Sense-Making, MÁRDERO (1997) indica que existem duas perguntas
básicas para as quais os profissionais da informação devem ter as respostas para que o seu
sistema atenda a todas as necessidades dos usuários. São elas:

a)

Qual o gap?

b)

O que conduz o indivíduo para esse ou aquele raciocínio?

Segundo descrito por MÁRDERO (1997), o reconhecimento da importância das
questões acima é algo natural depois de se comprovar a necessidade de usar os fatos para
32

Triangulação traduzida de Triangulation é a aplicação da metáfora do Sense-Making no processo de
entrevistas.
33
Nivel 1 = Elucidar os elementos do Sense-Making extraídos da metáfora como apropriados ao contexto da
pesquisa.
34
Nivel 2 = A metáfora Sense-Making é aplicada uma segunda vez para aprofundar a realidade em torno de cada
elemento Sense-Making elucidado da triangulação do nível 1. É feito também para ativar a memória profunda.
Conscientização.
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organizar a realidade e, dessa maneira, colocar a informação dentro de seu contexto. As
pessoas olham para a informação, através do seu contexto, de sua realidade. Portanto, os fatos
devem estar sempre ligados a um outro, tornando, assim a realidade um pouco mais
compreensível, no espaço de tempo em que ela ocorre. Os estudos que utilizaram a
metodologia Sense-Making demonstram como as respostas a esse tipo de questões podem
levar à compreensão de como as pessoas dão sentido à realidade do seu trabalho e aos
sistemas de informação que utilizam.
As entrevistas realizadas utilizando o método Sense-Making têm como característica
aplicação de questionário que fazem referência a algum dos quatro momentos que formam a
metáfora do Sense-Making: situação, ponte (bridge), ajuda (help), gap, representados como: S
B H G, cujo objetivo é o de responder as duas perguntas básicas do enunciado do item.
DERVIN (1997, 1980,1983a, 1983b, 1994, 1995, apud FERREIRA, 1997) informa
que a abordagem Sense-Making consiste em premissas para avaliação de como, em nosso
objeto de trabalho, os usuários percebem, compreendem e sentem suas interações com as
instituições, com as situações, entre outras, e como usam a informação e outros recursos neste
processo. O Sense-Making é compreendido, em seu estudo, como a atividade humana de
observação, interpretação e compreensão do mundo exterior.
O procedimento para se iniciar uma entrevista, segundo MÁRDERO, tanto individual
como em grupo, é o de solicitar a narração da última vez que o usuário teve acesso ao sistema
ou que vivenciou determinada situação. O entrevistador deve, naquele momento, tentar
identificar três partes do triângulo: a situação, o gap (lacuna) e a ajuda (uso). Para a pesquisa
de usuário, o instrumento, utilizado é a entrevista micro-momento (micro-moment), que é
formada por três passos básicos:

a) Narração de eventos ordenados, ou não, no tempo;
b) Expressão de confusões, idéias, emoções, sentimentos, perguntas e conclusões;
c) Respostas a perguntas como, por exemplo: O que o ajudou nesse momento? O
que o levou a essa conclusão? Quais conexões você percebe? Como você quer ser ajudado
agora?

Para DERVIN, segundo MÁRDERO (1997), cada resposta obtida, diferente de uma
pesquisa demográfica, tem contida a visão do mundo do entrevistado (usuário). O
entrevistador, organizando e falando em triângulos (situação/gap/ajuda), obtém, não somente
o registro das emoções, mas também consegue elementos suficientes para o desenho de uma
base de dados sobre as necessidades de informação de um determinado tipo de comunidade.

O instrumento mais seguido, descrito por DERVIN (1997), para aplicação da
entrevista de micro-moment, está exposto no quadro a seguir, no qual se relaciona o evento, o
tempo que ocorreu e em que se utiliza uma tabela para sua codificação.
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Tabela 3 Micro-Moment

Evento
Tempo
Código

4.4

As questões do Sense-Making

Os instrumentos descritos nos itens anteriores descrevem a metodologia do SenseMaking, a fim de auxiliar no entendimento e compreensão dessa abordagem e de sua prática
em que se elencaram algumas questões para auxiliar a prática de aplicação dos questionários.
As questões relacionadas a seguir auxiliam no direcionamento do entrevistador em sua
forma de condução da entrevista, ou na formulação dela, e na aplicação de questionários e
protocolos de observação, a fim de obter o contexto individual de uma situação. Verifica-se
que o entrevistador deve concentrar o foco de sua atenção, ou a formulação de questões, na
situação vivenciada pelo indivíduo (como experiências passadas, por exemplo.) a lacuna ou
gap que o indivíduo deseja transpor (questões, incertezas, entre outras.) as pontes utilizadas,
pensadas para transpor a barreira (idéias novas, histórico, sentimento, entre outras.) e as
entradas (impactos, conseqüências, entre outras.).
Graficamente tem-se:

51

Figura 9 Space-Time.
Fonte: DERVIN – A Sense-Making questioning primer (06/21/04).

Algumas questões que auxiliam para o entendimento da situação:
• O que o trouxe até este ponto?
• O que ocorreu que o fez parar?
• O que você está fazendo para que funcione?
• Onde você gostaria de começar?
• Qual o aspecto da situação que interessa?

Os gaps ou lacunas que vêm sendo definidos como as questões que um indivíduo
constrói enquanto ele ou ela se movimenta no tempo-espaço. A seguir, estão listadas as
diferentes maneiras em que a natureza qualitativa das perguntas é descrita. Também foram
incluídas as medidas adicionais que vêm sendo utilizadas em diferentes estudos, para
examinar em detalhe a natureza da informação que é procurada para diferentes tipos de
perguntas.
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a) Questões utilizadas para detectar o tipo de gap:
• Onde estava? Trata-se de um gap que foca o passado;
• Como chegou aqui? É um gap que foca a movimentação do passado ao
presente;
• Onde está? Representa um gap que foca o momento corrente no tempoespaço;
• Como chegar lá? É um gap que foca a movimentação do tempo do
presente para o futuro,
• Onde vai estar? Trata a questão de um gap que foca o futuro no tempoespaço.
b) Questões utilizadas para localizar o gap no tempo e espaço:

•

Quando? Avalia o tempo de ocorrência do evento;

•

Onde? Avalia a localização do evento;

•

Por quê? Avalia a razão e a causa do evento, e o motivo dos atores
desse evento.

•

Como? Avalia os procedimentos ou as habilidades para mover-se de um
time-space35 para outro;

•

Quem? Avalia a identificação do outro;

•

O quê? Avalia a natureza do objeto, evento, situação, se inserido nas
situações anteriores.

c) Avaliação do gap com foco no tempo:

35

•

Passado: um ponto do tempo-espaço antes do ponto em que se está;

•

Presente: um ponto tempo-espaço no foco corrente (atual);

•

Futuro: um ponto do tempo-espaço que ainda não ocorreu, no ponto do
tempo-espaço que é o foco atual.

time-space – Traduzido tempo-espaço.
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d) Para entender a lacuna (gap):
•

O que sente estar perdendo?

•

O que está tentando entender?

•

O que o trouxe a este ponto?

•

O que está trabalhando? Em que você está se esforçando?

e) Para entender o que ajudaria a vencer a lacuna:

• O que pode ajudar você?
• O que você está tentando fazer?
• Onde você deseja chegar?
• Se você puder mudar de caminho, para onde você gostaria de ir?

Algumas medidas adicionais podem ser usadas para examinar a natureza da
informação para tipos diferentes de perguntas. A seguir, destacam-se algumas destas medidas:
•
•
•
•
•

•

4.4.1

Facilidade em responder: Como a pessoa enxerga a pergunta a ser respondida como:
fácil, difícil, ou impossível de ser respondida.
Razões para a facilidade de responder: As bases em que a pessoa julga uma pergunta
como difícil ou impossível de se responder:
Perguntas conectadas: A percepção que a pessoa tem em relação à conexão entre as
perguntas.
Natureza das perguntas conectadas: O tipo das perguntas que a pessoa vê como
conectadas a uma pergunta formulada.
O que você gostaria de perguntar: A percepção que a pessoa tem da pergunta
formulada, do como essa pergunta seria formulada por alguém que já se deparou com
um problema similar ao dela.
Importância de responder: A percepção que a pessoa tem do valor da resposta.

Os estados de movimento da situação

No que diz respeito às características do Sense-Making, existem diferentes medidas
situacionais (interjeições) utilizadas para analisar os estados de movimento. Conforme
DERVIN, estudos têm tratado os estados de situação de maneiras diferentes, às vezes,
eliminando alguns estados, outras, combinando-os. A versão descrita a seguir é a mais
expandida versão disponibilizada por DERVIN.
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Estar em um ponto em que você precisa escolher
entre dois ou mais caminhos à frente.
1. Indeciso.

2. Arrastado.

Ser arrastado por um caminho que não foi da sua
escolha.

3. Andando em círculos.

Não ter caminhos a seguir.

4. Perdendo o rumo.

Estar em um caminho e, de repente, ele
desaparecer.

5. Barreira.

Saber onde você quer ir, mas algo ou alguém está
bloqueando o seu caminho.

6. Sendo levado.

Seguir algo ou alguém porque ele/ela sabe mais
que você e pode mostrar-lhe o caminho.

7. Esperando algo.

Gastar tempo esperando alguma coisa em
particular.

8. Matando o tempo.

Gastar tempo sem esperar nada em particular.

9. Desligando.

Perder a sintonia.

10. Observando.

Assistir ao que acontece sem se preocupar com o
movimento.

11. Em movimento!

Ver-se progredindo sem bloqueio e sem
necessidade de observação.

Figura 10 Os estados de movimento [DERVIN, B.]
Fonte: Tutorial de DERVIN, June, 30, 2004.
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5

MÉTODO DA PESQUISA

Este capítulo apresenta o método usado, esclarecendo as perguntas de pesquisa, o
método de coleta e análise dos dados, levando em conta que as soluções de interface devem
permitir uma interação entre o sistema e o usuário, de forma que este obtenha as informações
necessárias de forma simples e rápida.
.

5.1

Conteúdo do trabalho

O objetivo do desenvolvedor é capturar a necessidade do usuário e desenhar uma
solução que o atenda. Faz parte deste processo a escolha da ferramenta front end mais
apropriada para o usuário.
Conforme a seção 1 INTRODUÇÃO, este trabalho tem como objetivo desenvolver um
um estudo da recuperação da informação de Data Warehouses por seus usuários, visando
compreender a aceitação das interfaces e sua dependência dos perfis de usuário.
Espera-se que o mapeamento possa ser usado pelo desenvolvedor de interfaces DW,
auxiliando-o nesse processo. Este mapeamento apresenta soluções que podem ser analisadas
pelo desenvolvedor mediante o conhecimento das expectativas do usuário. A obtenção do
conhecimento do desenvolvedor sobre essas expectativas baseia-se numa série de perguntas,
classificadas em três grandes tópicos:
a)

Qual a necessidade do usuário?

b)

Qual a melhor solução para este problema? Existem alternativas?

c)

Qual o perfil do usuário que interage com a interface?

Essas perguntas servem como indexadores de soluções, obtidas neste trabalho pelo
estudo da recuperação da informação de Data Warehouse por seus usuários, visando
compreender a aceitação das interfaces e sua dependência dos perfis de usuário.
Para tanto, fez-se necessário responder às seguintes questões fundamentais, já
formuladas na introdução deste trabalho:
a) Quais os motivos que levam um usuário a não utilizar ou subutilizar as soluções de
interface DW?
b) Qual o perfil desse usuário, incluindo suas características de compreensão das
interfaces DW?
c) Há relação entre os perfis de usuário e a aceitação ou rejeição de determinados tipos
de solução de interface em um DW?
Descreve-se, nas próximas seções, o processo pelo qual essas questões são
respondidas nesta pesquisa.
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5.2

Discussão teórica do método adotado

Para a coleta de dados, optou-se por utilizar aplicação de questionários e de protocolos
de observação, de forma a analisar as atitudes do usuário final de um DW diante de situações
em que pode ocorrer um gap. O resultado desse protocolo, em conjunto com o resultado do
questionário, ambos baseados no Sense-Making para a interação individual e coleta qualitativa
de resultados, resultam na obtenção dos perfis dos usuários de DW e no auxílio da
segmentação dos grupos de usuários. Para essa segmentação, é utilizado o conceito do Human
Dynamics para entender cada indivíduo.
Definiu-se o Sense-Making como linha mestra para este trabalho, com vistas à
aplicação de questionários e entrevistas, por apresentar uma abordagem centralizada no
usuário, o que permite responder questões de aspectos individuais de cada usuário em seu
processo de extração de informações de um DW. Além disso, é uma metodologia
comprovadamente utilizada para avaliar de pequenos universos, a números mais significativos
de população.
Esta preocupação em escolher uma metodologia que trata de características indivíduais
e que possa ser utilizada com a mesma eficácia e eficiência entre números de população,
deve-se ao fato de estarmos trabalhando com uma população operacionalmente ativa e com
pouco tempo livre para participação em laboratórios e em outras medições. Além disso, o
conhecimento sobre os fatores que influenciam a interação ainda são desconhecidos, e uma
avaliação de natureza qualitativa é necessária antes de estabelecer-se um protocolo de
natureza quantitativa.
O DW é um sistema gerador de informações e tem como objetivo coletar informações
para tomadas de decisões táticas, estratégicas e operacionais. Existe a aplicabilidade da
metodologia Sense-Making à geração de interface de um DW, porque esse exige uma análise
sob um contexto temporal e espacial (situação) que se alterna conforme as necessidades de
negócio de cada usuário e que tem como uma de suas características a aceitação dos seguintes
atributos, descritos por SALGADO:
a)

Individualidade – os usuários são tratados individualmente;

b)
Situacionalidade – cada usuário movimenta-se dentro de uma realidade de
tempo e espaço;
c)
Utilidade da informação – cada indivíduo utiliza a informação de forma
específica, de acordo com sua realidade;
d)
Padrões – análise das características individuais de cada usuário, desejando-se
chegar a processos comuns à maioria, segmentada por grupos de indivíduos.
Para o levantamento do perfil do usuário e de seu comportamento em relação a uma
interface de DW, é utilizada a derivação do emprego dos instrumentos e da teoria do SenseMaking, para guiar a prática da entrevista.
Traçando um paralelo entre o trinômio do Sense-Making, item 4.2, e o DW, verifica-se
que tal trinômio representa claramente a forma pela qual cada indivíduo acessa a informação
em um DW, de modo que cada usuário busca a informação no DW, de acordo com sua
realidade de negócio, ou seja, em um contexto temporal (situação) a necessidade da
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informação surge, e, dentro desse contexto situacional podem ser encontradas lacunas ou gap
que cheguem ao uso, o que é o resultado de sua busca pela informação.
Este trabalho faz um levantamento dos perfis de usuários DW, suas reações diante de
situações geradas durante a sua interação com uma interface DW, com o propósito de
segmentá-los em grupos compostos por perfis de usuários, associando esses grupos a
ferramentas mais adequadas, de acordo com a composição de seus perfis.
O universo escolhido compõe-se de uma população de pessoas usuárias de sistemas
DW, aleatória, geral, composta por quatro sujeitos que são classificados no agrupamento HD
(Dinâmica de Personalidade): mental-físico, emocional-mentais, emocional-físico, físicomental e físico-emocional.

Os critérios dos sujeitos são os seguintes:

a) A experiência profissional em utilização de sistemas de DW não é critério
relevante e significativo para a seleção dos sujeitos. Ao contrário, é de
interesse avaliar as situações em que o usuário, sem ou com pouca
experiência, reage ao utilizar a interface de DW;
b) Sexo, idade, empregado ou empregador também não foram critérios de
seleção. O interesse é o de obter o maior número de diversidade individual
possível, a fim de detectar possíveis perfis de usuários;
c) O conhecimento de tecnologia é considerado critério de relevância somente
quando da análise dos resultados dos questionários aplicados.
A partir dos dados coletados dos usuários, individualmente, obtiveram-se
características específicas que permitiram traçar o perfil de cada indivíduo. Com base nos
perfis extraídos, os usuários são classificados dentro dos cinco grupos do Human Dynamics
existentes das Dinâmicas de personalidades.

5.3

Plano de trabalho

A seguir, são apresentadas as etapas do roteiro de trabalho:
1. Identificação da ferramenta a ser utilizada
Este trabalho concentrou-se na ferramenta de interface DW: SAP BW. Há o
detalhamento da ferramenta no item 2.10.2 SAP BW – Business Information Warehouse.

2. Levantamento do segmento
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Levantamento do segmento: os sujeitos a serem analisados, população de usuários
DW.

3. Identificação dos papéis de usuários
Este trabalho limita-se a dois papéis do usuário final:
Power user – usuário que pode criar e desenvolver novas queries;
User
- usuário que apenas consulta e navega nos Relatórios.

4. Levantamento do perfil do usuário
O perfil é classificado de duas formas: de acordo com a classificação de Dinâmicas de
Personalidade do HD - Human Dynamics e em relação ao conhecimento do domínio.
O levantamento de perfil é feito por auto-avaliação: a pesquisadora fornece um texto
resumo das personalidades acima, e o usuário efetua uma auto-avaliação para verificar quais
das personalidades aproximam-se mais de seu comportamento. O texto resumo oferecido está
na seção 5.4.1 - Instrumento para auto-avaliação da dinâmica humana.
O conhecimento do domínio é obtido por questionário focado no conhecimento de
computação, do conceito de DW, da ferramenta BW, da cultura e da linguagem. O
questionário para identificação do conhecimento do domínio está na seção 5.4.2 Questionário de conhecimento do domínio.
5. Entrevista – dúvidas freqüentes
Coletam-se os dados sobre dúvidas freqüentes dos usuários, quando da utilização do
DW, utilizando-se da metodologia Sense-Making como técnica para entrevista detalhada
individual (micro-moment time line).
O roteiro para coleta das dúvidas freqüentes está na seção 5.4.3 - Roteiro para
identificação de dúvidas.

6. Entrevista – situação específica
Consiste na aplicação da metodologia Sense-Making como técnica para entrevista
(micro-element) para segregar dúvidas relativas ao uso do DW em uma determinada situação:
navegar relatório existente, modificar relatório existente, criar novo relatório.
.
O roteiro para dúvidas específicas está na seção 5.4.4 - Roteiro para exploração de
situação específica, este roteiro será auxilio para nortear o entrevistador com relação as
tendências de dúvidas mais freqüentes do usuário final.
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7. Análise das entrevistas
Analisa-se o conteúdo obtido dos questionários aplicados, obtendo diferentes
características de comportamento de usuários diante de situações similares.
8. Análise da contribuição dos perfis
Obtenção de perfis dos usuários entrevistados: perfil e características predominantes.
Ao aplicar os questionários, todos individuais, é obtida a caracterização dos indivíduos
e as reações de cada usuário diante de determinadas situações. Os questionários visam avaliar
o usuário e seu comportamento diante das ferramentas de acesso ao DW para ele
disponibilizadas, bem como verificam suas dúvidas mais freqüentes ao buscar uma ou outra
informação. O objetivo da aplicação dos questionários e do preenchimento das tabelas, as
quais são elaboradas com os dados obtidos e que são feitas por meio de entrevistas utilizando
metodologia Sense-Making, é obter dados para segregação e avaliação das respostas
relacionadas ao uso da informação, bem como identificar as diversas formas de acesso aos
dados e as dificuldades mais freqüentes dos usuários gestores da informação.
Para avaliar essas mudanças de estado e o comportamento de cada indivíduo, utiliza-se
o conceito de Human Dynamics para que sejam possíveis os agrupamentos identificados dos
perfis, alocando-os aos grupos HD. Esse agrupamento facilita a análise para proposição de
interface adequada ao perfil, visto que se espera, no levantamento, obter diversos perfis,
ficando inviável uma análise sem um agrupamento padrão. Além disso, espera-se obter o
percentual de incidência de qualificações por perfil de usuário, o que permite elaborar uma
matriz cujo resultado permita avaliar a incidência dentro dos grupos.
O desenvolvedor (entrevistador) deve aplicar o Protocolo de Observação, tendo por
base a entrevista micro-moment da metodologia Sense-Making e de acordo com a natureza das
situações identificadas pelo usuário, durante o acesso ao DW. Há a possibilidade de ser feita
uma triangulação da situação, caso o desenvolvedor sinta necessidade de maior detalhamento
em determinada situação.
De posse dessas informações: questionários, entrevistas e Protocolo de Observação, o
desenvolvedor, de acordo com o HD, pode distribuir as caracterizações dos usuários
identificados dentro dos cinco grupos relacionados e obter, segundo cada dinâmica de
personalidade: qual ferramenta o gestor da informação tem facilidade, quais são suas dúvidas
e dificuldades freqüentes em determinadas dinâmicas, entre outras.

9. Observação de situação de uso
Aplica-se um protocolo de observação do comportamento do usuário diante de
situações relativas à utilização do DW. Esse Protocolo é aplicado seguindo a metodologia
Sense-Making, com entrevista micro-moment aplicada durante o processo interativo em que
pode ser aplicada uma triangulação para obter maiores detalhes em determinadas situações.
O protocolo de observação está na seção 5.4.5 - Protocolo de observação do
comportamento do usuário de DW.
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10. Análise dos resultados
Analisam-se os dados obtidos, classificando cada perfil encontrado dentro do grupo de
dinâmicas de personalidade HD e segmentação de acordo com os perfis e grupos obtidos, com
as dificuldades, dúvidas, facilidades, entre outros.

5.4

Instrumentos do método
Esta seção apresenta os instrumentos desenvolvidos para uso do método proposto.

5.4.1

Instrumento para auto-avaliação da dinâmica humana

A determinação dos perfis de usuário é feita por meio de auto-avaliação de cada
sujeito envolvido na pesquisa. Os perfis encontrados são classificados de acordo com os
grupos relacionados no HD:
a) Mental-físico;
b) Emocional-mentais;
c) Emocional-físico;
d) Físico-mental e
e) Físico-emocional.
O estabelecimento da relação entre o HD e o Sense-Making é feito por meio de
análise, usando-se a técnica de observação, durante o Protocolo de Observação, das reações
individuais na busca pela informação e análise dos questionários aplicados.
Os resumos disponibilizados estão descritos a seguir.
5.4.1.1 Resumo perfil mental-físico
As pessoas mental-físicas não mudam com freqüência de direção ou impensadamente.
Pessoas mental-físicas mantêm seus hábitos, dia após dia, por exemplo, comer sempre a
mesma refeição no mesmo local, porque tendo verificado o que lhes é mais adequado não
vêem qualquer motivo que os faça mudar. Necessitam de tempo para avaliar cuidadosamente
as propostas de mudanças que lhe assegurem um sentido racional, e para ver se estas
mudanças lhe servem a propósitos de longo prazo.
Após análise das características existentes em pessoas mental-físicas optou-se por
considerar neste trabalho algumas características das pessoas mental-físicas que são
importantes para avaliação do perfil do usuário de DW:
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Tabela 4 Resumo perfil mental-físico
Qualidades

Valores e
Afinidades

Objetivas
Focalizadas
Calmas
Confiáveis
Precisas
Consistentes
Independent
es, embora
respeitando
o princípio
da unidade.

Objetividade
Clareza de visão
Perspectiva de
longo prazo
Qualidade
Raciocínio lógico
Precisão
Atenção e detalhes

Processos
básicos de
aprendizagem
Linear
Visual
Solitário
Interativo com o
assunto
Seletivo: o que
aprendem
depende dos
valores e
propósitos
envolvidos

Relacionamento Interpessoal

Função

Fatores
causadores de
stress
Tempo sozinho
insuficiente
Tarefas em
demasia ao
mesmo tempo
Tempo
insuficiente para
considerações
cuidadosas sobre
as questões em
pauta, ou para
completar as
tarefas.
Conflito em
relação a seus
valores pessoais

Articular
valores, visão,
princípios.
Manter a visão
do todo, a
perspectiva.
Assegurar um
planejamento
estratégico de
longo alcance
Estabelecer a
estrutura
Estabelecer as
normas
Formular
comunicação
precisa e
objetiva
Determinar os
valores
sobrepujantes e
as bases comuns
Confiável
Consistente
Raramente expressa sentimentos
Sentimentos subordinados às
tarefas
Usa palavras com cuidado
Poderá precisar de ajuda para
conectar-se pessoalmente com
outras pessoas

5.4.1.2 Resumo perfil emocional-objetiva
As pessoas emocional-objetivas se focam na iniciação de novos movimentos,
apreciam a mudança e geralmente iniciam a mudança porque se entediam com a repetição. O
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seu entusiasmo por mudança, de forma não intencional, podem importunar as pessoas dos
grupos de outras Dinâmicas de personalidade.
As pessoas emocionais-objetivas gostam da mudança e da agitação, o desafio e o risco
as empolgam. Costuma solucionar problemas conceitualmente, como se estivessem
enxergando a uma certa distância, por este motivo, sentem menos risco pessoal ou
vulnerabilidade do que os das outras Dinâmicas. Elas tendem a ver possibilidades em vez de
obrigações.
Após análise das características existentes em pessoas emocionais-objetivas optou-se
por considerar neste trabalho algumas características das pessoas mental-físicas que são
importantes para avaliação do perfil do usuário de DW:
Tabela 5 Resumo perfil emocional-objetiva
Qualidades

Valores e
Afinidades

Processos
básicos de
aprendizagem
Lateral
Inovação
Animados
Diálogo
Individualist Desafio, risco.
Movimento à frente Interação com
as
Comunicativ Estrutura e linhas de os outros
Troca de idéias
tempo
as
Solução de
Comunicação
Intensas
problemas que
regular e
Criativas
aceitam
significativa
(idéias,
respostas
Conexão com as
modelos).
múltiplas
Relacionais pessoas
experimentação
Organização
(idéias,
problemas, (conexão de pessoas
com funções)
trabalhos,
atividades).
entusiasmad
as

Relacionamento Interpessoal

Função

Fatores
causadores de
stress
Inconsistência
Criar novas
ou negligência
idéias
das necessidades
Mover o
trabalho à frente físicas
Atividades
Comunicar
repetitivas
Ver
Falta de
possibilidades
movimento a
emergentes
frente
Incentivar,
estimar.

Relacional
Verbalmente expressas
Não muito consciente dos próprios
sentimentos, relativamente
consciente dos sentimentos dos
outros.
Relativamente objetivo
Focalizado em idéias
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5.4.1.3 Resumo perfil emocional-subjetiva
As pessoas emocionais-subjetivas tendem a criar e manter conexões harmoniosas
(relacionamentos) com os outros. Por serem subjetivamente orientadas e altamente
autoconscientes pessoas emocionais-subjetivas tendem a personalizar suas experiências. Estão
acostumadas a experimentar mudanças. Porém abordam a mudança com cautela, pois, são
sensíveis não apenas às vantagens, mas também aos possíveis problemas inerentes ao novo.
Algumas características das pessoas emocionais-objetivas que são importantes para
avaliação do perfil do usuário de DW:
Tabela 6 Resumo perfil emocional-subjetiva
Qualidades

Valores e
Afinidades

Processos
básicos de
aprendizagem
Auditivo
Diversidade
Animados
Lateral
Individualist Harmonia
Caracterizado
Comunicação
as
por diálogo
Comunicativ constante e
Interativo com
significativa
as
outros
Conexões com
empáticas
Retém
pessoas
Criativas
informações que
Organização
(artísticas,
(conexão de pessoas tenham
ajudando
significado
com funções)
pessoas,
pessoal
Expressão de
novas
Afetivo (apela
sentimentos
formas).
para as
Relacionais criatividade
emoções)
(ao fazerem
conexões
pessoais)
Expressivas
sensíveis

Relacionamento Interpessoal

Função

Fatores
causadores de
stress
Falta de
Conectar e
oportunidade
comunicar
para expressar
pessoalmente
sentimentos
Organizar
Ambiente
Criar novas
impessoal ou
formas
Interligar muitas ameaçador
Falta de conexão
partes
pessoal
Abordar
Envolvimento
questões “de
em atividades
pessoas”
em demasia
Exposição a
estímulos
demasiados

Relacionais
Verbalmente expressivas
Altamente conscientes de seus
sentimentos e dos de outros
personalizados

5.4.1.4 Resumo perfil físico-emocional
As pessoas físico-emocionais quando empreendem uma tarefa se propõe a solucionar
um problema. Elas têm facilidade em assimilar mais dados do que qualquer outra Dinâmica
de personalidade. Para as pessoas físico-emocionais as mudanças devem ser pesadas
cuidadosamente antes de serem aceitas e partirem para ação.
Algumas características das pessoas físico-emocionais que são importantes para
avaliação do perfil do usuário de DW:
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Tabela 7 Resumo perfil físico-emocional
Qualidades

Valores e
Afinidades

Quietude,
assentament
o;
Calma
Perseveranç
a
Adaptabilida
de
Receptivida
de
Praticidade
objetividade

Praticabilidade
Transformar idéias
em realidade
Planejar
detalhadamente,
produzir e arrumar.
Comunicar-se
factualmente
Cooperar
A natureza
A continuidade
Conhecer como as
coisas funcionam
Pensar e resolver
problemas
sistemicamente

Processos
básicos de
aprendizagem
Sistêmico
Interativo com a
tarefa
Trabalha com
dados
detalhados e
abrangentes
Extenso
processamento
interno
Experiência e
mão-na-massa.
Absorção ao
longo do tempo

Relacionamento Interpessoal

Função

Fatores
causadores de
stress
Traduzir planos Dados factuais
insuficiente
em realidade
Sobrecarga de
Assegurar
dados e
praticidade
Ligar o presente recordações
ao passado e ao acumuladas
Tempo
futuro
insuficiente para
Empreender
trabalho prático processarem
dados e dar
e detalhado
respostas
Trazer
Tempo sozinho
estabilidade
Levar em conta insuficiente,
sistemas inteiros especialmente
na natureza, para
reconectar com
o ritmo corporal
natural.
Falta de
parâmetros e
orientação claros
para tarefas e
responsabilidade
s
Servir às necessidades de outros
Aceitar
Ter calma
Ser confiável
Poderá precisar de ajuda para
expressar sentimentos e trocas
pessoais

5.4.1.5 Resumo perfil físico-mental
As pessoas físico-mentais têm interesse em saber como as coisas funcionam e uma
conseqüência desse interesse é a compulsão para solucionar problemas, vêem o mundo em
ações a serem tomadas e problemas a serem resolvidos.
Pessoas físico-mentais gostam de utilizar mapas, gráficos, diagramas e modelos com
ferramentas visuais que utilizam para estudar, gravar, relembrar e comunicar com
relacionamentos complexos e por vezes com uma, duas, três ou multidimensões. Elas
vivenciam a mudança de duas formas: como uma realização e como uma mudança orgânica.
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Algumas características das pessoas físico-mentais que são importantes para avaliação
do perfil do usuário de DW:
Tabela 8 Resumo perfil físico-mental
Qualidades

Valores e
Afinidades

Comedidas
Pé-no-chão
Calmas
Resistentes
Adaptáveis
Objetivas
Receptivas
Práticas
Eficientes

Processos
básicos de
aprendizagem
Sistêmico
Pensamento
Interativo com a
sistêmico
tarefa
Como as coisas
Absorvendo
funcionam
muitos dados,
Praticidade
Tradução das idéias com detalhes
consideráveis.
em realidades
Processamento
Eficiência
interno
Concretitude no
planejar, produzir e Baseado na
experiência
arrumar.
(cinestésico)
Comunicação
factual
Orientação para
tarefas
Cooperação
Continuidade
A natureza e o
natural

Relacionamento Interpessoal

Função

Fatores
causadores de
stress
Acúmulo de
Conduzir
informações e
planejamento
de lembranças
estratégico de
no corpo, que
longo prazo
criar modelos e pode levar a
males físicos.
diagramas
Tempo
detalhados
Traduzir planos insuficiente para
processar
em realização
informação e
Assegurar a
construir
praticalidade
Unir-se os jeitos respostas
Tempo
de ser do
insuficiente
passado, do
sozinho,
presente e do
especialmente
futuro.
na natureza, para
Empreender
trabalho prático se reconectar
com o ritmo
detalhado
mental rápido.
Levar em
consideração o Comunicação
todo – trabalhar integrada
com sistemas
completos
Implementar
sistemas para
assegurar o
funcionamento
eficiente
Solucionar
problemas
Servidor das necessidades dos
outros
Acolhedor
Calmo
Confiável
Objetivo
Comunicador largamente focado
na praticidade
Demandante de ajuda para
expressar sentimentos e para fazer
conexões pessoais
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5.4.2

Questionário de conhecimento do domínio

O questionário, abaixo, que é aplicado para o levantamento dos perfis de usuários de
DW, o qual está dividido em grupos para melhor caracterizar o usuário e seu ambiente de
atuação, segregando as informações, a fim de identificar: o indivíduo em relação a sua
habilidade e experiência com Data Warehouse, o indivíduo em relação a sua habilidade e/ou
experiência com a ferramenta proposta SAP BW e a caracterização da empresa (ambiente de
atuação dele).
Pretende-se, com esse levantamento, visualizar esses grupos em um gráfico no qual é
possível identificar os diferentes padrões para uma mesma questão.
Grupo 1: Habilidades e experiências com BW
1- Qual sua área de atuação?
[ ] negócios

[ ] tecnologia

[ ] outra

2- Qual o tempo de experiência que possui em sua área de atuação?
[ ] menos de 1 ano. [ ] de 1 a 3 anos.
[ ] de 5 a 10 anos. [ ] mais de 10 anos.

[ ] de 3 a 5 anos.

3- Qual a sua formação?
. ___________________________
[ ] Superior incompleto. Curso: ___________________________
[ ] Superior Completo. Curso: ___________________________
[ ] Pós-Graduação .
Curso: ___________________________
[ ] Mestrado/Doutorado. Curso: ___________________________
[ ] Outros

4- Qual a sua função na organização?
Marque uma opção em cada quadro.
Nível hierárquico
[ ] 1) Presidente.
[ ] 2) Vice-Presidente .
[ ] 3) Superintendente.
[ ] 4) Diretor.
[ ] 5) Gerente.
[ ] 6) Supervisor/Coordenador.
[ ] 7) Chefe departamento.

Setor de atuação
[ ] 1) Corporativo.
[ ] 2) Sistema/Informática.
[ ] 3) Redes.
[ ] 4) Telecomunicações.
[ ] 5) Suporte.
[ ] 6) Financeiro.
[ ] 7) Admnistrativo/RH.
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[
[
[
[
[
[

] 8) Consultor/Assessor.
] 9) Engenheiro .
] 10) Assistente.
] 11) Analista.
] 12) Técnico/Programador.
] 13) Desenvolvedor/Integrador.

[ ] 8) Marketing.
[ ] 9) Comercial/Vendas.
[ ] 10) Webmaster.

5- Qual é sua atividade quando da utilização do DW?
[ ] Levantamentos de informações de clientes.
[ ] Suporte a decisões gerenciais.
[ ] Contatos.
[ ] Vendas.
[ ] Informações que envolvam o CRM.
Outra. Qual? ______________
6- Qual a sua expectativa diante do BW?
_____________________________________________________________________
7- Como você qualificaria sua atuação na utilização do BW?
[ ] Não tenho envolvimento, somente recebo de alguém a informação que necessito.
[ ] Especifico / determino necessidades, mas não me envolvo em “como” obter a
informação.
[ ] Executo relatórios pré-definidos e analiso os resultados.
[ ] Executo e efetuo alterações limitadas nos relatórios.
[ ] Crio novos relatórios utilizando ferramenta.
[ ] Crio queries de acesso ao DB do DW.
[ ] Outro. Qual? ________________________________
8- O BW atende suas expectativas?
[ ] Sim, totalmente.
[ ] Sim, mas parcialmente. Por quê?____________________________________
[ ] Não.
Por quê?____________________________________

9- Participou de algum treinamento para BW? Caso positivo, especificar.
[ ] Sim. [ ] Não.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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10- Quais as suas dúvidas freqüentes ao utilizar o BW?
Que tipo de coisas eu posso fazer com este programa?
O que é isto?
O que isto faz?
Como eu faço isto?
O que está acontecendo agora?
Por que isto aconteceu?
O que
isto significa?
Onde estou? De onde vim e para onde posso ir?
O que posso fazer agora?
O que devo fazer agora?
O que eu fiz?
Por que eu devo usar este programa? Como ele vai me
beneficiar?

S/N

O que mais devo fazer? Esqueci algo?
Outro. Qual?
Grupo 2 Habilidade/ experiência com DW
11- Na empresa em que trabalha, já ocorreu a necessidade de contratação de um
analista de sistemas, programador ou estatístico para manipular e acessar informações
do DW?
[ ] Sim.
Por quê?____________________________________
[ ] Não.
Por quê?____________________________________

12- O que você considera de maior importância na decisão da escolha de uma
interface (ferramenta) para DW?
s/n
Redução de custo.
Acesso imediato a novos recursos (físicos ou humanos).
Qualidade dos representantes da ferramenta.
Obsolescência da tecnologia.
Aumento da produtividade em relação às demandas crescentes.
Diminuição da defasagem tecnológica.
Aumento da flexibilidade, autonomia e adaptabilidade nas
constantes mudanças da tecnologia em relação às necessidades dos
usuários.
Eliminação da necessidade de solicitação de serviços ao IT.
Expectativa de melhora no atendimento de necessidades e a
satisfação do usuário.
Identificação cultural com a empresa.
Excelência e qualificação do parceiro (capacidade de implementar
soluções).
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Preço.
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
13- Qual tipo de informação você busca no DW?
S/N
Operacional.
Visão estática de dados.
Gerencial, com informações de alto nível resumidas.
Visão histórica das informações.
Previsão.
Análise de risco.
Simulação.
Outra. Qual?

.

14 – Qual a questão básica que você busca no DW?
S/N
O que ocorreu?
O que é necessário saber neste momento?
O que aconteceu e por quê?
O que pode acontecer?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?

15- Quais os problemas identificados quando da utilização do DW?
S/N
Sensação de perda de informação.
Frustração.
Dificuldade na obtenção da informação desejada.
Falta de capacitação/qualificação para utilizar a ferramenta.
Perda de qualidade.
Resistência interna dos usuários.
A interface disponibilizada não condizente com a necessidade.
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
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16- Na sua opinião, quais os pontos que devem ser reforçados para garantir o
sucesso de um DW?
S/N
Perfil do usuário do DW deve ser levantado.
Ferramenta de consulta deve ser de acordo com o perfil do usuário.
Ferramenta de consulta deve permitir ao usuário criar, sozinho, suas
respostas de negócio.
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?

17 - Em sua opinião, qual o novo papel do usuário final em relação ao DW?
Importância
Tornou-se um gestor de informação.
Apenas um executor de relatórios e consultas pré-definidas.
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Grupo 3: Características da empresa
18- Qual o ramo de atuação?
[ ] Industrial.
[ ] Comercial.
[ ] Serviços.
[ ] Instituição financeira.
[ ] Telecomunicação.
Outros. Qual? ______________
19 . Informações complementares
Empresa: ___________________________Ramo de Atividade:______________________
Cargo:______________________________Escolaridade:___________________________
Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino____

Qual a sua idade?
[ ] de 18 a 25 anos. [ ] de 26 a 35 anos.
[ ] de 36 a 45 anos. [ ] de 46 a 55 anos.
Outras: ___________________________

[ ] acima de 56 anos.
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5.4.3

Roteiro para identificação de dúvidas

SILVEIRA (2001) refere-se a fatos que ocasionam problemas aos usuários, como, por
exemplo, as dúvidas, respondendo as duas questões principais que norteiam este assunto,
delimitadas na tabela a seguir.
a) Quais as dúvidas mais freqüentes dos usuários?
b) O que os usuários gostariam de ter, quando interagem com a aplicação de
interface?
A tabela a seguir serve como um guia de orientação durante a aplicação do protocolo
de observação, na qual podem ser observadas algumas dúvidas dos usuários.
Tabela 9 Dúvidas dos usuários
Tipo de pergunta
Informativa
Descritiva
Procedimental
Interpretativa
Navegacional
Escolha
Guia
Histórico
Motivacional

Investigativa

Exemplos de perguntas
Que tipo de tarefas eu posso fazer com este
programa?
O que é isto? O que isto faz?
Como eu faço isto?
O que está acontecendo agora? Por que isto
aconteceu? O que isto significa?
Onde estou? De onde vim e para onde posso
ir?
O que posso fazer agora?
O que devo fazer agora?
O que eu fiz?
Por que eu devo usar este programa? Como
ele irá me beneficiar?
O que mais devo fazer? Esqueci algo?

Fonte: Extraído do artigo: Affordances do Designer via Sistemas de Help e Interjeições de
Comunicabilidade 2001.
5.4.3.1 Entrevistas Sense-Making
Aos pesquisados foi aplicada entrevista de acordo com a metodologia Sense-Making,
conforme detalhado no item 4.3.1 - Métodos e técnicas de coleta de dados. Para detalhamento
individual.
5.4.3.1.1 Entrevista Micro Momento
1. Fale sobre a sua experiência de quando foi executar um Relatório, por exemplo,
consulta de pagamentos.
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2. Ao navegar em um Relatório existente, onde você gostaria de começar?
3. Qual o aspecto da navegação (situação) que interessa a você?
4. O que o trouxe até o ponto de tentar criar um filtro diferente do fornecido?
5. O que aconteceu quando você tentou criar um filtro novo?
6. O que ocorreu que o fez parar?

5.4.3.1.2 Entrevista Micro Element
1 - Recorde uma situação em que você teve necessidade de uma informação específica
e como o DW superou ou não sua expectativa.
2 - Qual situação de busca de informação que você teve necessidade que conduziu
você a dar credibilidade ao DW ou a rejeitá-lo por falta de informação.

5.4.3.1.3 Entrevista Life-Line
1 - Nos últimos três anos, qual é a forma que você tem utilizado para busca de
informações dentro de sua empresa?
2 - Recorde as experiências que você teve com as ferramentas de interface para busca
de informação que o fizeram aceitar determinada ferramenta ou o que o levou a rejeitá-la.
3 - Como você planeja utilizar o DW?
4 - O que faria se tivesse uma varinha mágica?
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5.4.4

Roteiro para exploração de situação específica

Para aplicação do Protocolo de Observação, a tabela a seguir foi adaptada, conforme
descrito por DERVIN (1997), e baseada no instrumento de entrevista micro-moment. É um
registro de movimento que se apóia nas qualificações da tabela anterior e que deve ser
preenchida, conforme descrito a seguir, pelo entrevistador.
-

-

Tarefa: Descrever a tarefa que estava fazendo. (Exemplo: criando relatório, criando
query, executando relatório X, entre outros.).
HD: informar o perfil do indivíduo.
Indivíduo: informar o nome do indivíduo observado. Para que a privacidade dos
indivíduos seja preservada nesse trabalho, eles são denominados por letras, por
exemplo: A, B, etc.
Papel: informar o papel que o indivíduo realiza.
Movimento (estado, segundo metodologia DARVIN): informar o código da figura do
estado (situação) em que se encontra.

Para cada forma de exibição do BW, ferramenta analisada, o entrevistador preenche, a
tabela a seguir:
Tabela 10 Tempo X estado X tarefa
Tarefa

HD

Indivíduo Papel

Movimento

Situação-gapuso

Para obter resultados detalhados de cada situação, deve-se aplicar, para cada estado
situação, a triangulação, conforme descrito no item 4.3.1 - Métodos e técnicas de coleta de
dados
Executar os relatórios utilizando todas as funcionalidades de navegação disponíveis na
ferramenta (BW).
O Protocolo de Observação, Figura 11 Estados de movimento. contém as
qualificações utilizadas para avaliar as mudanças de estado do movimento do indivíduo. Esse
protocolo é elaborado para obter as reações e as dificuldades encontradas pelo usuário,
quando de sua interação com uma interface DW. Esse protocolo foi elaborado baseado na
entrevista de micro-moment, em conjunto com os estados de movimento da situação, a fim de
localizar o usuário final no evento, tempo e gap em quê se encontra, buscando-se analisar o
que gerou uma determinada tomada de decisão.
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Esse Protocolo de Observação é aplicado aos usuários de DW quando eles interagem
com a interface para a avaliação de suas reações em situações especificas.
O protocolo foi dividido em 3 (três) diferentes tarefas, conforme tabela a seguir. Foi
solicitado a indivíduos, classificados no mesmo HD e com papéis diferentes, que executassem
diferentes tarefas, utilizando a ferramenta SAP BW, porém com diferentes formas de busca da
informação.
Tabela 11 Tarefas
Tarefa 1

Tarefa 2

Navegar Relatório existente.

Modificar Relatório existente

5.4.5

Tarefa 3
Criar novo Relatório.

Protocolo de observação do comportamento do usuário de DW

A comunicabilidade de uma interface DW tem como objetivo facilitar para o usuário o
caminho que deve ser percorrido para que ele possa obter os resultados desejados dentro de
suas necessidades.
Para a avaliação dessa comunicabilidade em interfaces de DW, são usadas
qualificações (indeciso, arrastado, barreira, entre outras), conforme identificados no item
4.4.1, para tentar representar a reação do usuário quando da ocorrência de algum gap (vazio,
lacuna, barreira) de comunicação. Esse resultado permite análise durante a interação. Esses
gaps ocorrem durante a interação do usuário com a interface o qual, em determinada situação,
não consegue capturar a mensagem que o desenvolvedor está tentando transmitir por meio da
interface da aplicação.
O Protocolo de Observação, no qual é feita uma análise comportamental do usuário
diante de situações durante a utilização do SAP BW, foi aplicado seguindo a metodologia
Sense-Making, entrevista micro-moment, em que pode ser aplicada uma triangulação para
obter maiores detalhes em determinadas situações.
Durante as pesquisas para elaboração deste trabalho, ocorreu uma aplicação preliminar
do Protocolo de Observação para avaliar sua aplicabilidade neste estudo. Durante a análise
das respostas obtidas, verificou-se a necessidade de incluir uma nova qualificação (11 –
Frustrado) que, de acordo com este estudo está sendo de vital importância para a avaliação
dos perfis de usuários, pois essa qualidade lhes concede maior probabilidade de rejeitar uma
solução de interface do que as demais.
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1. Indeciso.

Estar em um ponto em que você precisa escolher
entre dois ou mais caminhos à frente.

2. Arrastado.

Ser arrastado por um caminho que não foi da sua
escolha.

3. Andando em círculos.

Não ter caminhos a seguir.

4. Perdendo o rumo.

Estar em um caminho e, de repente, ele
desaparecer.

5. Barreira.

Saber onde você quer ir, mas algo ou alguém está
bloqueando o seu caminho.

6. Sendo levado.

Seguindo algo ou alguém porque ele/ela sabe
mais que você e pode mostrar-lhe o caminho.

7. Esperando algo.

Gastar tempo, esperando alguma coisa em
particular.

8. Matando o tempo.

Gastar tempo sem esperar nada em particular.

9. Desligando.

Perder a sintonia.

10. Observando.

Assistir ao que acontece sem se preocupar com o
movimento.

11. Frustrado.

Estar em um caminho e, de repente, ele chega ao
fim sem você atingir o que esperava.

12.Em movimento!

Ver-se progredindo sem bloqueio e sem
necessidade de observação.

Figura 11 Estados de movimento.
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A determinação das razões de uso inadequado das soluções de DW é feita por meio de
aplicação, por parte do desenvolvedor, do levantamento e preenchimento das seguintes
informações, conforme item 5.1:
1. Identificação das necessidades dos usuários
Conforme descrito no item 2.10.1 Ferramentas de recuperação de informações de
DW, para cada forma de exibição do BW, ferramenta analisada, o entrevistador preenche a
Tabela 12 Comparativo de ferramentas, a seguir:

Tabela 12 Comparativo de ferramentas
Indivíduo

HD

Papel

Cargo

Ferramenta

Aceitação/Rejeição

Analyzer
Browser
Web

.

As respostas obtidas na Tabela 12 Comparativo de ferramentas para cada forma de
exibição da ferramenta BW, analisadas em conjunto com as observações feitas a partir da
Tabela 9 Dúvidas dos usuários em conjunto com as entrevistas, determinam o foco das
dúvidas dos usuários gestores da informação ao acessar informações de um DW.
5.4.5.1 Representação gráfica dos resultados obtidos na aplicação do Protocolo de
observação
A análise dos resultados fica mais simples com uma representação gráfica. Para
facilidade na demonstração deste trabalho desenvolveu-se uma adaptação do gráfico descrito
por Sanchez et al. (2006) para mostrar os movimentos do indivíduo ao executar as tarefas
determinadas.
Sanchez desenvolveu uma representação das emoções em um plano, conforme a
Figura 12. Em seu trabalho, a intenção era mapear as emoções de forma que o usuário
pudesse representá-las em suas correspondências eletrônicas, escolhendo um emoticon
adequado ao seu humor. Para tanto, os eixos escolhidos por Sanchez são Arousal-Sleepiness e
Pleasure/Displeasure.
Para cada quadrante existente no gráfico, conforme Figura 12, são representados o
humor e as emoções do indivíduo de forma crescente ou decrescente dependendo da sua
aproximação ou recuo dos eixos representados.
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Arousal

Delighted

Angry

Displeasure

Pleasure

Happy

Sad

Sleepiness

Figura 12 Plano de humor e emoções
Fonte: Sanchez et al, 2006.

O gráfico elaborado por Sanchez et al. foi adaptado às situações e reações obtidas na
base teórica do Sense-Making onde busca-se representar o comportamento do indivíduo em
determinada situação.
Sobre este gráfico, representam-se os estados de movimento do indivíduo à medida
que ele evolui nas tarefas, criando um percurso que mostra a tendência de um indivíduo de um
determinado perfil HD em permanecer em determinado quadrante de comportamento.
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Pró-ativo

Barreira

Em movimento!
Andando em círculos

Esperando algo

Perdendo o rumo

Indeciso

Rejeição

Observando

Aceitação

Frustrado
Matando o tempo
Sendo levado

Arrastado
Desligando

Passivo

Figura 13 Representação gráfica da observação de situação de uso

Os quadrantes existentes na representação gráfica de situação de uso foi dividida em:
a) Pró-ativo positivo – mais próximo do eixo de aceitação;
b) Pró-ativo negativo – mais próximo do eixo de rejeição;
c) Passivo positivo – mais próximo do eixo de aceitação;
d) Passivo Negativo - mais próximo do eixo de rejeição.
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6

RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados os resultados qualitativos obtidos utilizando a
ferramenta SAP BW – Business Warehouse com a aplicação do método proposto, que servem
como base para a identificação dos padrões de desenvolvimento mais adequados quanto à
ferramenta e ao formato de construção das interfaces.
Este capítulo apresenta os resultados dos testes de interface realizados para o DW
(conforme item 5.3 Plano de trabalho) e para três diferentes formas de demonstração do BW
(conforme os planos na seção: 5.3 Plano de trabalho). É mostrada uma tabela de
correspondência entre as tarefas realizadas pelo usuário na utilização da interface e a situaçãogap-uso, definidos na seção. O principal objetivo é a discussão dos resultados obtidos,
comparando-os com as diferentes reações dos usuários, de acordo com a sua dinâmica de
personalidade, com o sistema interface utilizado e com as definições apresentadas no trabalho.
6.1

Teste de Interface
Foram realizados testes de interface para sua validação, com o objetivo de saber se a

apresentação da informação ao usuário DW estava de forma adequada e inteligível. O método
seguido foi descrito em consonância com o item 5.3.
6.2

Resultados

Este trabalho limitou-se ao estudo de duas (02) Dinâmicas de Personalidade do HD:
•
•

Emocional-subjetivo e
Mental-físico.

Foram entrevistados quatro usuários, conforme a Tabela 13 Usuários teste interface
DW .
Tabela 13 Usuários teste interface DW .
Indivíduo
A

Formação
Exatas

Sexo

Idade

Feminino

32

Cargo

Papel

Assistente Power
user

B

Administração

de

Masculino

45

Diretor

User

Masculino

34

Analista

Power

Negócios

user

Gerente

User

Empresas
C

D

Engenheiro

Marketing

Masculino

46
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Os usuários foram convidados por e-mail, com posterior agendamento das entrevistas,
bem como com a aplicação do Protocolo de Observação. Algumas entrevistas foram
presenciais e outras foram feitas por telefone.

6.3

Análise dos resultados obtidos

A partir da realização da aplicação das entrevistas e questionários, de acordo como
descrito na seção 4 - SENSE-MAKING NA COMPREENSÃO DAS NECESSIDADES DOS
USUÁRIOS , dedicado a metodologia Sense-Making e na seção 3.6 - Perfil humano segundo
Human Dynamics, alguns resultados foram alcançados. O mais importante refere-se à
obtenção dos diferentes comportamentos dos índividuos ao vivenciar situações semelhantes,
diante das quais se deparam com o trinômio de situação-uso-gap. Em tal contexto, as
seguintes respostas foram obtidas:
6.3.1

Protocolos de Observação

Tabela 14 Navegação em um Relatório já existente
Resultados obtidos com aplicação do protocolo de observação:
Tarefa 1: navegar em um Relatório já existente.
Tarefa

HD

Indivíduo Papel

Movimento

1.1. Visualizar
uma
característica.

Emocionalsubjetivo.

A

Power
user

12,2

B

User

7, 2, 11,7

C

Power
user

2,11

Mental-físico.

Situação-gapuso
Animado ao
iniciar nova
tarefa, mas
arrastado por não
ter escolhas
próprias.
Sempre quando
se depara com
algo, é arrastado
por um caminho
que não deseja,
fica aguardando o
auxílio de
indivíduo mais
técnico da
ferramenta e
observa
resultados.
Arrastado por um
caminho e
frustrado por não
chegar no que
esperava.
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1.2. Inverter a
posição das
colunas de um
relatório.

Emocionalsubjetivo.

Mental-físico.

Emocional1.3. Visualizar,
subjetivo
filtrar os dados
correspondentes
alguma
característica.com
os filtros já
existentes.

D

User

10, 3, 7

A

Power
user

12,2

B

User

6,10

C

Power
user

11,9

D

User

3, 2, 7, 6

A

Power
user

2,11

B

User

6,10

Inicia tarefa
observando para
ver se obtém a
informação
desejada; é
arrastado, tenta
sair do caminho
para o que foi
arrastado e parte
para aguardar
auxílio.
Animado e com
facilidade,
arrastado por
caminho imposto.
Solicita auxílio
para realizar a
tarefa e observa.
Sentimento de
frustração,
decepção;
começa a
desconectar-se,
perder o
interesse.
Tenta realizar a
tarefa, é arrastado
e anda em
círculos, mas a
transição é rápida
e não perde
tempo em chamar
outra pessoa para
realizar a sua
tarefa e espera o
término dessa.
Arrastado por
escolhas prédefinidas que não
as suas,
decepcionado por
não ter livres
escolhas.
Solicita auxílio
para realizar a
tarefa e observa.
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Mental-físico.

C

Power
user

11,9

D

User

3, 2, 7, 6

Sentimento de
frustração,
decepção. Total
perda de
interesse.
Tenta realizar a
tarefa, é arrastado
e anda em
círculos, mas a
transição é rápida
e não perde
tempo em chamar
outra pessoa para
realizar a sua
tarefa e espera o
término dessa.
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Tabela 15 Modificação de Relatório existente
Tarefa 2: Modificar um Relatório existente.
Tarefa
HD
Indivíduo Papel
1.1. Identificar os
materiais com
maior volume
faturado.

Emocionalsubjetivo.

Mentalfísico.

1.2. Visualizar
Emocionaluma característica subjetivo.
ou atributo.
existente no
relatório.

Mental-físico

Movimento

Situação-gap-uso
Facilidade na
tarefa, caminha
sem problemas.
Facilidade no
início da tarefa;
quando encontra
barreira solicita
ajuda e é
conduzido por
outro indivíduo.
Facilidade na
realização da
tarefa e
desconecta-se ao
realizá-la – perda
de interesse.
É arrastado, ao
clicar em algo
que não era bem
o que desejava,
perde um pouco o
rumo da tarefa e
espera a ajuda, e
é conduzido por
outro indivíduo.
Facilidade na
realização da
tarefa, mas é
arrastado por um
caminho que não
é sua escolha.
Perde um pouco o
rumo da tarefa e
espera a ajuda e é
conduzido por
outro indivíduo.

A

Power
user

12

B

User

12, 5, 6

C

Power
user

12,9

D

User

2, 4, 7, 6

A

Power
user

12,2

B

User

4, 7, 6

C

Power
user

12,8

Facilidade na
realização da
tarefa; fica
realizando outras
coisas já que
houve facilidade.
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1.3. Inverter a
posição das
colunas de um
relatório

Emocionalsubjetivo.

Mentalfísico.

1.4. Visualizar,
filtrar os dados
correspondentes a
alguma
característica.

Emocionalsubjetivo.

Mentalfísico.

D

User

4, 7, 6

Perde um pouco o
rumo da tarefa e
espera a ajuda e é
conduzido por
outro indivíduo.

A

Power
user

12,2

B

User

4, 5, 6

C

Power
user

12,9

D

User

2, 4, 5, 6

A

Power
user

12,9

B

User

2, 4, 7, 6

C

Power
user

12,9

D

User

4, 5, 6

Facilidade na
realização da
tarefa, mas é
arrastado por um
caminho que não
é sua escolha.
Perde o rumo, ao
detectar a barreira
solicita ser
conduzido por
outro indivíduo.
Facilidade na
realização da
tarefa, mas perde
o interesse.
Ao ser arrastado
por opção não
desejada, perde o
rumo; ao detectar
a barreira solicita
ser conduzido por
outro indivíduo.
Facilidade na
realização da
tarefa, mas perde
o interesse.
Ao ser arrastado
por opção não
desejada, perde o
rumo, e espera
auxílio e ser
conduzido por
outro indivíduo.
Facilidade na
realização da
tarefa, mas perde
o interesse.
Ao perder o rumo
na execução da
tarefa e detectar a
barreira, solicita
ser conduzido por
outro indivíduo.
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1.5. Voltar a
visualizar todos
os dados do
relatório, sem
restrições pelo
filtro criado
anteriormente.

Emocionalsubjetivo.

Mentalfísico.

1.5. Mudar a
representação das
Divisões,
eliminando os
códigos e
deixando apenas
as descrições.

Emocionalsubjetivo.

A

Power
user

12, 10, 9

B

User

2, 4, 5, 6

C

Power
user

12, 10, 9

D

User

2, 4, 7, 6

A

Power
user

12,10

Facilidade na
realização da
tarefa; observa,
sem
preocupações, as
resoluções
alcançadas; após
término desligase.
É arrastado: ao
clicar em algo
que não era bem
o que desejava,
perde um pouco o
rumo da tarefa;
ao encontrar
barreira solicita
ser conduzido por
outro indivíduo.
Facilidade na
realização da
tarefa; observa,
sem
preocupações, as
resoluções
alcançadas; após
término, desligase.
Ao ser arrastado
por opção não
desejada, perde o
rumo e espera
auxílio, bem
como ser
conduzido por
outro indivíduo.
Facilidade na
realização da
tarefa; observa,
sem
preocupações, as
resoluções
alcançadas.
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Mentalfísico.

1.6. Mover para
cima as linhas de
totais.

Emocionalsubjetivo.

Mentalfísico.

B

User

2, 4, 7, 6

C

Power
user

12, 10, 8

D

User

4, 7, 6

A

Power
user

12,10

B

User

2, 4, 7, 6

C

Power
user

12,10

Ao ser arrastado
por opção não
desejada, perde o
rumo e espera
auxílio e ser
conduzido por
outro indivíduo.
Facilidade na
realização da
tarefa; observa,
sem
preocupações, as
resoluções
alcançadas; após
término, espera
sem aguardar
nada em
particular.
Ao executar a
tarefa, perde o
rumo e espera
auxílio e ser
conduzido por
outro indivíduo.
Facilidade na
realização da
tarefa; observa,
sem
preocupações, as
resoluções
alcançadas.
Ao ser arrastado
por opção não
desejada, perde o
rumo e espera
auxílio e ser
conduzido por
outro indivíduo.
Facilidade na
realização da
tarefa; observa,
sem
preocupações, as
resoluções
alcançadas.
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1.7. Suprimir do
relatório as linhas
de totais/subtotais
quando houver
somente uma
linha de dados.

Emocionalsubjetivo.

Mentalfísico.

1.8. Eliminar do
relatório os
valores iguais a
zero.

Emocionalsubjetivo.

D

User

2, 4, 5, 6

A

Power
user

12,10

B

User

2, 4, 7, 6

C

Power
user

12

D

User

7,6

A

Power
user

12, 5, 10

B

User

2, 4, 7, 6

É arrastado, ao
clicar em algo
que não era bem
o que desejava,
perde um pouco o
rumo da tarefa ao
encontrar barreira
e solicita ser
conduzido por
outro indivíduo.
Facilidade na
realização da
tarefa; observa,
sem
preocupações, as
resoluções
alcançadas.
Ao ser arrastado
por opção não
desejada, perde o
rumo e espera
auxílio e ser
conduzido por
outro indivíduo.
Facilidade na
realização da
tarefa.
Aguarda auxílio e
ser conduzido por
outro indivíduo.
Facilidade na
realização da
tarefa; resolve a
barreira
encontrada e
observa, sem
preocupações, as
resoluções
alcançadas.
Ao ser arrastado
por opção não
desejada, perde o
rumo e espera
auxílio e ser
conduzido por
outro indivíduo.
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Mentalfísico.

1.9. Salvar esta
visão do relatório
para as suas
próximas
consultas.

Emocionalsubjetivo.

Mentalfísico.

C

Power
user

12, 5, 10

D

User

2, 7, 6

A

Power
user

12,10

B

User

2, 4, 7, 6

C

Power
user

12,10

D

User

7,6

Facilidade na
realização da
tarefa; resolve a
barreira
encontrada e
observa, sem
preocupações, as
resoluções
alcançadas.
Ao ser arrastado
por opção não
desejada, espera
auxílio e ser
conduzido por
outro indivíduo.
Facilidade na
realização da
tarefa; observa,
sem
preocupações, as
resoluções
alcançadas.
Ao ser arrastado
por opção não
desejada, perde o
rumo e espera
auxílio e ser
conduzido por
outro indivíduo.
Facilidade na
realização da
tarefa; observa,
sem
preocupações, as
resoluções
alcançadas.
Aguarda auxílio e
ser conduzido por
outro indivíduo.
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Tabela 16 Criação de Query
Tarefa 3: criar uma query.
Tarefa
HD
Indivíduo Papel
1.1. Criar um
índice e ele
ser utilizado
em várias
queries.

1.2. Criar
Restrições.

Situação-gap-uso

12

Facilidade na realização
da tarefa.
Observa como obter a
realização da tarefa
solicita auxílio de outro
indivíduo e realiza a
tarefa.
Encontra barreira,
observa as formas de
solucionar e realiza a
tarefa.
Observa como obter a
realização da tarefa,
realiza e solicita auxílio
de outro indivíduo.
Facilidade na realização
da tarefa; observa, sem
preocupações, as
resoluções alcançadas.
Observa como obter a
realização da tarefa e
solicita auxílio de outro
indivíduo.
Facilidade na realização
da tarefa; observa, sem
preocupações, as
resoluções alcançadas.
Observa como obter a
realização da tarefa e
solicita auxílio de outro
indivíduo.
Facilidade na realização
da tarefa; observa, sem
preocupações, as
resoluções alcançadas.
Observa como obter a
realização da tarefa e
solicita auxílio de outro
indivíduo.
Facilidade na realização
da tarefa; observa, sem
preocupações, as
resoluções alcançadas.

Emocional- A
subjetivo.
B

Power
user
User

Mentalfísico.

C

Power
user

5, 10, 12

D

User

10, 12, 6

Power
user

12,10

B

User

10,6

C

Power
user

12,10

D

User

10,6

Power
user

12,10

B

User

10,6

C

Power
user

12,10

Emocional- A
subjetivo.

Mentalfísico.

1.3. Criar
Exceção.

Movimento

Emocional- A
subjetivo.

Mentalfísico.

10, 6, 12
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D

1.4. Criar um
filtro.

Power
user

12, 10, 9

B

User

10,6

C

Power
user

12,10

D

User

10,6

Power
user

12,10

B

User

10,6

C

Power
user

12,10. 9

D

User

10,6

Power
user

12, 10, 8

Emocional- A
subjetivo.

Mentalfísico.

1.5. Inserir
um gráfico

10,6

Emocional- A
subjetivo.

Mentalfísico.

1.5. Criar
variáveis de
Entrada

User

Emocional- A
subjetivo.

Observa como obter a
realização da tarefa e
solicita auxílio de outro
indivíduo.
Facilidade na realização
da tarefa; observa, sem
preocupações, as
resoluções alcançadas e
começa a perder a
sintonia.
Observa como obter a
realização da tarefa e
solicita auxílio de outro
indivíduo.
Facilidade na realização
da tarefa; observa, sem
preocupações, as
resoluções alcançadas.
Observa como obter a
realização da tarefa e
solicita auxílio de outro
indivíduo.
Facilidade na realização
da tarefa; observa, sem
preocupações, as
resoluções alcançadas.
Observa como obter a
realização da tarefa e
solicita auxílio de outro
indivíduo.
Facilidade na realização
da tarefa; observa, sem
preocupações as
resoluções alcançadas e
começa a perder a
sintonia.
Observa como obter a
realização da tarefa e
solicita auxílio de outro
indivíduo.
Facilidade na realização
da tarefa; observa, sem
preocupações, as
resoluções alcançadas e
começa a matar o tempo
– fazendo outra coisa
que não diz respeito à
tarefa.
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Mentalfísico.

1.6 Verificar
a fórmula, a
query criada.

B

User

10,6

C

Power
user

12, 10, 9

D

User

10,6

Power
user

12, 10, 9

B

User

10,6

C

Power
user

12, 10,9

D

User

10,6

Emocional- A
subjetivo

Mentalfísico.

Observa como obter a
realização da tarefa e
solicita auxílio de outro
indivíduo.
Facilidade na realização
da tarefa; observa, sem
preocupações, as
resoluções alcançadas e
começa a perder a
sintonia.
Observa como obter a
realização da tarefa
e.solicita auxílio de
outro indivíduo.
Facilidade na realização
da tarefa; observa, sem
preocupações, as
resoluções alcançadas e
começa a perder a
sintonia.
Observa como obter a
realização da tarefa e
solicita auxílio de outro
indivíduo.
Facilidade na realização
da tarefa; observa, sem
preocupações, as
resoluções alcançadas e
começa a perder a
sintonia.
Observa como obter a
realização da tarefa e
solicita auxílio de outro
indivíduo.

6.3.1.1 Resultados da análise dos Protocolos de Observação
A análise da Tabela 14 mostra que, para os pesquisados, para os indivíduos com HD
emocional-subjetivo, quando se deparam com uma situação-gap-uso na qual lhes é dada a
tarefa 1, navegar em um relatório já existente, demonstram facilidade e são entusiastas para
conhecer novas atividades. Contudo, o sentimento de se depararem com um ambiente
impessoal, com falta de oportunidade para se expressarem individualmente, ou seja, buscarem
a informação da forma que imaginam, o sentimento de serem arrastados, de irem por
caminhos que não foram de sua escolha, tudo isso os faz sentirem-se, freqüentemente,
frustrados.
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A análise da Tabela 15, na qual é solicitado, para os pesquisados modificarem um
relatório existente, o indivíduo emocional-subjetivo sente-se à vontade para criar novas
formas. Mas, ao se depararem com barreiras (gap´s) durante a execução da tarefa, por serem
indivíduos cuja característica é de diálogo interativo, buscam auxílio e voltam ao movimento
de progresso na atividade.
Ao analisar a Tabela 16, verifica-se que esses indivíduos envolvem-se em demasia
com a atividade e que passam do movimento 12, sem bloqueios de parada, diretamente para
solicitar auxílio, interagindo com outros indivíduos, antes mesmo de pararem por algum
motivo ao se depararem com o gap, mantendo uma comunicação constante e significativa
com indivíduos que possam auxiliá-lo.
Ao contrário do emocional-subjetivo, ao analisarmos o comportamento do mentalfísico, verificamos o seguinte comportamento:
A análise da Tabela 14 mostra que, para os pesquisados, para os indivíduos com HD
mental-físico, quando se deparam com uma situação-gap-uso, na qual lhes é dada a tarefa 1,
navegar em um relatório já existente, demonstram ser “arrastados”, pois como têm facilidade
na visão do todo em um processo e não conseguem buscar a informação da forma que
imaginam, a sensação de estar em caminhos que não foram sua escolha os faz sentirem-se,
freqüentemente, frustrados. Em conseqüência disso, eles se desligam, desconectam-se da
atividade, sem darem muita importância, por acharem-na fácil em demasia.
Na análise da Tabela 15, é solicitado, para ao indivíduo mental-físico, modificar um
relatório existente. O indivíduo realiza a tarefa sem dificuldades, mas perde o entusiasmo por
achá-la fácil, o que redunda em mais facilidade para desconectar-se.
Na análise da Tabela 16, verifica-se que o indivíduo tem facilidade e sente-se
confortável em criar soluções próprias, Geralmente quando o indivíduo está em um papel de
user, ele entende o problema, busca ver o tipo de solução que deseja, mas, se sente alguma
dificuldade, não perde tempo em solicitar que alguém mais técnico ou algum assistente
execute a tarefa para que ele não perca tempo nessa atividade.
6.3.1.2 Representação gráfica dos resultados da análise dos Protocolos de Observação
A seguir, selecionaram-se alguns caminhos percorridos pelo usuário para a
representação gráfica da observação da situação de uso.
O resultado da Tabela 14 Navegação em um Relatório já existente, situação 1
foi representado:
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Graficamente tem-se:
1) Emocional- subjetivo X Mental-físico no papel Power user
A linha pontilhada representa o comportamento do indivíduo Mental-físico

Pró-ativo
1
Barreira

Em movimento!
Andando em círculos

Esperando algo

Perdendo o rumo

Indeciso

Rejeição

Observando

Aceitação

2
Frustrado

Matando o tempo
Sendo levado

1
2
Arrastado
Desligando

Figura 14

Passivo

Emocional- subjetivo X Mental-físico no papel Power user

Ao analisar o percurso que o HD Emocional-subjetivo percorreu ao realizar a tarefa 1
nota-se sua facilidade na execução da tarefa e que demonstra entusiasmo em conhecer novas
atividades. No inicio da tarefa encontra-se no quadrante Pró-ativo positivo demonstrando bom
nível de aceitação, porém, ao deparar-se com um gap na tarefa: a sensação de sentir que não
pode expressar-se individualmente, ter que seguir uma atividade que julga impessoal, muda
de quadrante, passando de pro-ativo para passivo. – Entretanto, ao analisar o percurso do HD
Mental-físico, apesar de ambos terminarem de forma aparentemente
semelhante,
graficamente pode-se observar que a tendência do Mental-físico, que possui como uma de
suas características o da facilidade na visão do todo, é desde o inicio de encontrar-se mais
próximo ao quadrante Passivo. Quando o indivíduo com esse HD depara-se com um gap logo
no inicio de sua atividade, que é de não conseguir buscar a informação da forma desejada, ele
converge para o Passivo negativo – assumindo uma postura de rejeição, pois encontra-se em
uma situação que não teve opção de escolha e sente-se frustrado.
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2) Emocional-subjetivo X Mental-físico no papel User
A linha pontilhada representa o comportamento do indivíduo Mental-físico

Pró-ativo

Barreira

Em movimento!

3

Andando em círculos

2

3

1
Esperando algo

1

Perdendo o rumo

Indeciso

Rejeição

Observando

Aceitação

Frustrado
Matando o tempo
Sendo levado

2

Arrastado
Desligando

Figura 15

Passivo

Emocional- subjetivo X Mental-físico no papel User

Ao analisarmos os resultados gráficos acima verifica-se que a tendência do
Emocional-subjetivo e Mental-físico em realizarem seus percursos em determinados
quadrantes permanece onde o indivíduo Emocional-subjetivo inicia a execução de sua tarefa
no quadrante Pró-ativo negativo – demonstrando um estado de rejeição, passa pelos
quadrantes Passivo negativo – diminuindo a rejeição, e Passivo positivo terminando a tarefa
no quadrante Pró-ativo positivo – apresentando bom nível de aceitação. O indivíduo Mentalfísico, no entanto termina a tarefa no eixo Pró-ativo negativo – apresentando alto sentimento
de rejeição.
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O resultado da Tabela 15 Modificação de Relatório existente, situação 1.3 foi
representado:
Graficamente tem-se:
1)

Emocional- subjetivo X Mental-físico no papel Power user

A linha pontilhada representa o comportamento do indivíduo Mental-físico
Pró-ativo
1
Barreira

1

Em movimento!
Andando em círculos

Esperando algo

Perdendo o rumo

Indeciso

Rejeição

Observando

Aceitação

Frustrado
Matando o tempo
Sendo levado

2

2
Arrastado

Desligando

Figura 16
.

Passivo

Emocional- subjetivo X Mental-físico no papel Power user
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2)

Emocional-subjetivo X Mental-físico no papel User

A linha pontilhada representa o comportamento do indivíduo Mental-físico

Pró-ativo
3
Barreira

Em movimento!

2
Andando em círculos

1
Esperando algo

Perdendo o rumo

Indeciso

Rejeição

Observando

Aceitação

2

3

Frustrado
Matando o tempo

Sendo levado

4
1

Arrastado
Desligando

Figura 17

Passivo

Emocional- subjetivo X Mental-físico no papel User

Ao avaliar os resultados, Figura 16 e Figura 17, nota-se a tendência dos percursos dos
indivíduos são bastante divergentes, apesar de verificar-se uma diferença tênue em seus
resultados quando demonstrados em forma descritiva no item 6.3.1.1 Resultados da análise
dos Protocolos de Observação Essa diferença só é possível ser visualizada quando o caminho
percorrido por cada indivíduo é representando graficamente, pois podemos analisar e verificar
as diferenças dos caminhos percorridos pelos indivíduos e observar a tendência de percorrer
determinados quadrantes existentes no gráfico, durante a execução de sua tarefa.
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O resultado da Tabela 16 Criação de Query, situação 1.5 foi representado.
Graficamente tem-se:
1)

Emocional-subjetivo X Mental-físico no papel Power user

A linha pontilhada representa o comportamento do indivíduo Mental-físico
Pró-ativo
1
Barreira

Em movimento!

1

Andando em círculos

2
Esperando algo

Perdendo o rumo

Indeciso

Rejeição

2

Observando

Aceitação

Frustrado
Matando o tempo
Sendo levado

3

Arrastado
Desligando

Figura 18

Passivo

Emocional- subjetivo X Mental-físico no papel Power user
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2) Emocional- subjetivo X Mental-físico no papel User

A linha pontilhada representa o comportamento do indivíduo Mental-físico

Pró-ativo

Barreira

Em movimento!
Andando em círculos

1
Esperando algo
Indeciso

Rejeição

1

Perdendo o rumo

Aceitação

Observando

2
2
Frustrado
Matando o tempo
Sendo levado

Arrastado
Desligando

Passivo

Figura 19 Emocional- subjetivo X Mental-físico no papel User
O resultado do gráfico acima demonstra que apesar dos indivíduos possuírem
diferentes HD´s há uma tendência de comportamento que pode estar relacionada ao cargo que
o indivíduo exerce. Verifica-se que o HD Emocional-subjetivo possui uma tendência, mesmo
quando no mesmo quadrante do HD Mental-físico, mais positiva. Isso se relaciona com as
suas características individuais descritas na Tabela 6 Resumo perfil emocional-subjetiva. O
Mental-físico, no entanto, muitas vezes apesar de aceitar determinadas situações tende a
percorrer um percurso com uma diferença tênue de comportamento do outro HD observado.

6.3.2

Resultados da análise das entrevistas Sense-Making

Ao analisar as respostas obtidas na entrevista Micro-moment, verifica-se que os
indivíduos comentam que a dificuldade está em obter uma visão de conjunto do
Relatório, em dados existentes no DW, e em manuseá-lo, se for extenso, com muitas
dimensões, tabelas, entre outras. A facilidade está em não se precisar de papel – o que é
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difícil conciliar se o arquivo é grande e a navegabilidade não é transparente. Esses
indivíduos não gostam de ter de alterar o Relatório original e acreditam que, muitas
vezes, essas alterações tendem a ser trabalhosas e que não compensam o tempo a ser
despendido em fazê-las. Essa é uma tendência verificada em indivíduos tanto do tipo
emocional-subjetivo quanto mental-físico, cujo papel é o de User; geralmente, esses
indivíduos encontram-se em cargo de gerência ou de diretoria da empresa.
Ao analisar a entrevista Micro-element, nota-se, nesses mesmos indivíduos
descritos, uma tendência em relatar que uma rejeição ocorre quando não existe a
informação desejada ou quando existe, mas o seu manuseio é tão oneroso que não
compensa o esforço.
Na entrevista Life-Line, os indivíduos relatam, como experiências negativas, que
o problema consiste em recolher a pouca informação, muito esparsa e nem sempre
consistente, e trabalhá-la com os algoritmos adequados; sobre as ferramentas de interface,
ocorreram experiências por intermédio dos técnicos, e a decisão de adotar ou não uma
ferramenta tem sempre, e só a ver, com a sua eficiência e facilidade de uso. Deixam claro
que a credibilidade ocorre quando essas duas condições negativas não se concretizam.

6.3.3

Resultados da análise dos resultados de aceitação ou rejeição DW

O objetivo deste item é, por meio da análise dos resultados dos dados coletados, obter
uma demonstração do comportamento dos usuários de acordo com os perfis analisados. Essas
análises estão baseadas na análise das seguintes Dinâmicas de Personalidades:
a) Emocional-subjetivo;
b) Mental-físico
Abaixo, tabela com os resultados da análise de incidência na aceitação ou rejeição do
DW, de acordo com a forma de acesso disponibilizada.
Tabela 177 Resultado aceitação ou rejeição DW.
Indivíduo

HD

Papel

A

Emocional- Power
subjetivo.
user

Cargo

Ferramenta

Aceitação/Rejeição

Assistente.

Analyzer

Facilidade na aceitação
por poder criar o
relatório da forma
desejada.
Aceitação por tratar-se
de visualização Excel,
mas sente-se engessado.

Browser
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Web

B

User

Diretor.

Analyzer

Browser

Web

C

Mentalfísico

Power
user

Analista de
Negócios.

Analyzer

Browser

Web
D

User

Gerente.

Analyzer

Browser

Web

Forte tendência rejeitar
a interface, acha-a
impessoal e não pode
alterar tudo que deseja.
Maior probabilidade de
rejeição da interface por
necessitar sempre de
auxílio para obter dados.
Forte tendência à
aceitação da interface
por tratar-se de front
end mais conhecido:
Excel.
Aceitação da interface.
Não utiliza as
flexibilidades da
ferramenta, Interface
Web. Há aceitação por
causa da facilidade da
lembrança de uso da
internet.
Facilidade na aceitação,
por poder criar o
relatório da forma
desejada.
Aceitação por tratar-se
de visualização Excel,
mas sente-se engessado.
Tendência forte à
rejeição.
Tendência à rejeição da
interface, caso não tenha
sempre um auxílio no
manuseio.
Aceitação da interface,
por tratar-se de front
end mais conhecido:
Excel.
Aceitação, desde que,
com as funcionalidades
e flexibilidades da
interface, consiga
chegar ao resultado
desejado.

Segundo SEAGAL, S; HORNE, D, algumas características existentes em pessoas
mentais-físicas são interessantes para ressaltar durante o estudo: pessoas mentais-fisicas não
mudam com freqüência de direção ou impensadamente. Pessoas mental-físicas mantêm seus
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hábitos, dia após dia: por exemplo, comer sempre a mesma refeição no mesmo local, porque,
tendo verificado o que lhes é mais adequado não vêem qualquer motivo que os faça mudar.
Necessitam de tempo para avaliar cuidadosamente as propostas de mudanças que lhes
assegurem um sentido racional e, para ver se essas mudanças lhe servem a propósitos de
longo prazo.
As pessoas emocional-subjetivas, conforme SEAGAL, S; HORNE, D, tendem a criar
e manter conexões harmoniosas (relacionamentos) com os outros. Por serem subjetivamente
orientadas e altamente autoconscientes, pessoas emocionais-subjetivas tendem a personalizar
suas experiências. Estão acostumadas a experimentar mudanças, porém abordam a mudança
com cautela, pois, são sensíveis não apenas às vantagens, mas também aos possíveis
problemas inerentes ao novo.
A análise dos resultados obtidos mostra que, para os pesquisados, um dos fatores de
maior relevância e que influencia no comportamento do indivíduo, quando esse se depara em
um situação-gap-uso e quando existe a necessidade de transpor uma barreira (gap), está muito
mais fortemente relacionada ao cargo que o indivíduo exerce, em conjunto com sua dinâmica
de personalidade (HD). Outro fator é que os indivíduos em papel Power user têm uma maior
tendência para a aceitação de uma ferramenta que permita utilizar criatividade e dê facilidade
e flexibilidade na geração da informação que deseja, porém, quando isso não ocorre, os
indivíduos de HD mental-físico são mais propensos à rejeição da ferramenta e à busca de
outra forma alternativa do que os emocionais-subjetivos, que são mais abertos à adaptação.
6.4

Recomendações

A partir da análise comparativa dos dados, torna-se possível fazer algumas sugestões
para a melhoria no desenvolvimento da interface disponibilizada aos usuários. Ao obter os
resultados desse estudo, sedimentou-se a importância do conhecimento do usuário de um
DW durante o desenvolvimento do projeto. Para obtenção desse conhecimento, aplica-se uma
metodologia para obtê-lo, o que permite ao desenvolvedor da interface identificar a melhor
forma de disponibiliza-la ao usuário final. Recomenda-se, para efetivo mapeamento do perfil
do usuário, a aplicação da seguinte metodologia:
a) Utilizar metodologia para análise do comportamento dos indivíduos e suas
reações: o Human Dynamics.
b) A abordagem da metodologia Sense-Making para elaboração das
entrevistas e protocolos de observação aplicados.
:
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7

CONCLUSÃO
Este capítulo é dedicado à conclusão do trabalho de pesquisa.

Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo da recuperação da informação
de Data Warehouses por seus usuários, de forma a permitir a compreensão e a aceitação das
interfaces em sua dependência dos perfis de usuário. Para tanto, procura-se identificar
abordagens de metodologias que permitam uma análise individual do usuário de DW.
Consideram-se, neste trabalho, a análise de uma ferramenta de DW, o SAP BW e duas
personalidades dinâmicas HD. São identificados, com este estudo, diferentes comportamentos
dos indivíduos quando se deparam com uma situação similar.
Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir, segundo o presente estudo e
aplicação dos métodos que:
As abordagens utilizadas são consideradas adequadas ao levantamento a que se propôs
o trabalho, visto que permite uma avaliação profunda e individual de cada pesquisado.
A dinâmica de personalidades, o Human Dynamics, permite uma avaliação e
agrupamento dos indivíduos e suas tendências, o que possibilita analisar os motivos que
levam um usuário a utilizar, não utilizar ou subutilizar determinadas ferramentas de interface,
de acordo com as tendências de cada HD.
A utilização da metodologia Sense-Making para direcionamento da aplicação dos
protocolos de observação e entrevistas é válida conceitualmente e adequada para representar
as reações comportamentais por dinâmica de personalidade (HD) envolvidas no processo, de
forma ampla;
Atendendo às questões fundamentais, formuladas na introdução deste trabalho:
a) Quais os motivos que levam um usuário a não utilizar ou subutilizar as soluções de
interface DW?
b) Qual o perfil desse usuário, incluindo suas características de compreensão das
interfaces DW?
c) Há relação entre os perfis de usuário e a aceitação ou rejeição de determinados tipos
de solução de interface em um DW?
Relacionados à questão “a”, os motivos que levam um indivíduo à determinada reação
perante uma solução de interface DW estão diretamente relacionados a sua personalidade
dinâmica, o que evidencia tendências de atitudes. No caso dos resultados obtidos, pode-se
verificar as tendências dos HD´s estudados, nas tabelas resumo no item 6.3.3 Resultados da
análise dos resultados de aceitação ou rejeição DW.
Com relação à questão “b”, os perfis dos usuários encontram-se descritos na tabela
resumo no item 6.3.3 Resultados da análise dos resultados de aceitação ou rejeição DW.
Em relação à questão “c” e sob o prisma de os casos estudados terem chegado ao final,
foi evidenciado que:
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•

O cargo que o indivíduo exerce, em conjunto com sua dinâmica de
personalidade (HD), parece influenciar o seu comportamento em determinadas
situações;

•

O grupo de HD de que o indivíduo faz parte influencia na aceitação ou não da
ferramenta DW.

Podem-se constatar esses fatos, no item 6.3.3 Resultados da análise dos resultados de
aceitação ou rejeição DW e nos resultados da aplicação do protocolo 0
Resultados da análise dos Protocolos de Observação.
A análise dos resultados ajudou a responder às questões fundamentais do trabalho no
que diz respeito ao indivíduo e seu processo de busca de recuperação de informação
utilizando uma interface DW.

7.1

Pesquisas Futuras

Este trabalho caracteriza-se pela exploração de um tema muito delicado e ainda muito
pouco explorado no universo da tecnologia e que envolve temas complexos e questões de
individualidade dos seres humanos que interagem com as interfaces de DW. Exigiu-se do
pesquisador um conjunto de decisões e critérios que levaram a cortes do universo de pesquisa,
bem como na abrangência do trabalho.
Por tratar-se de um tema que envolve o dia-a-dia dos usuários de DW, não houve
tempo suficiente para que se pudesse aplicar a metodologia em um maior grupo de indivíduos,
visando à busca de uma maior diversidade de dinâmicas de personalidades.
Acredita-se ser interessante e de relevância a aplicação dos métodos utilizados para
um maior número de indivíduos com diferentes HD, visando compreender melhor os gaps de
cada personalidade durante o desenvolvimento de um projeto DW.
Outra aplicação dos métodos também é uma comparação na utilização com outras
ferramentas de BI em contraposição à aceitação e rejeição dos indivíduos, com o intuito de
comparação e adequação do indivíduo com uma determinada ferramenta.
Como proposta para a continuidade deste trabalho, sugere-se a construção de uma
metodologia baseada no uso de Human Dynamics e Sense-Making, que permita uma fácil
aplicação e compilação de dados, buscando agilidade e padronização na análise dos
resultados.
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ANEXO 1 – Questionário

Caro respondente,

Este questionário está sendo aplicado para avaliação do perfil do usuário de Data
Warehouse. Qualquer opinião será bem recebida. Caso tenha alguma questão que
possa se encaixar no contexto da pesquisa e seja interessante para seu conhecimento,
faça sua sugestão no final do questionário.
Caso seja possível, peço que indique três nomes de pessoas para que um maior
número da população usuária de DW seja contemplada, resultando em um melhor
resultado da pesquisa.

Atenciosamente,

Mônica Gouvêa
mgouvea@mail.com
11-9262-5912
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Questionário de levantamento do perfil dos usuários DW - Data Warehouse
Grupo 1 : Habilidades e experiências com DW
1- Qual sua área de atuação?
[ ] negócios

[ ] tecnologia

[ ] outra

2- Qual o tempo de experiência que possui em sua área de atuação?
[ ] menos de 1 ano. [ ] de 1 a 3 anos.
[ ] de 5 a 10 anos. [ ] mais de 10 anos.

[ ] de 3 a 5 anos.

3- Qual a sua formação?
. ___________________________
[ ] Superior incompleto. Curso: ___________________________
[ ] Superior Completo. Curso: ___________________________
[ ] Pós-Graduação .
Curso: ___________________________
[ ] Mestrado/Doutorado. Curso: ___________________________
[ ] Outros
4- Qual a sua função na organização?
Marque uma opção em cada quadro.
Nível hierárquico
[ ] 1) Presidente.
[ ] 2) Vice-Presidente .
[ ] 3) Superintendente.
[ ] 4) Diretor .
[ ] 5) Gerente.
[ ] 6) Supervisor/Coordenador.
[ ] 7) Chefe departamento.
[ ] 8) Consultor/Assessor .
[ ] 9) Engenheiro .
[ ] 10) Assistente.
[ ] 11) Analista .
[ ] 12) Técnico/Programador.
[ ] 13) Desenvolvedor/Integrador.

Setor de atuação
[ ] 1) Corporativo.
[ ] 2) Sistema/Informática.
[ ] 3) Redes .
[ ] 4) Telecomunicações .
[ ] 5) Suporte .
[ ] 6) Financeiro.
[ ] 7) Admnistrativo/RH.
[ ] 8) Marketing.
[ ] 9) Comercial/Vendas.
[ ] 10) Webmaster.

5- Qual é sua atividade quando da utilização do DW?
[
[
[
[
[

] Levantamentos de informações de clientes.
] Suporte a decisões gerenciais.
] Contatos.
] Vendas.
] Informações que envolvam o CRM .

114
Outra. Qual? ______________
6- Qual a sua expectativa diante do DW?
_____________________________________________________________________
7- Como você qualificaria sua atuação na utilização do DW?
[ ] Não tenho envolvimento, somente recebo de alguém a informação que necessito.
[ ] Especifico / determino necessidades, mas não me envolvo em “como” obter a
informação.
[ ] Executo relatórios pré-definidos e analiso os resultados.
[ ] Executo e efetuo alterações limitadas nos relatórios.
[ ] Crio novos relatórios utilizando ferramenta.
[ ] Crio queries de acesso ao DB do DW.
[ ] Outro. Qual? ________________________________
8- O BW atende suas expectativas?
[ ] Sim, totalmente.
[ ] Sim, mas parcialmente. Por quê?____________________________________
[ ] Não.
Por quê?____________________________________

9- Participou de algum treinamento para DW? Caso positivo, especificar.
[ ] Sim. [ ] Não.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

10- Quais as suas dúvidas freqüentes ao utilizar o DW?
Que tipo de coisas eu posso fazer com este programa?
O que é isto?
O que isto faz?
Como eu faço isto?
O que está acontecendo agora?
Por que isto aconteceu?
O que
isto significa?
Onde estou? De onde vim e para onde posso ir?
O que posso fazer agora?
O que devo fazer agora?
O que eu fiz?
Por que eu devo usar este programa? Como ele vai me
beneficiar?

S/N
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O que mais devo fazer? Esqueci algo?
Outro. Qual?
Grupo 2 Habilidade/ experiência com DW
11- Na empresa em que trabalha, já ocorreu a necessidade de contratação de um
analista de sistemas, programador ou estatístico para manipular e acessar informações
do DW ?
[ ] Sim.
Por quê?____________________________________
[ ] Não.
Por quê?____________________________________

12- O que você considera de maior importância na decisão da escolha de uma
interface (ferramenta) para DW?
s/n
Redução de custo.
Acesso imediato a novos recursos (físicos ou humanos).
Qualidade dos representantes da ferramenta.
Obsolescência da tecnologia.
Aumento da produtividade em relação às demandas crescentes.
Diminuição da defasagem tecnológica.
Aumento da flexibilidade, autonomia e adaptabilidade nas
constantes mudanças da tecnologia em relação às necessidades dos
usuários.
Eliminação da necessidade de solicitação de serviços ao IT.
Expectativa de melhora no atendimento de necessidades e a
satisfação do usuário.
Identificação cultural com a empresa.
Excelência e qualificação do parceiro (capacidade de implementar
soluções).
Preço.
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
13- Qual tipo de informação você busca no DW?
S/N
Operacional.
Visão estática de dados.
Gerencial, com informações de alto nível resumidas.
Visão histórica das informações.
Previsão.
Análise de risco.
Simulação.
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Outra. Qual?

.

14 – Qual a questão básica que você busca no DW ?
S/N
O que ocorreu?
O que é necessário saber neste momento?
O que aconteceu e por quê?
O que pode acontecer?
Outro.Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?

15- Quais os problemas identificados quando da utilização do DW?
S/N
Sensação de perda de informação.
Frustração.
Dificuldade na obtenção da informação desejada.
Falta de capacitação/qualificação para utilizar a ferramenta.
Perda de qualidade.
Resistência interna dos usuários.
A interface disponibilizada não condizente com a necessidade.
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?

16- Na sua opinião, quais os pontos que devem ser reforçados para garantir o
sucesso de um DW?
S/N
Perfil do usuário do DW deve ser levantado.
Ferramenta de consulta deve ser de acordo com o perfil do usuário.
Ferramenta de consulta deve permitir ao usuário criar, sozinho, suas
respostas de negócio.
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
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17 - Em sua opinião, qual o novo papel do usuário final em relação ao DW ?
Importância
Tornou-se um gestor de informação.
Apenas um executor de relatórios e consultas pré-definidas.
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Outro. Qual?
Grupo 3 Características da empresa
18- Qual o ramo de atuação?
[ ] Industrial.
[ ] Comercial.
[ ] Serviços.
[ ] Instituição financeira.
[ ] Telecomunicação.
Outros. Qual? ______________
19 . Informações complementares
Empresa: ___________________________Ramo de Atividade:______________________
Cargo:______________________________Escolaridade:___________________________
Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino____

Qual a sua idade?
[ ] de 18 a 25 anos. [ ] de 26 a 35 anos.
[ ] de 36 a 45 anos. [ ] de 46 a 55 anos.
Outras: ___________________________

[ ] acima de 56 anos.
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10 ANEXO 2 – Protocolo de observação
Empresa: _________________________________Ramo de Atividade:_______________
Cargo:___________________________________Escolaridade:____________________
Idade: __________ Sexo: ( ) Feminino. ( ) Masculino.

Código

Figura

Descrição

1. Indeciso.

Estar em um ponto em que você precisa escolher
entre dois ou mais caminhos à frente.

2. Arrastado.

Ser arrastado por um caminho que não foi da sua
escolha.

3. Andando em círculos.

Não ter caminhos a seguir.

4. Perdendo o rumo.

Estar em um caminho e, de repente, ele
desaparece.

5. Barreira.

Saber onde você quer ir, mas algo ou alguém está
bloqueando o seu caminho.

6. Sendo levado.

Seguindo algo ou alguém, porque ele/ela sabe
mais que você e pode mostrar-lhe o caminho.

7. Esperando algo.

Gastar tempo, esperando algum evento em
particular.

8. Matando o tempo.

Gastar tempo, sem esperar nada em particular.

9. Desligando.

Perder a sintonia.

10. Observando.

Assistir ao que acontece, sem se preocupar com o
movimento.

11. Frustrado.

Estar em um caminho e, de repente, chegar ao
fim sem você atingir o que esperava.
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12. Em movimento.

Ver-se progredindo sem bloqueio e sem
necessidade de observação.

Figura 20 Estados de movimento36.

36

Adaptação GOUVEA figura 11 do Estado de Movimento: Durante as pesquisas para este trabalho verificou-se
a necessidade de criação de mais uma metáfora de estado de movimento, tradução Prof.Dra. Lucia Filgueiras
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Protocolo de Observação - Registro de movimento

Tarefa

HD

Indivíduo Papel

Movimento

Situação-gap-uso

