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Resumo 

As redes sociais se apoiam em conceitos como colaboração, cooperação, replicação, fluxo, 

agilidade, interação, engajamento, e têm por objetivo o contínuo compartilhamento e 

recompartilhamento de informações em prol da permanente interação social. O Facebook, a 

maior rede social do mundo, atingia, em maio de 2016, a marca de 1,09 bilhões de usuários 

ativos diariamente, drenando 161,7 milhões de horas por dia de atenção dos seus usuários 

para o website. São compartilhadas por esses usuários 4,75 bilhões de unidades de conteúdo 

diariamente. A pesquisa apresentada nesta dissertação tem por objetivo investigar a gestão de 

conhecimento e a inteligência coletiva, a partir da introdução de mecanismos que visam a 

possibilite aos usuários gerenciar e organizar as informações correntes em feeds de grupos dos 

quais participam, transformando o Facebook em um dispositivo de gestão de informação e 

conhecimento coletivos, além da mera interação e comunicação entre os usuários. Adotando a 

metodologia design science research pretendeu-se incutir no artefato computacional 

desenvolvido os "genes" da inteligência coletiva, conforme apresentados na literatura, para 

que tal inteligência pudesse ser gerenciada e utilizada para criar ainda mais conhecimento e 

inteligência para e a partir da interação do grupo. A principal contribuição teórica da pesquisa 

está em se discutir gestão do conhecimento e inteligência coletiva de maneira complementar e 

integrada, evidenciando a forma como esforços para a obtenção de uma contribuem para 

também alavancar a outra.  

 

 

Palavras-chave: gestão do conhecimento. inteligência coletiva. redes sociais. 



 

 

Abstract 

Social networks rely on concepts such as collaboration, cooperation, replication, flow, speed, 

interaction, engagement, and aim the continuous sharing and resharing of information in 

support of the permanent social interaction. Facebook, the largest social network in the world, 

reached, in May 2016, the mark of 1.09 billion active users daily, draining 161.7 million 

hours of users’ attention to the website every day. These users share 4.75 billion units of 

content daily. The research presented in this dissertation aims to investigate the management 

of knowledge and collective intelligence, from the introduction of mechanisms that aim to 

enable users to manage and organize current information in the feeds from Facebook groups 

in which they participate, turning Facebook into a collective knowledge and information 

management device that goes far beyond mere interaction and communication among people. 

The adoption of Design Science Research methodology is intended to instill the "genes" of 

collective intelligence, as presented in the literature, in the computational artifact being 

developed, so that intelligence can be managed and used to create even more knowledge and 

intelligence to and by the group. The main theoretical contribution of this dissertation is to 

discuss knowledge management and collective intelligence in a complementary and integrated 

manner, showing how efforts to obtain one also contribute   to leveraging the other.  
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Capítulo 1 

Introdução 

Na era da informação, a interação cognitiva com a troca de informação e 

compartilhamento de ideias por indivíduos das mais variadas culturas e a sua ampla 

distribuição vêm crescendo exponencialmente. Ao fluxo de informação crescente, 

potencializado por este exponencial crescimento de interação cognitiva, Lévy (2000) se refere 

como sendo um “dilúvio de informação”. 

Há uma mudança em curso na cultura de compartilhamento de informações sociais, de 

uma cultura informacional, caracterizada por uma clara linha unilateral de comunicação entre 

o produtor de informação e o seu consumidor, para uma cultura interacional, em que 

produtores e consumidores de informações já não podem ser tão facilmente distinguidos 

(CANCLINI, 2003). A Internet pode ser considerada uma das responsáveis por esta mudança 

de cultura, embora mesmo antes de ela se consolidar como uma plataforma de diálogo entre 

agentes sociais e econômicos, inúmeros autores já antecipassem a ocorrência de 

relacionamentos mais próximos e colaborativos a partir do uso de tecnologias de informação 

eletrônicas. Dentre esses, pode-se destacar Winograd (1988), apresentando uma estrutura para 

a sistematização de grupos colaborativos. 

O processo de inovação é caracterizado como não-linear e altamente interativo, uma 

vez que a inovação é estimulada e influenciada por muitos atores e fontes de informação 

(KAUFFMANN et al., 2002). A complexidade do ambiente em que se dá a inovação e das 

interações entre atores estimulam a adoção de práticas de gestão do conhecimento individual e 

coletivo, com o intuito de maximizar as oportunidades de agregação de valor a partir da 

contribuição dos diversos agentes. 

Segundo Kauffmann et al. (2002), a importância da inovação e de uma abordagem 

inovadora cresce da mesma forma que a importância da Gestão do Conhecimento e 

Inteligência Coletiva, sendo consideradas hoje ferramentas importantes na busca por inovação 

empresarial, pois estimulam a busca por instrumentos no mundo contemporâneo que sejam 

catalizadores na promoção do mercado cada vez mais competitivo. 
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Em um cenário de acirrada competitividade e crescente pressão por resultados, o 

conhecimento dos funcionários das organizações, aquele que consegue ser absorvido 

modificando processos e estruturas, surge como importante recurso intangível a ser explorado 

pelas organizações (SENGE, 2000). Considerando sua relevância competitiva, Stewart (2002) 

chega a afirmar que os ativos intangíveis de conhecimento que compõem o capital intelectual 

das novas organizações são mais valiosos que os ativos tangíveis, como dinheiro, terrenos, 

prédios, instalações e equipamentos. Mas o conhecimento precisa ser administrado para 

proporcionar os resultados dele esperados, de modo que Terra (2005) lembra que a gestão do 

conhecimento representa um fator essencial de transformação do conhecimento em diferencial 

competitivo para as organizações. 

Na visão de Nonaka e Takeuchi (1997), a criação do conhecimento é uma das 

atividades básicas das empresas e um dos meios mais importantes pelos quais as organizações 

criam riquezas. Mas o termo gestão do conhecimento passou a ser utilizado mais amplamente 

apenas a partir do início da década de 1990, disseminando-se nas organizações como uma 

ferramenta para administrar esse ativo intangível e utilizá-lo de forma estratégica, permitindo 

que o conhecimento fosse resumido, qualificado e incorporado às ações gerenciais (TERRA, 

2005). 

A gestão do conhecimento se propõe a melhorar o armazenamento, criação, 

compartilhamento e uso do conhecimento na organização e, assim, melhorar o desempenho 

individual dos empregados e da organização (TERRA, 2005). O conhecimento não pode ser 

considerado nem como dado, nem como informação, mas está relacionado a ambos. O 

conhecimento é mais amplo, mais profundo e mais rico do que dados e informações 

(DAVENPORT e PRUSAK, 1998). A sua obtenção está ligada à informação apresentada a 

um indivíduo e à habilidade personalíssima deste de internalizar um raciocínio a respeito e a 

partir dela. Desta forma a gestão do conhecimento pode ser melhor explorada se abordada 

como parte permanente da gestão empresarial (TURBAN et al., 2010). 

A inteligência coletiva, por sua vez, é a capacidade de uma comunidade humana 

evoluir no sentido de se obter maior complexidade do pensamento, resolução de problemas e 

integração por meio da colaboração e da inovação (ANDRADE et al., 2011). A sinergia 

criada pela colaboração de diversos participantes traz forças complementares para uma 
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comunidade, já que o limite cognitivo de um indivíduo ou um pequeno grupo pode ser 

superado pela interação com outros e a criação de inteligência coletiva (YUAN et al., 2008). 

Ainda que inteligência coletiva não seja um termo novo para a comunidade acadêmica, 

existem diferentes interpretações e entendimentos a respeito dele. Percebendo isso, diversos 

autores procuraram organizar o entendimento desse conceito conforme apresentado na 

literatura, dentre os quais pode-se destacar Malone et al. (2010) e Salminem (2012). Dentre as 

diversas categorias de inteligência coletiva identificadas por esses autores, há uma que 

corresponde à colaboração de esforços intelectuais individuais para a consecução de um 

objetivo que seria difícil de ser atingido por um indivíduo agindo isoladamente. Malone et al. 

(2010) classificam essa forma de esforço como “coleção”, Salminem por sua vez entende isso 

como “agregação”. 

De forma bastante abrangente e genérica, Malone et al. (2010) definem inteligência 

coletiva como sendo um grupo de indivíduos reunidos que aparenta fazer algo inteligente. O 

interesse no fenômeno “inteligência coletiva” estaria relacionado ao fato de esse grupo de 

indivíduos normalmente criar sinergia a partir das ações e interações dos seus membros, de 

modo que o todo é maior do que a soma das partes (CASTELLUCCIO, 2006). 

Nessa linha, as comunidades web estão dentre as maiores promotoras de colaboração e 

compartilhamento de informação entre seus usuários. A Wikipédia é um exemplo claro de um 

sistema colaborativo em que é perceptível o forte incentivo para que os usuários interajam 

criando, compartilhando e corrigindo artigos de forma livre (PIMENTEL et al. 2006). Mas 

não apenas a Wikipédia possui esse papel, também blogs, fóruns, serviços de RSS, redes 

sociais, etc. (FUKS e PIMENTEL, 2012). 

As redes sociais auxiliam indivíduos inseridos em diferentes contextos e pertencentes 

aos mais variados grupos a interagir, de modo a gerar facilmente informação para ser 

distribuída e consumida por receptores de diferentes culturas.  

Dentre as redes sociais, destaca-se o Facebook que, em maio de 2016, atingia a marca 

de 1,09 bilhões de usuários ativos diariamente. São compartilhadas por esses usuários 4,75 

bilhões de unidades de conteúdo, incluindo envios de 300 milhões de fotos (FACEBOOK, 

2016). Integrado com mais de sete milhões de sites e aplicativos, em março de 2010, o 
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Facebook passou o Google como o site mais visitado nos Estados Unidos, respondendo por 

7,07% de todo o tráfego na web daquele país (WILSON et al., 2015). Em suma, desde a sua 

criação em fevereiro de 2004, o Facebook se tornou um sucesso espetacular possibilitando 

que milhões de interações sociais aconteçam todos os dias, gerando produção e 

compartilhamento de conhecimento massivo (TERRA, 2010). 

A presente pesquisa, por meio do desenvolvimento e aplicação de um artefato 

computacional, visa a analisar a gestão do conhecimento e a inteligência coletiva, que 

ocorrem nas interações de indivíduos presentes em grupos coletivos específicos no Facebook. 

Por meio de uma gestão simples do grupo, procurar-se-á gerar conhecimento a ser absorvido 

pelo coletivo, como também, estimular o uso do esforço coletivo dos próprios membros de 

um grupo na gestão do conhecimento conjuntamente gerado. Em outras palavras, trabalhar, de 

forma simples e cíclica, o conhecimento dentro do grupo visando a aprimorar a inteligência 

coletiva por meio da gestão do conhecimento, assim como a própria gestão do conhecimento 

mediante os esforços da inteligência coletiva desenvolvidos pelo grupo. 

É interessante salientar que as redes sociais se apoiam sobre conceitos como 

colaboração, cooperação, fluxo, agilidade, interação, engajamento, e têm por objetivo a 

contínua interação social por meio de um fluxo constante de informação. Assim, não parece 

ser do interesse de empresas como o Facebook viabilizar a manutenção, ou a gestão mais 

eficiente, do conhecimento em circulação na rede se isso implicar em uma redução na 

frequência de interações. Os interesses comerciais dos promotores da plataforma de redes 

sociais são melhor atendidos se as pessoas forem levadas a acessar o site com frequência e 

isso, por sua vez, pode ser conseguido se forem levadas a acreditar que estão perdendo algo 

que não poderá ser recuperado se não se mantiverem constantemente ativas em suas 

interações sociais pelo site (TERRA, 2010). Schneier (apud Gellman, 2010, p. 1) alerta: “não 

cometa o erro de imaginar que você é o cliente do Facebook – você é o produto”. 

Para ajudar na consecução do trabalho, foi criado um artefato de software para ajudar 

os usuários a classificar as informações no feed1 de um grupo de usuários do Facebook, além 

de sumarizar conhecimentos gerais das interações ocorridas em um determinado período; de 

                                                 
1  Feed em inglês significa "alimentador". Permite ao usuário adicionar (alimentar) o link de um ou mais 

feeds de um ou vários sites em um mesmo "agregador de feeds", que administra todos os conteúdos em 

um único espaço agregado. 
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maneira que seja possível organizar melhor o conhecimento gerado pelo grupo e estimular o 

coletivo a utilizar dos esforços coletivos para aprimorar a própria gestão de conhecimento do 

grupo. 

O funcionamento deste artefato se dará por meio da contabilização de informações 

periódicas do grupo (diárias, semanais, mensais), confrontando os usuários com uma 

sumarização, envolvendo a contabilização realizada, as categorias levantadas e o ranking 

criado para o período, das postagens mais “curtidas” e mais comentadas, de quem mais postou, 

das hashtags mais utilizadas e assim por diante. 

1.1 Formulação do Problema de Pesquisa 

Busca-se analisar, a partir da disponibilização a um grupo de usuários do Facebook de 

um artefato computacional desenvolvido especificamente para tal fim, o aperfeiçoamento da 

gestão do conhecimento e da inteligência coletiva de um grupo de usuários do Facebook, 

decorrentes da interação entre seus membros.  

1.2 Objetivos da Pesquisa 

O objetivo geral da dissertação é investigar a gestão de conhecimento e a inteligência 

coletiva, a partir da introdução de mecanismos que visam a fomentar sua ocorrência e mútuo 

suporte (gestão do conhecimento proporcionando e melhor organizando conhecimento ao 

coletivo e inteligência coletiva sendo usada para melhorar a própria gestão de conhecimento) 

a partir da interação de usuários de um grupo do Facebook. 

Para isso foi elaborado um artefato de software que permite, de maneira simples, a 

gestão do conhecimento presente na interação de um grupo específico do Facebook, com a 

expectativa de que o resultado desta melhor gestão do conhecimento também estimule o 

desenvolvimento de mais inteligência coletiva, que, por sua vez, seja utilizada no 

aprimoramento do próprio processo de gestão. 

A contemplação do objetivo geral definido se deu pela consecução dos seguintes 

objetivos específicos: 
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1. compreender a relação existente entre gestão do conhecimento e inteligência 

coletiva a partir de análise da literatura; 

2. avaliar a adequação da metodologia Design Science Research (DSR) para o 

desenvolvimento da pesquisa, com o intuito de se obter resultados relevantes 

tanto para o campo acadêmico quanto para a sociedade em geral; 

3. identificar as características e os atributos necessários ao artefato de software a 

ser desenvolvido para que contemplasse as necessidades do objeto desta 

pesquisa; 

4. desenvolver o artefato de software capaz de atender o objetivo proposto; 

5. analisar e apresentar os resultados obtidos da aplicação do artefato de software 

a um grupo coletivo com interação no Facebook, discutindo suas implicações 

mais relevantes. 

Embora os objetivos específicos sejam todos individualmente necessários (além de 

conjuntamente suficientes) para o atingimento do objetivo geral, eles foram tratados 

inicialmente de forma independente, sendo cada um submetido a procedimentos 

metodológicos próprios para sua consecução.  

1.3 Justificativa Teórica e Prática 

Conforme Lévy (2000), há um “dilúvio de informação” ao qual sociedade e empresas 

são submetidas na era da informação. Esta multiplicação exponencial de informações vem 

modelando a cultura na qual estamos inseridos (CANCLINI, 2003), exigindo que as empresas 

encontrem novas formas de gerenciar informação e conhecimento. 

Como é apresentado na literatura, tanto a gestão de conhecimento como a inteligência 

coletiva são ferramentas auxiliadoras na busca por inovação (KAUFFMANN et al., 2002). 

Por meio da inteligência coletiva, é possível se ter acesso a uma variada gama de 

conhecimentos, aproveitando a criatividade e o esforço coletivo de uma comunidade na busca 

por novos conhecimentos úteis aos objetivos empresariais. 
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Do ponto de vista teórico o presente trabalho gera uma interessante discussão acerca 

do entendimento sobre inteligência coletiva e gestão do conhecimento, tratadas de forma 

conjunta. Uma vez que se pretendeu utilizar gestão do conhecimento para ampliar a 

inteligência coletiva, esperando-se que esta, por sua vez, contribuísse para gestão do 

conhecimento, acredita-se que a análise dos resultados obtidos a partir da aplicação do 

artefato de software à interação de um grupo do Facebook contribui sobremaneira para a 

compreensão de como essas duas temáticas (inteligência coletiva e gestão do conhecimento) 

podem ser relacionadas de forma a proporcionar uma nova perspectiva às organizações e à 

sociedade. 

Do ponto de vista prático existe a clara motivação de se propor a construção de um 

artefato computacional que auxiliasse na resolução da problemática apresentada. Ao se propor 

a utilização de uma abordagem diferente para a interação de um coletivo em rede, 

estimulando a gestão do conhecimento pelos (e para os) usuários de um grupo do Facebook, 

acredita-se proporcionar uma contribuição, tanto para aspectos de gestão deste conhecimento, 

como no aprimoramento do coletivo envolvido, o que pode ser de grande valor para 

organizações dos mais diversos tipos. 

Ao colocar em prática a metodologia DSR, como principal forma de validar etapas e 

objetivos da pesquisa, acredita-se que também se avança na discussão das possibilidades 

metodológicas de desenvolvimento de trabalhos científicos em Sistemas de Informação. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Os capítulos aqui desenvolvidos foram elaborados visando a expor cada etapa do 

andamento do desenvolvimento da pesquisa, de forma que cada capítulo contemple o 

atingimento dos objetivos específicos aqui definidos.  

Os capítulos contemplados discutem os esforços realizados para o atingimento dos 

objetivos específicos definidos: 

 no Capítulo 2 estabelecem-se as bases teóricas sobre as quais a presente 

pesquisa foi desenvolvida. Procurou-se trazer as ideias de diferentes autores da 
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área de inteligência coletiva e gestão do conhecimento para estabelecer um 

diálogo entre as diferentes perspectivas de tratamento da questão; 

 no Capítulo 3 é exposta a metodologia design science research, utilizada no 

desenvolvimento desta pesquisa; 

 no Capítulo 4 é apresentada a fundamentação do artefato de software 

desenvolvido, incluindo aspectos técnicos e teóricos relevantes ao 

desenvolvimento do artefato; 

 no Capítulo 5 discute-se o processo de desenvolvimento do artefato; 

 no Capítulo 6 são apresentadas as análises e resultados obtidos da 

implementação do artefato e as implicações relevantes; 

 por fim, no Capítulo 7 são apresentadas a conclusão e recomendações futuras 

acerca do trabalho desenvolvido. 
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Capítulo 2 

Compreensão da Relação Existente entre 

Gestão do Conhecimento e Inteligência 

Coletiva  

Um dos objetivos específicos desta dissertação é compreender a relação existente entre 

gestão do conhecimento e inteligência coletiva, a partir de análise da literatura. Neste capítulo, 

descreve-se como isso foi feito. Discute-se, inicialmente, o que é gestão do conhecimento e o 

que é inteligência coletiva para se dedicar, então, à compreensão da relação existente entre 

esses dois constructos, o que é feito a partir da revisão sistemática da literatura a respeito do 

assunto, conforme descrito em uma seção de procedimentos metodológicos. Os principais 

achados são relatados a seguir para, no fim, realizarem-se algumas considerações sobre o 

atingimento desse primeiro objetivo específico da dissertação. 

2.1 Gestão do Conhecimento  

Segundo Davenport e Marchand (1999), no final da década de 1990, a gestão do 

conhecimento começou a ser utilizada como complementação à gestão da informação, a partir 

da compreensão da diferença entre o que é informação e o que é conhecimento. 

Na visão de Nonaka e Takeuchi (1997), conhecimento é similar a e, ao mesmo tempo, 

diferente de informação. Apesar de aparentemente paradoxal, esses autores discorrem três 

aspectos para fazer distinção entre os conceitos de conhecimento e informação: experiências, 

crenças e compromissos, ação e significado. Para Nonaka e Takeuchi (1997), a diferença 

entre conhecimento e informação está no fato que o conhecimento implica ação. Por isso, para 

eles, os termos precisam ser distintivamente tratados:  

a informação é um fluxo de mensagens, enquanto o conhecimento é criado por esse 

próprio fluxo, ancorado nas experiências, crenças e compromissos de seu detentor. 

Essa compreensão enfatiza que o conhecimento está essencialmente relacionado, 
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não somente a informação em si, mas também a ação humana (NONAKA E 

TAKEUCHI, 1997, p. 64).  

A informação, definida como uma coleção de dados arranjados sobre uma lógica 

específica visando a fornecer soluções para um problema (DAVENPORT e PRUSAK, 1998), 

passou a ser compreendida como "matéria-prima" para o conhecimento, o qual se obtém ao 

organizar dados e informações que contribuam para um entendimento adequado de um evento 

(TURBAN et al., 2010).  

No aspecto de significado, a importância fundamental da informação está na semântica, 

na capacidade de atribuir e transmitir significados. Conhecimento tem como definição algo 

complexo, resultado da mistura de vários elementos, fluidos, estruturados e intuitivos, de 

difícil compreensão lógica na sua formação e identificação (DAVENPORT e PRUSAK, 

1999). 

Conhecimento é uma mistura fluída de experiência condensada, valores, informação 

contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para avaliação 

e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na 

mente dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido não só em 

documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas 

organizacionais (DAVENPORT E PRUSAK, 1999, p. 68). 

A informação por si só transmite um significado, este pode ser internalizado de 

maneira a gerar diversos conhecimentos. A informação da queda de determinada ação na 

bolsa de valores para o interlocutor “A” pode sinalizar uma oportunidade, um momento 

oportuno; já para um interlocutor “B” pode sinalizar cautela, momento inoportuno. Uma 

informação pode dar ensejo à geração de vários conhecimentos (DAVENPORT e PRUSAK, 

1999). 

A gestão do conhecimento tem sido reconhecida e se destacado nos processos 

gerenciais por facilitar e estimular “os processos humanos de criação, compartilhamento e uso 

de conhecimentos individuais e coletivos” (TERRA, 2005, p. 2). Desta forma, agrega valor 

aos produtos, processos e serviços, proporcionando vantagem competitiva ao estabelecer as 

condições que criam a infraestrutura, física e digital, necessária ao gerenciamento de diversos 

conhecimentos técnicos e pessoais espalhados pela empresa (TERRA, 2005). 
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2.1.1 Criação do conhecimento 

Nonaka e Takeuchi (1997) identificam duas vertentes para o conhecimento que 

implicam em formas de gestão distintas. O conhecimento tácito é interno ao usuário, 

dependente das muitas experiências pessoais, valores culturais e familiares, educação formal e 

informal entre outros aspectos. Já o conhecimento explícito é externo ao usuário, podendo ser 

articulado, codificado e armazenado de alguma forma. Embora seja criado pelo indivíduo, não 

necessita da sua presença para ser compartilhado (NONAKA E TAKEUCHI, 1997), 

eliminando amarras espaço-temporais que, de outra forma, limitariam a sua organização e 

transferência. 

Os conhecimentos tácitos e explícitos seguem, na visão de Nonaka e Takeuchi (1997), 

uma “espiral do conhecimento”, composta por quatro passos de compartilhamento e 

conversão: 

 socialização (do tácito para o tácito): o conhecimento é obtido pela interação, 

observação, imitação e prática entre os usuários;  

 externalização (do tácito para o explícito): conhecimento é obtido por meio da 

formalização do conhecimento tácito, podendo ser visto na elaboração de 

manuais, apostilas e documentos por grupos de indivíduos, que por meio de 

interações da socialização buscam documentar o conhecimento, sobretudo, em 

conceitos gerais; 

 combinação (do explícito para o explícito): visa a ampliar a gama de 

conhecimento formalizado à disposição da organização, trabalhando na 

procura explícita por novos conhecimentos e sua agregação aos conhecimentos 

já pertencentes à organização; 

 internalização (do explícito para o tácito): é o processo em que o indivíduo 

entende um novo conceito, que molda os modelos e entendimentos mentais 

anteriores, agregando o novo conhecimento ao conhecimento já pertencente ao 

indivíduo. 
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2.1.2 Compartilhamento de conhecimento e inovação 

Conforme Fong (2003), a gestão do conhecimento proporciona novas oportunidades 

de inovação pela criação de novos conhecimentos, obtidas por meio do compartilhamento de 

conhecimento entre os muitos funcionários de uma organização. Para Wang et al. (2014), o 

compartilhamento de conhecimento é fundamental, uma vez que pode contribuir para a 

geração de novos conhecimentos, inovações e, em decorrência disto, vantagem competitiva 

para a organização. Esses autores definem conhecimento e compartilhamento de 

conhecimento da seguinte forma: 

 conhecimento - informação processada por indivíduos, incluindo ideias, fatos e 

julgamentos relevantes ao desempenho organizacional;  

 compartilhamento de conhecimento - provimento aos funcionários de 

conhecimento explícito (fórmulas, processos e rotinas) e conhecimento tácito 

(experiências e "know-how"2), com o intuito de auxiliar no cumprimento de 

metas, resolução de problemas, desenvolvimento de novas ideias e 

implementação de políticas ou procedimentos. 

Ainda na visão de Wang et al. (2014), equipes e indivíduos de diferentes formações, 

perspectivas, níveis e domínios de conhecimento podem criar conhecimento novo, justamente 

em razão das suas diferenças. Consideram que, por meio da gestão do compartilhamento, 

integração e geração de conhecimento, é possível alcançar uma aprendizagem coletiva de 

valor para a organização. 

Contudo, Rodrigues e Graeml (2013) frisam a existência de uma mistura de conceitos 

e definições nas abordagens da gestão do conhecimento, que tratam de conhecimento e 

informação, em muitos casos, de forma indistinta. Em virtude disso, muito da discussão que é 

feita refere-se à gestão da informação e não à gestão do conhecimento, com grandes 

implicações sobre a sua aplicação prática no ambiente organizacional. 

                                                 
2  Know-how é um termo utilizado para descrever o conhecimento prático sobre como fazer alguma coisa . 



29 

 

2.2 Inteligência Coletiva 

A primeira aparição do termo inteligência coletiva na literatura data de 1971. Nela, 

Weschsler (1971) faz um paralelo entre comportamento coletivo e inteligência coletiva, 

afirmando que a inteligência coletiva necessariamente só acontece quando existe interação 

entre os membros participantes da execução de uma tarefa. Em geral, a abordagem de 

inteligência coletiva é mais inovadora para a resolução de problemas, podendo ser mais 

efetiva, se comparada à capacidade intelectual de indivíduos isolados (WESCHSLER, 1971). 

Ainda que inteligência coletiva não seja um termo novo para a comunidade acadêmica, 

existem diferentes interpretações e entendimentos a seu respeito. Sistemas colaborativos 3 

(BORGES et al., 1995) e Web 2.04 (O’REILLY, 2007), inteligência coletiva (LÉVY, 2003) e 

crowdsourcing 5  (HOWE, 2009) são alguns dos termos largamente utilizados quando se 

discute a possibilidade de interação de diversas pessoas, direta ou indiretamente, em busca de 

um resultado. Via de regra, busca-se, por meio dessas interações, e ainda que de forma 

inconsciente em alguns casos, potencializar os resultados que poderiam ser obtidos por um 

único indivíduo, sendo a inteligência coletiva mais voltada à geração de novos conhecimentos 

pelo coletivo, a fim de se melhorar o próprio coletivo por meio do aprimoramento de cada 

indivíduo (MALEEWORG et al., 2008).  

Conceitualizada por Lévy (2003, p. 28), a inteligência coletiva é tida como “uma 

inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, 

que resulta em uma mobilização efetiva das competências”. Ela está distribuída em todos os 

indivíduos, não restrita a poucos privilegiados. O saber encontra-se na humanidade e todos os 

indivíduos podem oferecer conhecimento, não existindo um único ser humano que não possa 

colaborar (LÉVY, 2003). Para Maleewong et al. (2008) e Yuan et al. (2008), trata-se da 

capacidade que uma comunidade humana tem de evoluir por meio da resolução de problemas 

                                                 
3  Sistemas colaborativos são ferramentas de software utilizadas em redes de computadores para facilitar a 

execução de trabalhos em grupos (BORGES et al., 1995). 

4  Web 2.0 é utilizado para descrever a segunda geração da World Wide Web, tendência que reforça o 

conceito de troca de informações e colaboração dos internautas com sites e serviços virtuais. A ideia é 

que o ambiente on-line se torne mais dinâmico e que os usuários colaborem para a organização de 

conteúdo (O’REILLY, 2007). 

5 Crowdsourcing é um modelo de criação e/ou produção, que conta com a mão-de-obra e conhecimento 

coletivos para criação de conteúdo ou realização de um serviços de forma colaborativa (HOWE, 2009). 
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e integração por meio de colaboração, tendo sua base no reconhecimento e enriquecimento 

mútuo das pessoas envolvidas em exercício coletivo no qual cada indivíduo contribui com o 

que sabe para a construção do conhecimento coletivo (MALEEWONG et al., 2008). Assim, a 

inteligência coletiva consiste na combinação de inteligências individuais, em um sistema 

complexo adaptativo, representando mais que apenas uma adição de inteligências e 

emergindo gradualmente à medida que as inteligências agem individual e coletivamente entre 

si (YUAN et al., 2008). 

A função da inteligência coletiva no ambiente de trabalho é prover orientação à 

organização, exposta a um cenário de crescente complexidade. Ela serve para sustentar a 

comunidade proporcionando a contínua argumentação e evidenciação de competências para 

uma resposta rápida às possibilidades e desafios vitais, à medida que estes aparecem (PÓR, 

1995). 

Como apresentado por Bembem e Santos (2013), Lévy considera os seres humanos 

como sendo incapazes de pensar coletivamente sem o auxílio de alguma ferramenta de apoio. 

Para ele, a intelectualidade de cada indivíduo só pode se tornar coletiva e então se reunir em 

um mesmo ambiente, a partir da mediação das tecnologias da informação e comunicação. 

Com essas tecnologias, os saberes dos indivíduos podem ser colocados em sinergia. A 

coordenação dos saberes pode ocorrer no “ciberespaço”6, o qual não é apenas composto por 

tecnologias e instrumentos de infraestrutura, mas também é habitado pelos saberes e pelos 

indivíduos que os possuem (LÉVY, 2003). O ciberespaço permite que os indivíduos se 

mantenham interligados, independentemente do local geográfico em que se situam. Na visão 

de Lévy (2003) o ciberespaço desterritorializa os saberes e funciona como suporte ao 

desenvolvimento da inteligência coletiva.  

A partir dessa visão de desterritorialização do saber e de seu aproveitamento para o 

bem comum, percebe-se que o projeto de inteligência coletiva proposto por Lévy (2003) é 

algo de alcance global, envolvendo a mobilização das competências dos indivíduos, a fim de 

se obter o reconhecimento e o enriquecimento mútuo dos envolvidos. Esse princípio é a base 

da inteligência coletiva para o autor. 

                                                 
6  Ciberespaço pode ser definido como “um mundo virtual porque está presente em potência, é um espaço 

desterritorializante. Esse mundo não é palpável, mas existe de outra forma, outra realidade” 

(MONTEIRO, 2007, p. 1). 
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Ainda segundo Lévy (2003), a inteligência coletiva visa a tornar a sabedoria a base 

principal, a infraestrutura, das relações humanas. Ela só pode de fato ocorrer no lugar 

denominado por Lévy como “espaço do saber”. Nesse espaço, as relações humanas são 

baseadas na valorização dos sujeitos e de suas habilidades. Como dito anteriormente, Lévy 

(2003) aponta o ambiente virtual como sendo o local onde esse espaço pode existir. Nisso, é 

corroborado por Maries e Scarlat (2011), que observam que a inteligência coletiva tem 

evoluído de uma “inteligência coletiva natural”, que ocorre quando está envolvido um 

pequeno número coletivo de pessoas, para uma “inteligência coletiva em pirâmide”, um tipo 

de inteligência social desenvolvida com base no modelo hierárquico das organizações sociais, 

atualmente alavancada pela TI. A “inteligência coletiva em pirâmide” permite atingir, na 

visão de Maries e Scarlat (2011), um novo patamar de “inteligência coletiva global”, que 

envolve a mesma “inteligência coletiva natural” do patamar inicial, mas sob a influência de 

grupos, coletivos e sociedades, em escalas geográficas que vão se expandindo à medida que 

as tecnologias de informação e comunicação permitem coordenação de pensamento e ações 

entre um número cada vez maior de indivíduos. Trata-se de um espaço em constante 

construção, uma vez que sempre existem tecnologias diferentes disponíveis para colocar os 

sujeitos em sinergia e efetivar de fato o espaço do saber proposto por Lévy (2003). 

Enquanto Lévy traz sua visão filosófica sobre o conceito de inteligência coletiva, 

preocupando-se com a criação de diretrizes acerca do tema e analisando-o segundo as 

ambiências da ética, economia, tecnologia política e estética. Malone et al. (2010) possuem 

uma visão estritamente prática do que é inteligência coletiva. Como já mencionado, para esses 

autores, inteligência coletiva é um grupo de indivíduos reunidos que “aparentam” fazer algo 

inteligente. Maleeworg et al. (2008) seguem nessa mesma linha: trata-se da capacidade de 

evolução tida por uma comunidade humana por meio da resolução de problemas e integração 

pela colaboração, baseada no conhecimento e enriquecimento mútuo das pessoas envolvidas 

no exercício coletivo. Isto se dá por meio da criação de laços sociais construtivos, em que 

cada indivíduo contribui com seu saber em prol do conhecimento coletivo a ser gerado. 

A Web 2.0 propicia diversas maneiras para que as pessoas interajam e colaborem para 

gerar conhecimento. Segundo O’Reilly (2007), a Internet tornou-se uma plataforma de 

cooperação, que impõe uma série de regras que devem ser entendidas para se obter sucesso. 

Dentre elas, a mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede 
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para se tornarem melhores conforme são usados por um número maior de pessoas, 

incentivando a inteligência coletiva.  

Howe (2009) utiliza o termo crowdsourcing como sendo o ato de distribuir a um grupo 

de pessoas normalmente grande um trabalho que antes teria que ser realizado por uma única 

pessoa. Assim, trata-se de uma variação do conceito de inteligência coletiva, expandindo-o 

para um “esforço de equipe”, em que todos trabalham em comum acordo, de forma 

estratégica, levando em consideração os conhecimentos e capacidades individuais.  

Em um contexto de TI, a inteligência coletiva pode ainda ser utilizada como uma 

alternativa a operações simples e repetitivas, porém de difícil automatização, ou 

automatização não muito eficiente. A utilização da opção “curtir” pelo Facebook pode ser 

citada como uma maneira de se automatizar uma classificação de conteúdo relevante dentro 

de determinadas comunidades, assim como na produção de conhecimento e obtenção de 

informações relevantes sobre um dado contexto e objetivo pretendidos (SVOBODOVÁ E 

KOUDELKOVÁ, 2011). 

Contudo, a utilização da inteligência coletiva é limitada pela maneira como os 

indivíduos envolvidos no processo aderem à proposta. Malone et al. (2010) destacam três 

grandes grupos de motivações que levam os indivíduos a participar do processo de 

inteligência coletiva: dinheiro, amor e glória, que devem ser levados em conta ao se procurar 

criar um ambiente que estimule o seu desenvolvimento. Outros autores também discutem 

incentivos pragmáticos, que poderiam ser incluídos na categoria “dinheiro” de Malone et al. 

(2010), e de outras ordens (mais ou menos facilmente categorizáveis como “amor” ou 

“glória”), como atuando como motivadores de esforços individuais para a criação de algo em 

grupo. Nambisan e Nambisan (2008), por exemplo, ao proporem formas de empresas 

envolverem seus clientes em atividades que tradicionalmente eram executadas por 

funcionários ou contratados, afirmam que os clientes podem ser atraídos a colaborar por 

razões pragmáticas, mas também para socializar, obter uma experiência de usabilidade ou 

uma experiência hedônica. 
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2.2.1 Frameworks para Inteligência Coletiva 

Salminem (2012) buscou, por meio de uma revisão sistemática da literatura, criar um 

framework7 conceitual para categorizar os assuntos abordados dentro da área de inteligência 

coletiva em níveis e temas, para então propor definições para eles. Malone et al. (2010), por 

outro lado, propõem um framework por meio do qual se pode construir os “alicerces” para 

sustentar a inteligência coletiva em um ambiente de interação coletiva. A esses “alicerces” 

chamaram de “genes”, em uma analogia aos genes da biologia, que definem as características 

de um organismo. 

2.2.1.1 Nível de análise da Inteligência Coletiva 

Salminen (2012) afirma que atualmente não existe framework que seja largamente 

aceito para estudar a inteligência coletiva em um contexto de seres humanos. Diversas foram 

as tentativas de estudo para abordar inteligência coletiva: existem trabalhos puramente 

teóricos, conceituais, simulações, estudos de caso, experimentos e iniciativas em design de 

sistemas para inteligência coletiva. Esse campo de estudos é multidisciplinar e se relaciona, ao 

menos, com a psicologia, estudos cognitivos, biologia, ciência da computação e semânticas e 

mídias sociais (SALMINEM, 2012).  

Dentro do que Salminem (2012) propõe, existem três diferentes níveis de análise da 

inteligência coletiva adotados na literatura da área: micro, emergente e macro. 

O nível micro se refere aos seres humanos, individualmente. É nesse nível que a 

inteligência coletiva é entendida como sendo a combinação de elementos psicológicos, 

cognitivos e comportamentais. Segundo Pentland (2000, apud SALMINEM, 2012), os seres 

humanos devem, em primeiro lugar, ser vistos como animais sociais e apenas 

secundariamente como indivíduos. De acordo com sua pesquisa, o comportamento humano é 

um comportamento responsivo, em grande parte previsível e não linguístico. A imersão de si 

em uma rede social é uma condição humana típica e a nossa capacidade inconsciente para 

interpretar e exibir sinais sociais permite-nos uma boa coordenação no âmbito de uma rede. 

                                                 
7  Um framework ou arcabouço conceitual é um conjunto de conceitos usado para resolver um problema 

de um domínio específico. Framework conceitual não se trata de um software executável, mas sim de 

um modelo de dados para um domínio (TECHTERMS, 2015). 
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Dessa maneira, Pentland sugere que partes importantes da inteligência humana poderiam 

residir em uma rede de pensamento humano distribuído.  

No segmento de estudo do comportamento humano enquanto membros de um grupo, 

existem estudos em desempenho de grupos, confiança e atenção. Vale lembrar que certo nível 

de confiança é uma pré-condição para a cooperação (ROSA E BRAMBILLA, 2011). Atenção 

é uma forma implícita de medir valor em diversas aplicações contemporâneas.  

No nível macro, Salminem (2012) considera a inteligência coletiva como um 

fenômeno estatístico, ao menos no caso da “sabedoria da multidão”. O termo “sabedoria da 

multidão” foi cunhado por Surowiecki et al. (2005, apud SALMINEM, 2012) e descreve o 

fenômeno em que, sob certas condições, grandes grupos conseguem alcançar melhores 

resultados do que qualquer indivíduo do grupo, isoladamente. Lorenz et al. (2011) mostra que 

a média estimada por vários indivíduos pode ser precisa, mesmo se estimativas individuais 

não o forem. 

Os conceitos de diversidade, independência e agregação baseiam-se, respectivamente 

em: diferenças demográficas, educacionais e culturais. Estimativas geradas individualmente, 

especialmente quando não são influenciadas pelo grupo, podem ser usadas na formação de 

uma estimativa coletiva, que tende a ser muito mais precisa que as individuais, uma vez que 

os erros de estimativa individuais se neutralizam uns aos outros (SUROWIECKI et al., 2005). 

Por fim, chega-se à definição de nível emergente. É importante notar que, 

propositalmente, a definição desse nível foi deixada por último para facilitar o entendimento, 

uma vez que o nível emergente é um estágio de transição entre os níveis micro e macro. Esse 

nível é visto como o ponto de entendimento em que é possível descobrir como 

comportamentos de sistemas no nível macro podem emergir de interações de indivíduos no 

nível micro. Segundo Damper (2000, apud SALMINEM, 2012), uma simples definição para o 

nível “emergente” é: o todo é mais do que a soma de suas partes.  

A Figura 1 é uma representação hierarquizada da lista de temas relacionados à 

inteligência coletiva em humanos e sua categorização sob os três níveis de abstração 

propostos por Salminem (2012). 



35 

 

 

Figura 1: Representação hierarquizada da lista de temas relacionados à inteligência coletiva 

(SALMINEM, 2012) 

2.2.1.2 Desenvolvimento de sistemas de Inteligência Coletiva 

Malone et al. (2010) apresentam um framework pelo qual é possível classificar e 

identificar, de maneira precisa, sobre quais alicerces os sistemas baseados em inteligência 

coletiva se fundamentam. Para chegar aos alicerces principais, foram realizadas quatro 

perguntas principais que se escondem atrás de todo projeto de sistema de inteligência coletiva, 

são elas:  

1. O que está sendo feito?  

2. Quem está fazendo?  

3. Por que está fazendo?  

4. Como está sendo feito?  
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As respostas a essas perguntas são o que dá origem aos alicerces que, empregando 

uma analogia à biologia, o autor chama de “genes” de sistemas de inteligência coletiva. A 

combinação completa dos genes associados com um exemplo específico de inteligência 

coletiva pode ser vista como o "genoma” do sistema (MALONE et al., 2010).  

É possível utilizar uma abordagem sistemática que permite construir exatamente o 

tipo de sistema de inteligência coletiva que atenda ao propósito desejado. Isso é possível por 

meio do entendimento dos dezesseis principais genes, conforme propostos por Malone et al. 

(2010), e da aplicação das perguntas “o que?", "quem?”, “por quê?” e "como?”.  

Quando se pergunta “o que?”, normalmente a resposta é relacionada à missão ou 

objetivo da empresa. Em alguns casos, fala-se em nível de tarefas. A partir dessa pergunta, 

pode-se obter os primeiros dois genes: criação, que visa à produção de algo novo pelos atores 

do sistema, e decisão, onde os atores do sistema geram as alternativas do que pode vir a ser 

criado. Entende-se que há uma interdependência desses dois genes em um sistema de 

inteligência coletiva (MALONE et al., 2010), uma vez que para decidir entre as alternativas 

possíveis é necessário que o gene de criação tenha gerado as opções. O gene de criação torna-

se dependente do gene de decisão pois é ele quem decide quais itens criados serão mantidos.  

A pergunta “quem?” é de vital importância para um sistema de inteligência coletiva 

pois permite identificar os interessados em assumir a responsabilidade pelas tarefas. Existem 

dois genes que servem de balizadores para identificar a distribuição das tarefas. O gene da 

hierarquia permite que qualquer tarefa seja deliberadamente atribuída por um membro que é 

superior na hierarquia do grupo a outro membro da equipe, o que pode ser essencial quando a 

tomada de decisão se faz necessária para a evolução do projeto (MALONE et al., 2010). 

Paralelamente ao gene da hierarquia, a pergunta “quem?” pode ativar o gene da multidão, 

que, ao contrário da atribuição arbitrária praticada pelo gene da hierarquia, possibilita que as 

pessoas assumam espontaneamente certas responsabilidades e realizem as tarefas 

relacionadas.  

Quando se procura investigar a participação no desenvolvimento de sistemas de 

inteligência coletiva sob a ótica do “por quê?”, percebe-se que essa pergunta vem 

acompanhada por outras três:  
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1. Por que as pessoas escolhem assumir responsabilidades?  

2. O que as motiva a participar?  

3. Quais são os incentivos?  

Essas três questões são claramente ligadas à motivação dos indivíduos para realizar 

uma tarefa, como salientam Malone et al. (2010). Existem três genes importantes para tratar 

dessa questão motivacional: dinheiro, amor e glória. O gene do dinheiro engloba toda e 

qualquer forma de recompensa financeira como motivação para a execução de uma tarefa. 

Não necessariamente a recompensa monetária precisa ser imediata. Pode ser a esperança de 

uma recompensa futura, em decorrência da sua participação presente em um projeto coletivo. 

Como o incentivo monetário nem sempre é motivador para a execução de uma tarefa, abre-se 

espaço para a atuação dos outros dois genes, amor e glória.  

O amor pela tarefa a ser desempenhada ou pelos efeitos que ele pode proporcionar 

torna-se um grande motivador para alguns indivíduos, em diversos casos dispensando a 

atuação do gene do dinheiro (MALONE et al., 2010). Esse gene toma diversas formas: pode 

estar presente na motivação que algumas pessoas sentem em realizar uma atividade prazerosa, 

por terem a oportunidade de socializar com outras pessoas ou mesmo por acreditarem que 

estão contribuindo para uma causa que consideram ser maior do que elas mesmas (MALONE 

et al., 2010).  

O gene da glória é um importante motivador para aquelas pessoas que julgam 

importante ser reconhecidas por seus pares (MALONE et al., 2010). Um exemplo clássico da 

utilização desse gene, ainda que de forma inconsciente, foi o apelo divertido de Linus 

Torvalds, criador do sistema operacional Linux, à comunidade de desenvolvedores para que 

colaborassem com o desenvolvimento de um sistema operacional em seu tempo livre. A 

participação de programadores em projetos desse tipo tornou-se sinal de alta habilidade de 

programação, que depois era convertida em status e glória na comunidade (HOWE, 2009).  

A última questão proposta por Malone et al. (2010) é “como?”. Normalmente esta 

questão é respondida dentro de uma empresa com a descrição da estrutura organizacional e 

seus processos, em uma visão tradicional de organização hierarquizada. No contexto da 

inteligência coletiva, torna-se de vital importância entender de que forma as contribuições são 
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feitas pelo grupo em prol do objetivo, se de forma independente umas das outras ou havendo 

forte dependência entre as contribuições de cada membro do grupo (MALONE et al., 2010).  

Coleção é o gene derivado da contribuição individual e independente de membros de 

um grupo (MALONE et al., 2010). Cada indivíduo colabora para que a tarefa seja completada 

ou a coleção aumentada. Para esse gene ser utilizado em seu máximo potencial, é importante 

que a atividade a ser executada pelo grupo possa ser dividida em pequenos passos que possam 

ser executados separadamente por cada indivíduo da multidão. Quando isso não for possível, 

o gene da colaboração deve ser considerado, já que possibilita que os membros da multidão 

trabalhem juntos para criar algo, quando existirem importantes interdependências entre os 

colaboradores (MALONE et al., 2010).  

Dentro da categoria de genes de decisão, encontram-se os genes de decisão em 

grupo: votação, consenso e média. Um exemplo de situação em que atua o gene da média é 

um caso que foi utilizado em 2001 pela NASA e possibilitou que qualquer indivíduo 

interessado em astronomia analisasse as fotos da superfície de Marte, que foram 

disponibilizadas na Internet, a fim de identificar possíveis crateras. Quando as coordenadas 

disponibilizadas pelos amadores para crateras identificadas foram comparadas com as que 

haviam sido mapeadas pelos cientistas, verificou-se que o nível de acerto obtido foi 

equivalente (MALONE et al., 2010). Por fim, existem os genes relacionados à previsão de 

mercados, decisões individuais, mercados e redes sociais.  

No Quadro 1 é possível verificar de forma estruturada, as questões, os genes e uma 

explicação das situações em que podem ser úteis. 

Quadro 1: Compilação dos genes da inteligência coletiva conforme propostos por Malone et 

al. (2010) 

QUESTÃO GENE ÚTIL QUANDO... 

QUEM? 
Multidão 

Realização de atividades que são distribuídas para o todo ou em locais 

não conhecidos antecipadamente. 

Atividades podem ser divididas em partes de forma satisfatória. 

Multidões podem fazer algo de forma mais barata, mais rapidamente, 

com maior qualidade ou com maior motivação. 

Hierarquia Condições para o acionamento da multidão não são cumpridas. 

POR QUÊ? Dinheiro Apelar para amor e glória, em vez de dinheiro pode muitas vezes (mas 
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QUESTÃO GENE ÚTIL QUANDO... 

Amor nem sempre) reduzir os custos. 

Fornecer dinheiro e glória pode muitas vezes (mas não sempre) 

influenciar a direção e velocidade de desempenho de um grupo. Glória 

COMO? 

(CRIAR) 

Coleção 

Condições do gene multidão, além de: 

A atividade pode ser dividida em pedaços pequenos que podem ser 

executados (principalmente) independentemente uns dos outros. 

Competição 
Condições do gene multidão, além de: 

Apenas uma (ou algumas) boas soluções são necessárias. 

Colaboração 

Atividade não pode ser dividida em pequenas partes independentes. 

Existem formas satisfatórias de gerenciar as dependências entre os 

membros. 

COMO? 

(DECIDIR) 

Decisão em grupo 
Condições do gene multidão, além de: 

Todos no grupo precisam respeitar a mesma decisão. 

Votação 
Condições do gene decisão em grupo, além de: 

É importante para a multidão estar comprometida com a decisão. 

Média 

Condições do gene votação, além de: 

Decisão consiste em estimar um número. 

A multidão não possui ainda nenhum viés sistematicamente definido 

para estimar um número. 

Consenso 

Condições do gene votação, além de: 

Utilizado quando alcançar um consenso é viável em um tempo razoável 

(normalmente o grupo é pequeno o suficiente ou tem visões semelhantes 

o suficiente para possibilitar a convergência). 

Mercado de previsão 

As decisões consistem em estimativas. 

Multidões têm informações sobre estimativas de números. 

Algumas pessoas podem ter (ou obter) melhores informações. 

Estimativas atualizadas continuamente são úteis. 

Decisões individuais 
Condições do gene multidão, além de: 

Os indivíduos podem tomar suas próprias decisões. 

Mercado 

Condições do gene decisões individuais, além de: 

O dinheiro é necessário para motivar as pessoas a fornecer o esforço 

necessário ou outros recursos. 

Rede social 

Condições do gene decisões individuais, além de: 

Motivações não monetárias são suficientes para as pessoas fornecerem o 

esforço necessário ou outros recursos. 

Indivíduos têm as opiniões de outros como úteis para suas próprias 

tomadas de decisões. 
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2.3 Inteligência Coletiva e Gestão do Conhecimento: Quem é 

meio e quem é fim? 

A inteligência coletiva descreve um tipo de inteligência compartilhada que surge da 

colaboração de muitos indivíduos em suas diversidades, por tratar do relacionamento entre os 

indivíduos e trabalhar o conhecimento que circunda este relacionamento (LÉVY, 2003). É, 

em muitos casos, utilizada dentro do processo de criação e disseminação de conhecimento 

(MALEEWORG et al., 2008). A gestão do conhecimento, por sua vez, tem sua preocupação 

na busca da melhoria do desempenho das organizações por meio de processos de localização, 

extração, compartilhamento e criação de conhecimento, assim como por meio das ferramentas 

e tecnologias de informação (TERRA, 2005). 

Considerando que a quantidade de conhecimento a gerir se tornou muito maior que no 

passado, dificultando a sua gestão a partir de esforços individuais, a inteligência coletiva se 

mostra interessante se considerada como apoio ao processo de gestão de conhecimento 

(CANCLINI, 2003; LÉVY, 2003; TERRA, 2005). O próprio resultado da gestão do 

conhecimento pelos indivíduos pode ser percebido como de interesse coletivo, motivando 

agentes individuais, de forma consciente, a trabalharem individual (combinação/agregação) 

ou coletivamente (sabedoria coletiva/das multidões) para que aconteça (SALMINEM, 2012; 

MALONE et al., 2010). O resultado da gestão do conhecimento pode, ainda, ser percebido 

como valioso por algum agente, que pode procurar formas de motivar outros agentes a 

contribuírem para que seja atingido (crowdsourcing), mesmo que sem a intenção de 

compartilhá-lo diretamente com os demais (HOWE, 2009). 

A partir destas considerações, percebeu-se a necessidade de fundamentar a relação 

existente entre as temáticas, inteligência coletiva e gestão do conhecimento, por meio de uma 

revisão sistemática da literatura, visando a discutir as perspectivas existentes no meio 

acadêmico que trabalhassem ambas as temáticas paralela ou concomitantemente. 

2.4 Procedimentos metodológicos 

A revisão realizada para a preparação deste capítulo foi executada tendo por base o 

protocolo apresentado por Kitchenham (2004). O procedimento preliminar de busca por 
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artigos para serem incluídos na revisão sistemática envolveu a pesquisa por fontes acessíveis 

eletronicamente. Foram pesquisadas, em meados de setembro de 2014, as seguintes bases de 

dados online: Spring8, Spell9, Google Scholar10, Science Direct11 e o portal de periódicos da 

Capes12. 

Com exceção da base de periódicos Spell, a pesquisa nas demais bases de dados online 

foi feita mediante a expressão geral de busca (palavras-chaves) [“collective intelligence” 

AND “knowledge management”] e [“inteligência coletiva” AND “gestão do conhecimento”], 

procurando-se obter artigos em inglês e português, respectivamente. Na base Spell foram 

utilizadas ambas as expressões em campos de busca diferentes, adotando-se a opção de busca 

por “palavra-chave”, já que a base não permitia a utilização do operador lógico AND na busca 

pretendida. 

Para a base de dados online Google Scholar foi utilizado o critério padrão de 

relevância adotado pelo site, ou seja, os artigos foram analisados segundo a ordem em que 

apresentados na tela. Foram efetivamente lidos o título e resumo dos artigos presentes nos 

resultados de busca até o momento em que ocorreram duas páginas inteiras com resultados 

que não podiam ser aproveitados por não conterem os termos “collective intelligence” e 

“knowledge management” no título e/ou no resumo. Desta forma, dentre os 31700 artigos 

originalmente sugeridos pelo Google Scholar para a expressão [“collective intelligence” AND 

“knowledge management”] foram analisadas as primeiras 26 páginas de resultados (260 

estudos), de maneira que as 2 últimas páginas (20 estudos) não retornaram nenhum estudo 

atendendo ao critério mencionado acima. 

A Tabela 1 apresenta a quantidade de artigos obtidos de cada uma das bases 

mencionadas após a triagem inicial, desconsiderando-se eventuais sobreposições de artigos 

encontrados em mais de uma base de dados.  

 

 

                                                 
8  http://www.springer.com/br/ 
9  http://www.spell.org.br/ 
10  https://scholar.google.com/ 
11  http://www.sciencedirect.com/ 
12  http://www.periodicos.capes.gov.br/ 
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Tabela 1: Artigos considerados preliminarmente na revisão sistemática de literatura de 

inteligência coletiva e gestão do conhecimento 

Base de dados Artigos encontrados 

Spell 2 

Capes 43 

Science Direct 261 

Springer 486 

Google Scholar 260 

Total 1052 

 

Expressões de busca em português também foram utilizadas ([“inteligência coletiva” 

AND “gestão do conhecimento”]), tanto para a base Google Scholar como para as demais, 

mas percebeu-se que todas as ocorrências em português já haviam sido incluídas nos 

resultados em inglês, podendo ser ignoradas. Isto talvez se explique pelo fato de os artigos em 

português apresentarem abstract e keywords contendo as expressões em inglês. 

A partir dessa seleção preliminar, foram definidos critérios com a finalidade de filtrar 

os artigos relevantes à pesquisa. O próximo critério foi: 

 o artigo deveria conter as expressões “collective intelligence” e “knowledge 

management” no título ou no resumo. 

A partir desse critério foram selecionados 29 artigos, necessariamente tratando de 

ambos os conceitos chaves, nas bases pesquisadas, os quais foram então submetidos aos 

critérios de filtragem apresentados a seguir, cuja verificação foi executada mediante a leitura 

do resumo do artigo, resultando na manutenção de 16 artigos no corpus do trabalho:  

 o artigo deveria tratar da inteligência coletiva ou da gestão do conhecimento 

como seu assunto chave; 

 o artigo deveria tratar da relação de inteligência coletiva com gestão do 

conhecimento ou com conhecimento. 

A maioria dos artigos estava acessível na íntegra nas bases consultadas, tendo sido 

necessário adquirir um artigo diretamente da editora e consultar o conteúdo de um segundo 

artigo no Google Books. Neste último caso, não estavam disponíveis 6 páginas de um total de 

21, o que não impediu a compreensão das ideias dos autores. 
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A avaliação da qualidade dos artigos não fez parte do escopo da pesquisa, de modo 

que foram mantidos no corpus de análise todos os artigos que passaram pelo processo de 

seleção e filtragem detalhado acima. A revisão foi então realizada mediante a leitura completa 

dos artigos remanescentes, como última forma de certificar-se de que se tratavam mesmo de 

trabalhos pertinentes à revisão sistemática proposta, tratando especificamente dos assuntos 

chave da pesquisa e fazendo menção, explicitamente, a ambos. Nesta etapa, foi eliminado 

mais um artigo, restando, portanto, 15 artigos para a realização da análise pretendida. 

2.5 Discussão 

Desses 1052 artigos obtidos por meio da filtragem original, descrita no parágrafo 

anterior, apenas 29 permaneceram frente ao primeiro refinamento, que envolveu verificar se 

"collective intelligence" e "knowledge management" apareciam, ambas, no título ou no 

resumo dos trabalhos. Após a avaliação do critério de filtragem relativo à avaliação de 

pertinência, somente 16 artigos foram mantidos. Por fim, feita a leitura integral dos artigos, 

mais um foi descartado por fugir ao escopo pretendido, resultando 15 estudos que atendiam 

plenamente ao objetivo da pesquisa. A Figura 2 ilustra o processo metodológico descrito. 
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Figura 2: Síntese do processo metodológico de obtenção dos artigos para revisão 

sistemática da literatura sobre inteligência coletiva e gestão do conhecimento 

Como é apresentado na Tabela 2, entre os 14 estudos excluídos/eliminados na análise 

do resumo ou do texto integral, 3 tratavam da inteligência coletiva como assunto chave, mas 

sem dar ênfase à gestão do conhecimento, 2 discutiam gestão do conhecimento sem o devido 

foco na inteligência coletiva e 9 não trabalhavam a relação entre gestão do conhecimento e 

inteligência coletiva, apesar de tratarem dos dois temas. 
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Tabela 2: Motivos para a exclusão de artigos do corpus de análise da revisão sistemática de 

literatura de inteligência coletiva e gestão do conhecimento 

Critérios de Exclusão Artigos 

Artigo tratando somente a gestão do conhecimento como seu assunto chave 2 

Artigo tratando somente a inteligência coletiva como seu assunto chave 3 

Artigo tratando das duas temáticas, mas sem estabelecer relação entre elas 9 

 

Os 15 artigos que atenderam os requisitos metodológicos para inclusão na revisão 

sistemática estão relacionados no Apêndice A. Dentre eles, 12 encontram-se em inglês, 2 em 

português e 1 em espanhol. Conforme fica evidenciado na Figura 3, pode-se notar um 

crescente interesse pelo tratamento das duas temáticas de forma conjunta nos últimos anos. 

 

Figura 3: Frequência de publicação de artigos relacionando às temáticas, inteligência 

coletiva e gestão do conhecimento 

Percebe-se uma lacuna de tempo entre as ideias apresentadas por Pór (1995) e os 

demais estudos tratando interligadamente de ambos os temas chaves desta revisão sistemática. 

Pór (1995) traz à tona uma abordagem conceitual do relacionamento entre inteligência 

coletiva e gestão do conhecimento com vistas a se obter uma organização inteligente capaz de 

coordenar a inteligência coletiva empresarial. Subdividindo o processo da inteligência 

coletiva, o autor trabalha a gestão do conhecimento explicitamente como parte do processo 

para se obter a inteligência coletiva, a fim de se desenvolver a sabedoria coletiva empresarial.  

Embora considere inteligência coletiva e gestão do conhecimento conceitos 

correlacionados, Pór (1995) dá destaque à organização sistemática da inteligência coletiva 
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com a finalidade de obtenção da sabedoria coletiva. Esta abordagem também é adotada por 

Gan e Zhu (2007), Maleewong et al. (2008), Yuan et al. (2008) e Maries e Scarlat (2011), 

muitos anos depois, os quais fazem menção ao estudo de Pór (1995). Assim, o trabalho de Pór 

(1995) representou uma referência importante para esses estudos que se seguiram, cujo 

objetivo era trabalhar a inteligência coletiva de forma sistemática, relacionando-a à sabedoria 

coletiva. É possível explicar a lacuna de tempo sem publicações relevantes (nada se publicou 

no intervalo de dez anos entre 1996 e 2005) como sendo causada por uma mudança no 

enfoque no tratamento da relação entre as temáticas estudadas. Pór (1995) propunha uma 

abordagem de inteligência coletiva sistematizada, com o intuito de se obter sabedoria coletiva. 

Mais recentemente tanto inteligência coletiva quanto sabedoria coletiva se tornaram temáticas 

ainda mais instigantes, devido à capacidade da Web 2.0 de potencializá-las (ANDRADE et 

al., 2011), a partir do “dilúvio" de informações disponíveis (LÉVY, 2000) para as empresas e 

da necessidade de gerenciá-las com o intuito de gerar valor para o negócio. 

Por meio da análise feita dos estudos presentes nesta revisão sistemática foi possível 

agrupar os trabalhos segundo seu foco de pesquisa. Primeiramente, são apresentados os 

estudos cuja finalidade identificada foi apresentar a relação existente entre inteligência 

coletiva e gestão do conhecimento com foco no processo de aquisição de conhecimentos e 

tomada de decisão dentro das organizações. A seguir, são apresentados os artigos que 

discutem aplicações de pesquisa fundamentadas em ambos os temas. Nestes foi possível 

identificar não somente discussões conceituais, mas também aplicações funcionais da 

integração das duas temáticas. 

2.5.1 Processo de aquisição de conhecimento e tomada de decisão 

Border (2006) define como sendo o papel da gestão do conhecimento, fornecer as 

ferramentas e os métodos para se construir a inteligência necessária para atingir o objetivo de 

negócio. 

A fim de maximizar a busca de soluções inovadoras, há diversos elementos que 

precisam ser levados em conta, dentre os quais destacam-se; os indivíduos - que precisam ser 

considerados como fonte de conhecimentos -, as redes formais e informais, os métodos de 

comunicação, as normas, os aspectos culturais da organização e o conhecimento que a 

organização tem sobre clientes e fornecedores (BORDER, 2006). A inteligência coletiva 
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representa, o processo que articula esses elementos e os aperfeiçoa para criar novos 

conhecimentos relevantes (BORDER, 2006). 

Peña (2013) vai um pouco mais longe ao trabalhar o desenvolvimento de um contexto 

territorial e seu desenrolar, de acordo com a sua capacidade para a aquisição, exploração e 

desenvolvimento de novos conhecimentos, considerando tanto os ativos de conhecimento e 

infraestrutura de cada um dos indivíduos no contexto, como a confiança que existe entre eles, 

suas capacidades conjuntas e do contexto institucional, cultural e político, de acordo com o 

território. O termo “territorial” trabalhado por Peña (2013) representa uma área social 

específica, delimitada como sendo um público alvo mais complexo, portador de regras 

econômicas, culturais e sociais próprias. 

Um território inovador tem a capacidade de coletar, organizar e transformar dados e 

informações em conhecimento novo, em uma inteligência coletiva, que se reflita na cultura e 

interação social para a tomada de decisão, construção de soluções e entrega de propostas de 

artefatos (PEÑA, 2013). 

O modelo conceitual apresentado por Peña (2013) considera essas questões em dois 

grupos principais de processos: (1) produção e produtividade do conhecimento e (2) 

aprendizagem, que juntos buscam expandir as capacidades de aquisição, exploração e 

desenvolvimento territorial de novos conhecimentos. A construção deste conhecimento não 

consiste apenas em aspectos técnicos e econômicos, mas também em elementos sociais, 

culturais e ambientais, para formar uma inteligência coletiva que promova a competitividade, 

o crescimento e o desenvolvimento sustentável do território. 

Tanto Border (2006) como Peña (2013) abordam a gestão do conhecimento como algo 

que contribui para a obtenção da inteligência coletiva, ou seja, utiliza-se gestão do 

conhecimento para potencializar a inteligência coletiva. 

Svobodová e Koudelková (2011), por sua vez, abordam o uso da inteligência coletiva 

como uma maneira de gerar conhecimento tanto para a gestão de conhecimento empresarial, 

como para a gestão de conhecimento pessoal (tácito). Os autores dão ênfase à gestão do 

conhecimento pessoal como sendo a chave para se criar conhecimento, por meio da interação 

do coletivo. Esta interação entre os diversos conhecimentos pessoais é tratada como sendo 

parte da gestão do conhecimento empresarial. 
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As aplicações da inteligência coletiva precisam girar em torno do conhecimento 

definido pelo usuário, que pode ser explorado para apoiar a tomada de decisão, estando a 

gestão do conhecimento relacionada com a forma de gerir a experiência coletiva, permitindo a 

uma organização transferir conhecimento entre seus empregados (BOULESNANE E 

BOUZIDI, 2013). A inteligência coletiva caracteriza-se como uma ferramenta para conectar 

pessoas, criando uma estrutura inteligente tanto para gerar valor como para identificar 

possíveis necessidades dos clientes. O conhecimento obtido da prática da inteligência coletiva 

é direcionado aos objetivos do negócio, gerando inovação a partir da coletividade e, alinhado 

às metas do negócio, agregando valor aos produtos (SVOBODOVÁ E KOUDELKOVÁ, 

2011; BOULESNANE E BOUZIDI, 2013). 

Já Silveira e Rocha (2013) tratam a inteligência coletiva com um viés de gestão 

coletiva do conhecimento tácito dos indivíduos. Em seu estudo, fazem uso da gestão do 

conhecimento para conectar diversos indivíduos, distribuindo assim o conhecimento existente 

na organização entre os diversos funcionários, principalmente os novos. O intuito descrito por 

Silveira e Rocha (2013) é gerar competências a partir da gestão do conhecimento, distribuindo 

o conhecimento tácito dos funcionários e documentando-o para que sirva como material de 

apoio à aprendizagem dos demais. Desta forma, justificam a inteligência coletiva como sendo 

uma ferramenta para conectar ativos tácitos, distribuindo o conhecimento por meio da 

aprendizagem mútua e documentação explícita, gerando novos conhecimentos úteis; tanto à 

instituição, quanto aos indivíduos; na criação de competências. 

Além de trabalhar os aspectos cognitivos dos indivíduos presentes em um contexto 

coletivo, cujo desenvolvimento visa ao crescimento pessoal, coletivo e organizacional, como 

também à melhora na eficiência para tomada de decisões por meio da geração de novos 

conhecimentos e inovações, a inteligência coletiva é também apresentada como ferramenta, 

sendo assim orientada à melhoria nos processos da gestão do conhecimento (SVOBODOVÁ 

E KOUDELKOVÁ, 2011; BOULESNANE E BOUZIDI, 2013). Há autores ainda que a 

tratam como atribuição de tarefas cognitivas a um coletivo, automatizando e criando novas 

funções, muitas vezes de responsabilidade de gestores e trabalhadores do conhecimento 

(BORDER, 2006; SILVEIRA E ROCHA, 2013) ou consideram que as duas sejam 

independentes uma da outra, embora possuam um relacionamento de benefício mútuo 

(YUAN et al, 2008). 
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2.5.2 Discussão contextualizada do relacionamento entre 

Inteligência Coletiva e Gestão do Conhecimento 

Apesar de a relação gestão de conhecimento/inteligência coletiva ter adquirido maior 

visibilidade a partir do ano de 2006, Pór (1995) já sugeria a utilização de um sistema que 

fizesse a gestão do conhecimento utilizando-se dos benefícios da inteligência coletiva. Para o 

autor, tal sistema deveria ser dividido em subsistemas, cada qual atuando em alguma esfera da 

gestão do conhecimento, incluindo os seguintes subsistemas: 

• subsistema de comunicação: tem por função gerenciar a comunicação entre os 

indivíduos da organização, seja face-a-face, seja por meio virtual; 

• subsistema de coordenação: coordena o trabalho dos indivíduos do coletivo, 

possibilitando uma troca de informação mais eficiente; 

• subsistema de gestão de memória e conhecimento: refere-se à gestão do 

conhecimento explícito (dados, documentos, informações e lições aprendidas) e seu 

compartilhamento entre os indivíduos; 

• subsistema de aprendizagem: suporta a aquisição de novos conhecimentos. 

Por fim, Pór (1995) faz menção ao termo "sabedoria", que representaria o estágio final 

da inteligência. Para o autor a aprendizagem é o caminho para a sabedoria, representando a 

inteligência o estado de "ser" da aprendizagem. 

Com a popularização da Web 2.0, Andrade et al. (2011) a apresentam como 

viabilizadora de novas formas de interação e consequentemente de aprendizagem entre os 

funcionários. Tecnologias de mídia social, tais como blogs e wikis, podem ser apropriadas 

pelas organizações e utilizadas como ferramentas para incentivar a interação entre as pessoas, 

criando um “espaço do saber” com o objetivo de gerar novos conhecimentos e inovação. A 

Web 2.0 neste sentido potencializa a obtenção e geração de novos conhecimentos externos à 

organização, permitindo que os funcionários interajam entre si ou com outros usuários da web 

em busca de conhecimento útil ao seu meio organizacional. 

O papel do gestor de conhecimento neste cenário, além de organizar os conhecimentos 

técnicos necessários, envolve trabalhar a postura e habilidades dos indivíduos perante as 

ferramentas Web 2.0 apropriadas, de forma a criar novas formas de interação entre os 
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indivíduos da organização, sem que isto comprometa a eficiência e eficácia organizacional, 

mas, ao contrário, as potencialize (ANDRADE et al., 2011). 

Wagner e Jiang (2012) destacam o benefício da criatividade apropriada pelas 

organizações pela utilização das mídias sociais, discutindo a criatividade e as possíveis formas 

de adquirir seus benefícios, por meio de máquinas apenas, de grupos de indivíduos, ou por 

meio da inteligência, individual ou coletiva. A inteligência coletiva decorreria de um grande 

número de usuários diversificados na web, os quais beneficiam as organizações na tarefa de 

identificação de necessidades de inovação, de novas ideias e desenvolvimento rápido e teste 

de tais ideias. 

Seria interessante também a utilização de recursos existentes na web a fim de 

proporcionar melhores ambientes de informação adaptados às necessidades dos utilizadores. É 

nessa linha que Berri (2010) apresenta um framework conceitualizado para coletar 

informações relevantes na web, classificá-las por meio de ontologias e disponibilizá-las por 

meio de diversas aplicações. O framework é definido em quatro camadas: 

• camada de serviços da web: utiliza um conjunto de APIs13 para acessar serviços 

web disponíveis, a fim de recuperar os recursos multimídia e reunir informações 

relevantes para a geração de ontologias; 

• camada de gestão do conhecimento: cria ontologias e descreve informações 

multimídia reunidas e armazenadas em bases de dados específicas; 

• camada de aplicação: inclui aplicações destinadas a diversas comunidades de 

usuários; 

• camada de usuário: administra usuários individuais e as comunidades envolvidas na 

produção e partilha de informação. 

Um importante aspecto a ser contemplado por esse framework é a retroatividade das 

informações a serem tratadas. É importante destacar o ciclo a ser formado. O ciclo de 

aprendizagem parte da coleta de informações provenientes da web, sua utilização pelo usuário 

e das novas informações geradas pelo usuário mediante o conhecimento adquirido (BERRI, 

2010). A partir das novas informações disponíveis, é possível realimentar o processo com um 

                                                 
13 API é um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou 

plataforma baseado na Web. 
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conhecimento adaptado ao novo contexto encontrado. Um processo tem início no 

conhecimento coletado na web e se completa com a disponibilização, de volta na web, de 

conhecimento novo gerado pelo usuário. Assim, a inteligência coletiva funciona como uma 

fonte cíclica, alimentando o processo com novas informações, à medida que o processo se 

desenrola. 

Lykourentzou et al. (2010), por sua vez, trabalham a inteligência coletiva como sendo 

um ativo com potencial para criar avanços competitivos significativos para a organização. 

Além da geração e troca de conhecimentos inerentes à utilização da inteligência coletiva, os 

autores consideram a inteligência coletiva como uma ferramenta, um coletivo de “mão-de-

obra mental”. O CorpWiki14 apresentado por esses autores utiliza-se do esforço mental de 

cada indivíduo na análise e gestão das informações inseridas no diretório “Wiki” de 

conhecimento. Além de envolver a rede de recursos humanos completa, o conhecimento 

inserido no “Wiki” pode então ser disponibilizado a determinados indivíduos com um grau 

maior de conhecimento específico em determinado assunto, para que revisem, melhorem e 

confirmem as informações armazenadas (LYKOURENTZOU et al., 2010). 

Desta forma, além de aproveitar os benefícios do uso natural da inteligência coletiva, 

Lykourentzou et al. (2010) atribuem mais uma função a ela, repassando pequenas tarefas 

coletivas a cada indivíduo, utilizando a sua capacidade mental para realizar tarefas que antes 

exigiam esforço por parte de um grupo ou equipe específico para a gestão de conhecimento 

(LYKOURENTZOU et al., 2010). 

É importante salientar a discussão permeando a motivação necessária aos indivíduos 

para que possam executar as tarefas coletivas necessárias para o sucesso do novo processo. Há 

motivações intrínsecas ao indivíduo, como zelo pelo novo processo, ou reconhecimento 

perante a comunidade presente no processo, e há motivações extrínsecas, envolvendo a 

recompensa externa, ganhos financeiros, melhor avaliação, entre outros (LYKOURENTZOU 

et al., 2010). 

Outra relação possível entre a inteligência coletiva e a gestão do conhecimento 

apresentada por Wu et al. (2010) é a organização e classificação das informações geridas. Os 

                                                 
14  O CorpWiki apresentado pelos autores representa um wiki corporativo contendo conhecimentos 

inerentes a corporação, sendo mantido pelos funcionários, usuários dos seus recursos. 
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autores propõem uma abordagem taxonômica15/folksonômica16 coletiva para organizar um 

repositório crescente de documentos compartilhados, combinando hierarquias locais de 

documentos gerenciados individualmente e algoritmos de construção de hierarquia. O tipo de 

abordagem taxonômica/folksonômica apresentada pelos autores difere dos demais pela 

utilização das hierarquias peculiares de cada indivíduo do coletivo na elaboração de uma 

taxonomia empresarial, isto é, na combinação das diversas organizações documentais 

realizadas pelos indivíduos (folksonomia) para gerar uma taxonomia global mais aceitável 

pelo coletivo empresarial (WU et al., 2010). 

Alguns autores consideram que aplicações da inteligência coletiva precisam tratar dos 

conhecimentos definidos pelos usuários, que podem ser explorados para apoiar a tomada de 

decisão. A gestão do conhecimento se refere à forma de gerir a experiência coletiva, 

permitindo a uma organização transferir conhecimento entre seus empregados 

(BOULESNANE E BOUZIDI, 2013). 

Maleewong et al. (2008), por outro lado, consideram que a inteligência coletiva deve 

ser utilizada para facilitar a criação colaborativa de conhecimento, incentivando-se os 

membros a proporem posições sobre questões de domínios específicos de interesse. As 

posições propostas têm o apoio ou a oposição de indivíduos que demonstram suas 

preferências usando argumentos coerentes, os quais são agregados em grupos de preferências 

para permitir a avaliação do nível de aceitação de cada posição. Apesar da temática do 

processo de trabalho em grupo não ser nova, Maleewong et al. (2008) trazem uma nova 

abordagem para esta problemática, em que a comunidade é incentivada a criar novos 

conhecimentos, propondo posições e argumentos sobre as novas questões e, portanto, o 

desenvolvimento do conhecimento coletivo, baseado no já existente. 

A fim de criar novos conhecimentos sobre problemas complexos, uma comunidade é 

confrontada com muitas questões a serem resolvidas por meio de inteligência coletiva. O 

processo apresentado por Maleewong et al. (2008) é separado em quatro etapas, descritas 

abaixo e apresentadas na Figura 4: 

 

                                                 
15  Taxonomia, na área de sistemas de informação, é entendida como uma estrutura sistêmica de 

organização de conhecimento. Tem sua elaboração centralizada. 

16  Folksonomia por sua vez pode ser entendida como uma taxonomia de elaboração co laborativa. Onde a 

estrutura é gerada tendo por base a escolha de cada indivíduo. 
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• posicionamento: para cada questão, os indivíduos são encorajados a expressar 

posições e oferecer soluções alternativas. As posições propostas são então 

apresentadas a todos os membros para uma deliberação comunitária; 

• argumentação: cada indivíduo pode apresentar argumentos para apoiar ou se opor 

às posições com base em sua visão. Uma posição defendida por muitos argumentos 

é então considerada como uma posição potencial para resolver a questão; 

• busca de consenso: esta atividade tem como objetivo conduzir uma comunidade a 

um consenso, embora considere que, em um cenário real, um consenso completo é 

muitas vezes impossível; 

• seleção: nesta atividade, todas as questões são classificadas, da melhor à pior, 

dependendo do consenso (votação). A posição aceita pela maioria dos membros é 

considerada como a melhor solução para resolver o problema. 

 

Figura 4: Etapas da abordagem de Maleewong et al. (2008) à inteligência coletiva 

Um aspecto amplamente trabalhado por Maleewong et al. (2008) é o aperfeiçoamento 

coletivo, que ocorre quando usuários argumentam e se posicionam de forma contrária uns aos 

outros, o que pode muitas vezes ocasionar uma mudança de perspectiva de alguns usuários 

perante argumentos apresentados por outros. A aprendizagem mútua é característica da 

inteligência coletiva, contribuindo também para facilitar a chegada a um consenso. 

Outra abordagem utilizando a inteligência coletiva no processo de design é 

apresentada por Gan e Zhu (2007), a qual trabalha sobre ambientes virtuais de aprendizagem. 
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Os referidos autores abordam as ideias definidas por Pór (1995), utilizando a web 2.0 de 

forma a disponibilizar aos empregados de uma organização ferramentas visando à troca de 

conhecimento entre eles, à criação de novos conhecimentos e à obtenção de novas 

competências. 

Gan e Zhu (2007) discutem o termo “sabedoria coletiva”, representando a 

convergência das competências múltiplas a fim de moldar percepções mais profundas, as 

quais os autores consideram como sendo sabedorias (GAN E ZHU, 2007). 

Maries e Scarlat (2011) apresentam um modelo para determinar a confiabilidade do 

conhecimento gerado por meio das “comunidades de práticas”, trazendo modelos 

computacionais e metodologias comportamentais para estimular as comunidades na criação 

de conhecimentos mais confiáveis, concisos e úteis às organizações. Sobre o aspecto de 

inteligência coletiva, comunidades de práticas são comunidades que existem com o intuito de 

compartilhar conhecimento em prol da melhoria cognitiva do coletivo e da geração de novos 

conhecimentos, questões fundamentais para o estabelecimento de uma gestão do 

conhecimento organizacional (MARIES E SCARLAT, 2011). 

Os autores esclarecem que comunidades são associações pessoais por adesão, com o 

intuito de aprimorar as habilidades e conhecimento dos envolvidos, representando um 

importante componente de estratégia a respeito da troca de conhecimento e processos de 

inovação. Elas representam estruturas sociais adequadas para a criação, desenvolvimento e 

compartilhamento de conhecimento nas organizações. 

Yuan et al. (2008) ainda apresentam sete medidas básicas presentes na inteligência 

coletiva quando relacionada à gestão do conhecimento: agregação, marcação, não-linearidade 

e fluxos de informação, diversidade, seletividade, e “blocos de construção”. 

Independentemente do tipo de conexão entre os indivíduos (blog, wiki, serviço de rede social) 

sempre há agregações, apenas com conhecimentos diferentes, por exemplo, agregação de 

vocabulário comum, relacionamento social, conhecimento especialista. Essa agregação é o 

ponto culminante da inteligência coletiva. Todas as outras medidas colaboram na viabilização 

e auxílio deste processo. Por meio das seleções e marcação de conteúdo de vários indivíduos, 

um fluxo de informação se forma, fazendo com que a Internet se diversifique e molde para a 

emergência de uma nova inteligência. 
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Cada sistema, com o mecanismo de reflexão incorporado, não pode mais ser 

considerado linear, seguindo um caminho bem definido. Esta não-linearidade faz a 

inteligência coletiva complexa e emergente, podendo, por meio de uma web programável, ser 

fracionada no que Yuan et al. (2008) chamam de “blocos de construção”, divisões específicas, 

facilitando a construção de sistemas mais novos e complexos; sendo esses relativos a serviços, 

componentes APIs, etc. 

Nas abordagens apresentadas, a inteligência coletiva é utilizada para coleta de 

informações e obtenção de maior participação do usuário no processo de decisão. Apesar de a 

maioria das abordagens se basear no princípio de padronização, o qual não permite que todas 

as opções propostas pelos usuários sejam efetivadas, e a decisão final muitas vezes ser de 

responsabilidade do gestor ou especialista, a inteligência coletiva viabiliza uma melhora na 

participação do usuário no processo de design (MALEEWONG et al., 2008). 

 O relacionamento percebido entre as duas temáticas – inteligência coletiva e gestão do 

conhecimento – permitiu que os estudos fossem classificados conforme mostrado no Quadro 

2, a seguir. 
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Quadro 2: Relacionamento percebido pelos autores entre as temáticas, inteligência coletiva e 

gestão do conhecimento 

 

Foco geral da pesquisa 

Inteligência 

coletiva 

para se obter  

gestão do 

conhecimento 

Gestão do 

conhecimento  

para se obter 

inteligência 

coletiva  

Inteligência coletiva 

e gestão do 

conhecimento como 

fenômenos, 

caminhando 

conjuntamente, que 

se reforçam 

Andrade et al. (2011) X   

Berri (2010) X  
 

Border (2006) 
 

X 
 

Boulesnane e Bouzidi (2013) X 
  

Gan e Zhu (2007)  
 

X 

Lykourentzou et al. (2010) X  
 

Maleewong et al. (2008)  
 

X 

Maries e Scarlat (2011)   X 

Peña (2013)  X  

Pór (1995)   X 

Silveira e Rocha (2013) X   

Svobodová e Koudelková (2011) X   

Wagner e Jiang (2012) X   

Wu et al. (2010) X   

Yuan et al. (2008)   X 

Número total de artigos 8 2 5 

 

Em oito dos quinze trabalhos analisados, a inteligência coletiva é vista como 

ferramenta auxiliadora no processo de gestão do conhecimento, sendo parte dele ou 

mecanismo de apoio externo a ele. Nesses casos, a gestão do conhecimento é percebida como 

podendo decorrer da inteligência coletiva, de maneira que o investimento em inteligência 

coletiva visa à melhoria na gestão do conhecimento. Os autores que assim veem a relação 

entre as duas variáveis defendem que a inteligência coletiva seja utilizada de forma a 

organizar e disseminar conhecimentos na organização ou para criar novos conhecimentos, 

gerando inteligências e conhecimentos úteis no processo de tomada de decisões dentro da 

empresa. 
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Já para Border (2006) e Peña (2013), a gestão do conhecimento possibilita o 

desenvolvimento de uma inteligência coletiva, maior do que a soma das inteligências 

individuais. Esses autores estão mais focados em alavancar a competência de um grupo de 

indivíduos, considerando a gestão do conhecimento como uma ferramenta útil ao 

desenvolvimento intelectual dos indivíduos do coletivo. Os estudos que apresentam esta 

perspectiva se preocupam com a inovação pelo investimento no coletivo, criando valor por 

meio da geração de novos conhecimentos. A inteligência coletiva é vista como função da 

gestão do conhecimento, ou seja, quanto melhor for a gestão do conhecimento, mais se 

consegue avançar com a inteligência coletiva. 

Foi possível, ainda, identificar estudos em que a gestão do conhecimento e a 

inteligência coletiva caminham conjuntamente, realimentando-se uma à outra. Para os autores 

que compartilham esta perspectiva, os conceitos são independentes ou interdependentes, não 

sendo possível tratar um deles como função do outro. A inteligência coletiva participaria do 

processo de criação de conhecimento dentro da gestão do conhecimento, contudo, este 

processo teria também como objetivo criar e ampliar a própria inteligência coletiva, visando a 

alcançar a “competência coletiva” ou a “sabedoria coletiva”. Segundo Yuan et al. (2008), a 

inteligência coletiva poderia até mesmo ser considerada um tipo de gestão do conhecimento 

em nível mundial, necessitando, contudo, que seja feita de maneira mais organizada. Como a 

gestão do conhecimento tem por objetivo gerir todos os tipos de conhecimento, alinhando-os 

às metas do negócio, fomentar a inteligência coletiva faz parte deste processo, assim como 

utilizá-la para aprimorar a gestão do conhecimento ou a qualidade do próprio conhecimento. 

 

2.5.3 Implicações do relacionamento identificado entre 

Inteligência Coletiva e Gestão do Conhecimento 

O aspecto de geração de conhecimento coletivo pode ser relacionado ao processo de 

geração e disseminação de conhecimento da gestão do conhecimento. Embora a inteligência 

coletiva se apresente sob um caráter conceitual, fundamentada em um viés cognitivo de 

aprendizagem mútua entre indivíduos, ela também pode se configurar em crowdsourcing de 

práticas atribuídas ao coletivo. Desta maneira, é possível que se refira não somente a um 
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esforço intelectual, frente a aspectos de criação e compartilhamento de conhecimento na 

gestão do conhecimento, mas também à realização de operações simples e repetitivas, porém 

de difícil automatização. 

A gestão do conhecimento se refere à forma de gerir a experiência coletiva, permitindo 

a uma organização disseminar conhecimento entre seus empregados. Alguns autores 

consideram que aplicações da inteligência coletiva podem ser explorados para apoiar a 

tomada de decisão. 

 Foi possível separar os artigos analisados de acordo com características identificadas 

em cada estudo, interessantes à proposta desta revisão e comuns a todos os trabalhos 

analisados, como é apresentado no Quadro 3. 

Conforme aspectos da inteligência coletiva, os artigos foram analisados visando à 

categorização do que se tratou ao se mencionar o termo inteligência coletiva. A restrição de 

abrangência das abordagens foi identificada conforme os aspectos listados abaixo e 

destacados no Quadro 3: 

 local - meio e comunidade fechados;  

 global - um meio diversificado e de maior abrangência, não sendo limitado a 

comunidades e grupos específicos fechados. 

As implicações do meio utilizado para trabalhar tanto a inteligência coletiva como a 

gestão do conhecimento influenciam no resultado esperado de tais abordagens. A simples 

restrição do público alvo limita a obtenção de vieses externos ao meio.  

Outro aspecto importante salientado foi a identificação dos sujeitos envolvidos. Este 

foram classificados como sendo: 

 funcionários, referindo-se a indivíduos em um meio empresarial; 

 pessoas e comunidades, em contrapartida referem-se ao público não 

relacionado diretamente ao meio empresarial. O agrupamento de pessoas, com 

base em um determinado critério, é chamado de comunidade: pessoas distintas, 

sem relação umas com as outras, trabalhando em conjunto de maneira indireta. 

Contudo, para os fins desta pesquisa, esses agrupamentos foram definidos pelo 

termo “pessoas”, reservando-se o termo “comunidades” para as situações em 

que se identifica uma relação específica entra os indivíduos.  
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Ainda sobre as implicações da inteligência coletiva conforme mencionada em cada 

estudo, no Quadro 3 foram identificados os estudos que apresentaram crowdsourcing, 

trabalhando tanto aspectos cognitivos de compartilhamento e criação de conhecimento como a 

utilização do esforço mental dos indivíduos para a execução de tarefas práticas. 

Como destacado anteriormente no Quadro 2, e agora sumarizado no Quadro 3, um 

importante aspecto analisado foi a forma como cada autor tratou do relacionamento entre as 

duas temáticas. O “tema chave priorizado” em cada estudo indica o tema principal conforme 

percebido pelo autor, tendo sido classificada como “ambos”, em alguns casos. 

Quadro 3: Sumarização do conteúdo e preocupação de cada trabalho analisado sobre 

inteligência coletiva e gestão do conhecimento 

Análise decorrente da revisão 

Autor 
Expressão de 

pesquisa 

Questão 

trabalhada 

Tema chave 

priorizado 

Objetivo da 

pesquisa 

Inteligência 

Coletiva 

Crowd-

sourcing 
Sujeito 

B
o

d
er

 

(2
0

0
6

) inteligência 

coletiva 

alinhada ao 

negócio 

ferramentas e 

métodos para 

construção da 

inteligência 

necessária para 

atingir o objetivo 

de negócio 

inteligência 

coletiva 

conceituali-

zação 

inteligência 

coletiva local 
não 

fu
n

ci
o

n
ár

io
s 

A
n

d
ra

d
e 

et
 a

l.
 

(2
0

1
1

) gestor de 

conhecimento 

e de 

inteligências 

viabilização de 

novas formas de 

interação e 

aprendizagem 

entre funcionários 

gestão do 

conhecimen

to 

aplicação 

inteligência 

coletiva 

global 

não 

fu
n

ci
o

n
ár

io
s 

S
v

o
b

o
d

o
v

á
 e

 

K
o

u
d

el
k

o
v

á
 

(2
0

1
1

) 

inteligência 

coletiva em 

função da 

gestão de 

conhecimento 

gerar 

conhecimento 

através da 

inteligência 

coletiva visando a 

gestão do 

conhecimento 

empresarial 

gestão do 

conhecimen

to 

conceituali-

zação 

inteligência 

coletiva local 
não 

fu
n

ci
o

n
ár

io
s 

B
o

u
le

sn
a

n
e 

e 

B
o

u
zi

d
i 

(2
0

1
3

) 

inteligência 

coletiva em 

função da 

gestão de 

conhecimento 

gestão do 

conhecimento 

relacionada com a 

forma de gerir a 

experiência 

coletiva 

gestão do 

conhecimen

to 

conceituali-

zação 

inteligência 

coletiva local 
não 

p
es

so
as

 

S
il

v
ei

ra
 e

 R
o

ch
a

 

(2
0

1
3

) 

gestão do 

conhecimento 

para conectar 

diversos 

indivíduos 

inteligência 

coletiva visando a 

gestão coletiva do 

conhecimento 

tácito dos 

indivíduos 

gestão do 

conhecimen

to 

conceituali-

zação 

inteligência 

coletiva local 
não 

fu
n

ci
o

n
ár

io
s 
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Análise decorrente da revisão 

Autor 
Expressão de 

pesquisa 

Questão 

trabalhada 

Tema chave 

priorizado 

Objetivo da 

pesquisa 

Inteligência 

Coletiva 

Crowd-

sourcing 
Sujeito 

P
eñ

a
 

(2
0

1
3

) desenvolvime

nto de um 

contexto 

territorial 

coletar, organizar e 

transformar dados 

e informações de 

um contexto 

territorial em 

conhecimento 

diferencial 

inteligência 

coletiva 

conceituali-

zação 

inteligência 

coletiva local 
não 

in
d

iv
íd

u
o

s 
d

e 
u

m
a 

m
es

m
a 

re
g

iã
o

 

W
a

g
n

er
 e

 J
ia

n
g

 

(2
0

1
2

) apropriação 

de 

criatividade 

benefício da 

criatividade 

apropriada pelas 

companhias 

através da 

utilização das 

mídias sociais 

gestão do 

conhecimen

to 

aplicação 

inteligência 

coletiva 

global 

não 

p
es

so
as

 

B
er

ri
 

(2
0

1
0

) filtro de 

informação 

relevante 

framework para 

coleta, 

classificação e 

disponibilização 

de informações 

relevantes na web 

gestão do 

conhecimen

to 

aplicação 

inteligência 

coletiva 

global 

não 

p
es

so
as

 

L
y

k
o

u
re

n
tz

o
u

  

et
 a

l.
 (

2
0
1

0
) 

"Wiki" 

corporativo 

utilização da 

inteligência 

coletiva para não 

somente criar e 

disseminar 

conhecimento, 

como também 

aproveitar a "mão-

de-obra mental" 

dos indivíduos na 

realização de 

pequenas tarefas 

intelectuais 

gestão do 

conhecimen

to 

aplicação 
inteligência 

coletiva local 
sim 

fu
n

ci
o

n
ár

io
s 

e 
es

p
ec

ia
li

st
as

 

W
u

 e
t 

a
l.

 

(2
0

1
0

) 

organização e 

classificação 

de 

conhecimen-

tos 

abordagem 

taxonômica 

coletiva para 

organizar um 

repositório 

crescente de 

documentos 

compartilhados 

gestão do 

conhecimen

to 

aplicação 
inteligência 

coletiva local 
sim 

fu
n

ci
o

n
ar

io
s 

P
ó

r
 

(1
9

9
5

) 

sistema 

gerenciador 

da 

inteligência 

coletiva 

utilização de um 

sistema para gerir 

a inteligência 

coletiva por meio 

da gestão do 

conhecimento, 

sendo por fim 

benéfico a própria 

gestão do 

conhecimento 

ambos aplicação 
inteligência 

coletiva local 
não 

fu
n

ci
o

n
ár

io
s 
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Análise decorrente da revisão 

Autor 
Expressão de 

pesquisa 

Questão 

trabalhada 

Tema chave 

priorizado 

Objetivo da 

pesquisa 

Inteligência 

Coletiva 

Crowd-

sourcing 
Sujeito 

M
a

le
ew

o
n

g
 e

t 
a

l.
 

(2
0

0
8

) criação 

colaborativa 

de 

conhecimento 

proposta de 

criação 

colaborativa de 

conhecimento e 

filtragem do 

mesmo através do 

posicionamento, 

argumentação e 

consenso do 

coletivo para 

seleção dos 

conhecimentos 

mais relevantes 

ambos aplicação 

inteligência 

coletiva 

global 

sim 

co
m

u
n

id
ad

es
 

G
a

n
 e

 Z
h

u
 

(2
0

0
7

) ambientes 

virtuais de 

aprendizagem 

utilização de 

ferramentas 

visando à troca de 

conhecimento 

entre funcionários, 

criação de novos 

conhecimentos e a 

obtenção de novas 

competências 

ambos aplicação 
inteligência 

coletiva local 
não 

fu
n

ci
o

n
ár

io
s 

Y
u

a
n

 e
t 

a
l.

 

(2
0

0
8

) inteligência 

coletiva, um 

tipo gestão do 

conhecimento 

inteligência 

coletiva como 

sendo um tipo de 

gestão do 

conhecimento na 

Internet. 

ambos 
conceitualiz

ação 

inteligência 

coletiva 

global 

não 

p
es

so
as

 

M
a

ri
es

 e
 S

ca
rl

a
t 

(2
0

1
1

) 

comunidades 

de práticas 

comunidades de 

práticas com o 

intuito de 

compartilhar 

conhecimento em 

prol da melhoria 

cognitiva do 

coletivo e da 

geração de novos 

conhecimentos 

ambos aplicação 

inteligência 

coletiva 

global 

não 
co

m
u

n
id

ad
es

 

 

Os temas inteligência coletiva e gestão do conhecimento, segundo os estudos incluídos 

nesta revisão, tendem a se complementar, havendo predominância de um tratamento em que a 

gestão do conhecimento é considerada como o resultado esperado e a inteligência coletiva, 

uma parte importante da sua consecução. 

É notável que a predominância de um ou outro dependa mais da intenção do autor com 

seu trabalho, do que de uma relação de dependência, ou causalidade, mais natural entre as 

temáticas. 
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Aspectos importantes a se ressaltar foram: 

 identificação do sujeito criador de conhecimento, o qual tende a estar 

relacionado muito mais com a inteligência coletiva do que com a gestão do 

conhecimento;  

 ausência de discussões referentes a aspectos de motivação da inteligência 

coletiva. 

 

2.6 Considerações sobre o Atingimento do Objetivo Específico 1  

A intensificação da percepção de relevância de estudos e abordagens integradores das 

temáticas Gestão do Conhecimento e Inteligência Coletiva fica evidenciada pelo aumento do 

número de estudos com a finalidade de apresentar conceitos, técnicas e ferramentas para 

inovação, associando-os à gestão do conhecimento e à inteligência coletiva. 

Esta seção analisou a influência de cada temática sobre a outra, conforme a percepção 

dos autores que as discutem em conjunto. A inteligência coletiva, por tratar do relacionamento 

entre os indivíduos e trabalhar o conhecimento que circunda este relacionamento, é, em 

muitos casos, utilizada dentro do processo de criação e disseminação de conhecimento. Pode 

ser utilizada ainda como uma forma de aquisição e utilização de mão de obra “mental”, sendo 

útil na realização de operações simples e repetitivas, porém de difícil automatização, 

conforme salientado por alguns dos autores revistos. 

A gestão do conhecimento, embora tenha intrinsecamente a inteligência coletiva entre 

seus processos, é considerada por alguns autores como uma ferramenta útil ao 

desenvolvimento da própria inteligência coletiva. Quando o objetivo final é a inteligência 

coletiva, a gestão do conhecimento passa a ser vista como uma forma de gerir seus processos 

e organizar seu desenvolvimento. Nesta abordagem, a questão em pauta, baseada na criação e 

disseminação de conhecimento, é alcançar uma “competência coletiva” ou “sabedoria 

coletiva” maior. 

Foram encontradas também abordagens em que gestão do conhecimento e inteligência 

coletiva são temáticas consideradas distintas, que podem ocorrer de forma independente, mas 

que podem também se completar e reforçar mutuamente. 
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Embora 53% dos artigos apresentem a gestão do conhecimento como sendo o fim e a 

inteligência coletiva como um meio para atingi-la, é plausível afirmar que a relação 

apresentada entre ambas as temáticas, da forma como apresentada na literatura, está mais 

ligada às intenções de cada autor com seu trabalho do que com a efetiva relação existente 

entre elas. Contudo, é evidente a contribuição para a inovação proporcionada por ambas as 

temáticas, sendo ainda mais eficientes quando trabalhadas em um cenário de mútuo reforço. 

Convém salientar que, embora a análise tenha sido feita a partir de apenas 15 estudos, 

a pesquisa partiu de uma triagem inicial de 1052 artigos, dentre os quais apenas os 15 artigos 

selecionados atenderam ao escopo pretendido, tratando-se, portanto, da população de artigos 

que discutiam simultaneamente as duas variáveis que se pretendia analisar conjuntamente 

(gestão do conhecimento e inteligência coletiva), não sendo necessária a realização de 

qualquer inferência, para se chegar às conclusões obtidas. 

A discussão realizada não possibilitou concluir que exista uma relação de dependência 

unidirecional entre os dois temas analisados, já que, ao tratarem do relacionamento entre 

inteligência coletiva e gestão do conhecimento, autores diferentes demonstram percepção 

distinta do que é meio e do que é fim. Contudo, acredita-se que o trabalho tenha 

proporcionado subsídios para uma reflexão sobre como gestão do conhecimento e inteligência 

coletiva podem agir uma sobre a outra, contribuindo para um entendimento mais profundo do 

fenômeno. 

Como é salientado, embora não seja possível concluir a existência de uma relação de 

dependência entre os constructos, a pesquisa se fundamenta na conclusão de que é possível 

obter uma interdependência segundo as intenções dos autores. Desta maneira, optou-se por 

considerar a inteligência coletiva e a gestão do conhecimento, trabalhadas nesta pesquisa, 

como sendo constructos passíveis de interação e aprimoramento mutuo, caracterizando assim, 

tanto a inteligência coletiva como meio para se obter um fim específico dentro do processo de 

gestão do conhecimento, como a gestão do conhecimento como meio para o fim da 

inteligência coletiva. 
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Capítulo 3 

Adequação de Design Science Research à 

Pesquisa em Sistemas de Informação 

O segundo objetivo específico desta dissertação era avaliar a adequação da 

metodologia Design Science Research (DSR) ao desenvolvimento da pesquisa, com o intuito 

de se obter resultados relevantes tanto para o campo acadêmico quanto para a sociedade em 

geral. Neste capítulo é descrito como isso foi feito. As próximas seções trazem uma 

explicação do que é Design Science Research, dos procedimentos metodológicos adotados 

para se avaliar a adequação dessa metodologia para aplicação ao estudo proposto nessa 

dissertação, os resultados a que se chegou a partir da revisão sistemática de literatura realizada 

e algumas considerações sobre o atingimento desse objetivo específico. 

3.1 Design Science Research (DSR) 

Segundo Lima et al. (2014), DSR, embora ainda pouco utilizada na realização de 

pesquisas acadêmicas brasileiras nas áreas de ciências sociais aplicadas, possui contribuições 

relevantes a oferecer à solução de problemas cotidianos das empresas. 

O termo DS é frequentemente associado às suas raízes na engenharia e na arquitetura 

(HEVNER et al., 2004), tendo sido trazido para a área de sistemas de informação por Simon 

(1981), March e Smith (1995) e outros, que trabalharam o termo a partir de um viés de 

engenharia, dando a ele uma conotação mais técnica e científica.  

Para Simon (1981), o termo DS se refere a um paradigma preocupado em desenvolver 

artefatos puramente técnicos, visando a sanar problemas tecnológicos, deixando de lado 

outros aspectos ambientais ou sociais. 

Segundo Marshall e McKay (2005), muitas vezes, os proponentes de DS têm sua 

inspiração no trabalho de Simon (1981), para quem um artefato pode ser definido como 

qualquer objeto feito por seres humanos com vista a uma utilização posterior. Esta definição 

enfatiza dois aspectos importantes de artefatos: 1) são criações de seres humanos (e, portanto, 

não ocorrem naturalmente) e 2) têm utilidade para quem os criou. 
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Considerando esses aspectos, March e Smith (1995) sugerem que a utilização de 

design science em um projeto científico envolve a construção e avaliação de: 1) constructos, 

que são conceitos com os quais se caracteriza um fenômeno, 2) modelos, que descrevem 

tarefas, situações ou artefatos, 3) métodos, como formas de realizar atividades de meta 

dirigida, e 4) instanciações, que são implementações destinadas a executar determinadas 

tarefas. Desta forma, a DS se caracteriza por apresentar diretrizes em torno da construção e 

avaliação de artefatos de tecnologia da informação (TI) (HEVNER et al., 2004).  

Para Bunker e Campbell (2005), em um contexto de SI, surge a terminologia DSR que 

envolve o estudo de artefatos inovadores de design com a finalidade de compreender, explicar 

e melhorar o desempenho dos SIs, abordando artefatos de forma objetiva e bem definida, 

encaixando-os em um contexto subjetivo maior. 

Hevner et al. (2004) são os precursores mais relevantes a trabalhar com DS para 

resolver problemas de SI, tendo se tornado a principal referência para os demais estudos que 

se seguiram. Hevner et al. (2004) trazem à tona as definições defendidas por Simon (1981) e 

March e Smith (1995), que consideram o artefato como elemento principal, salientando, no 

entanto, a necessidade de fundamentar a construção do artefato em uma análise do contexto 

em que será inserido. Os autores então apresentam a definição de duas terminologias distintas, 

porém, complementares que compõem a DSR: o paradigma Behavioral Science e o paradigma 

DS (HEVNER et al., 2004). 

Para Hevner et al. (2004), o paradigma Behavioral Science procura desenvolver e 

verificar teorias que explicam ou preveem o comportamento humano ou organizacional 

visando também à aceitação de um artefato em um contexto específico. Já o paradigma DS, na 

visão desses autores, visa a alargar as fronteiras das capacidades humanas e organizacionais, 

criando artefatos novos e inovadores, focando-se primordialmente na construção do artefato. 

Ambos os paradigmas são fundamentais para a disciplina. Com base nesses dois paradigmas, 

Hevner et al. (2004) definem o que consideram constituir uma boa, rigorosa e relevante 

abordagem da DSR para SI, propondo 7 diretrizes (Quadro 4) que devem ser seguidas para 

que a pesquisa envolvendo DSR seja concluída com resultados rigorosos e relevantes. 
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Quadro 4: Orientações de Hevner et al. (2004, p. 83) para projetos envolvendo DSR 

Orientações Descrição 

Diretriz 1: Design como um 

artefato 

DSR deve produzir um artefato viável na forma de um constructo, modelo, 

método ou instanciação. 

Diretriz 2: Relevância do 

problema 

O objetivo da DSR é desenvolver soluções tecnológicas importantes e 

relevantes para problemas de negócios. 

Diretriz 3: Avaliação do design 
A utilidade, qualidade e eficácia de um artefato de design devem ser 

rigorosamente demonstradas via métodos de avaliação bem executados. 

Diretriz 4: Contribuição da 

pesquisa 

Um processo de DSR efetivo deve prover contribuições claras e auditáveis nas 

áreas de design de artefatos, fundações e/ou metodologias de design. 

Diretriz 5: Rigor da pesquisa 
DSR baseia-se na aplicação de métodos rigorosos tanto na construção como 

na avaliação do artefato desenhado. 

Diretriz 6: Design como um 

processo de pesquisa 

A busca por um artefato eficaz ao problema requer a utilização de meios 

disponíveis para alcançar o objetivo definido enquanto satisfaz as restrições 

existentes no contexto no problema. 

Diretriz 7: Comunicação da 

pesquisa 

DSR deve ser apresentada de forma efetiva para ambas as audiências, 

tecnológica e gerencial. 

 

Segundo Carlsson (2006), o resultado da DSR em SI é, por definição, um artefato de 

TI proposital, criado para resolver um problema importante de uma organização. Esta 

abordagem é ampla no sentido de incluir não só instanciações na definição do artefato de TI, 

mas também constructos, modelos e métodos aplicados no desenvolvimento e uso de SIs. No 

entanto, é estreita, no sentido de não incluir explicitamente o processo no qual artefatos 

evoluem ao longo do tempo do projeto, caso onde seria necessária a utilização de outra 

metodologia complementar a DSR (CARLSSON, 2006).  

A abordagem DSR procura desenvolver conhecimento relevante a ser utilizado por 

profissionais em seus respectivos campos de atuação para resolução de problemas. Hevner et 

al. (2004) afirmam que o processo de usar conhecimento para planejar e criar um artefato, 

quando cuidadoso, sistemático e rigorosamente analisado, com relação à efetividade com que 

atinge a sua meta, pode ser considerado pesquisa. 

Peffers et al. (2008), posteriormente, propõem uma metodologia em DSR, a qual se 

baseia nas sete diretrizes apresentadas por Hevner et al. (2004) e prescrevem seis processos 

voltados à orientação de pesquisas utilizando a DSR: identificar o problema, definir os 

objetivos de uma solução, projetar e desenvolver, demonstrar, avaliar e comunicar. 
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A abordagem DSR se fundamenta em teorias epistemológicas, cujo objetivo é 

desenvolver o corpus de conhecimentos orientados pelas práticas de implementação, 

gerenciamento e uso de artefatos. 

3.2 Procedimentos Metodológicos  

Por meio de uma revisão sistemática foi possível identificar a relevância da 

metodologia DSR na execução de pesquisas científicas na área de SI. A revisão foi executada 

tendo por base o protocolo apresentado por Kitchenham (2004). O procedimento preliminar 

de busca por artigos para serem incluídos na revisão sistemática envolveu a pesquisa por 

fontes acessíveis via web na base de dados online e-Library da AIS17. A escolha desta base, 

especificamente, se deveu à Association for Information Systems ser a principal comunidade 

de pesquisa em Sistemas de Informação em atividade em nível mundial; compatível, dessa 

forma, com o objetivo de se analisar a metodologia sob um viés de Sistemas de informação; e 

dispor de uma base de publicações organizada, incluindo todos os artigos publicados em seus 

diversos congressos e periódicos científicos. A pesquisa foi realizada no período de 

23/11/2014 a 02/01/2015. 

A pesquisa foi feita mediante a expressão geral de busca (palavra-chave) [“design 

science”]. A expressão geral foi utilizada apenas em inglês pela razão de “design science” não 

possuir uma tradução adequada e usual. Mas isso não impediu que se tivesse acesso a artigos 

também em outros idiomas, já que os autores que abordam o tema utilizam a expressão no 

original em inglês ao se referir a ele. Outra questão que justifica a busca pela expressão geral 

apenas no idioma inglês é a presença de uma seção “Abstract”, sempre escrita em inglês, em 

todos os artigos disponibilizados na base e-Library da AIS, independentemente da língua em 

que a parte principal do texto seja apresentada. 

Foram encontrados, em uma primeira triagem, 1605 artigos científicos a partir da 

expressão geral [“design science”]. A partir desse resultado preliminar, foram definidos 

critérios mais rigorosos de filtragem dos artigos relevantes à pesquisa. Os critérios definidos 

foram: 

 

                                                 
17  http://aisel.aisnet.org/ 
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 o artigo deveria conter a expressão design science no título ou no resumo; e 

 o artigo deveria conter a expressão design science em suas palavras-chave. 

O fato de a expressão design science aparecer no título ou no resumo garante que o 

autor considerou importante a menção à metodologia adotada, mas a inclusão do termo 

também como palavra-chave pareceu adequada ao estudo pretendido, já que enfatiza a 

importância atribuída pelo autor ao método utilizado ou discutido no estudo. 

Para se atender a esses critérios preliminares, foi utilizado o modo de busca avançada 

disponibilizado na base de dados da AIS. Por meio dela é possível definir onde o termo 

procurado deve existir e a lógica booleana a ser utilizada para os vários critérios de busca. 

Para atender ao critério “artigo deve conter a expressão design science no título ou no 

resumo”, foi utilizada a expressão geral design science na opção avançada de buscas da base 

de dados, onde foi definido um primeiro critério selecionando a opção de busca por “Title” 

(Título) e um segundo com a opção de busca por “Abstract” (Resumo), ambos contendo a 

expressão design science, ligada pela opção de operador lógico booleano “OR” (OU), 

disponível entre as opções de busca avançada. Essa busca visou a garantir que os artigos 

selecionados atendessem ao primeiro critério preliminar definido. 

A utilização desta opção de filtragem auxiliou na redução do número de resultados de 

busca, possibilitando a identificação de 312 estudos com a expressão design science em seu 

título ou resumo. 

Partindo desta triagem, foram considerados relevantes para a análise apenas os estudos 

contendo a expressão design science também como palavra-chave, atendendo assim ao 

segundo critério preliminar definido. Como ferramenta para atendimento desse critério, foi 

utilizada a opção de filtragem por palavra-chave também disponível para a base de dados da 

AIS. Desta maneira, foram considerados todos os artigos que continham, dentre as palavras-

chave definidas pelos próprios autores, a expressão design science. Restaram, a partir desta 

filtragem adicional, 121 artigos atendendo a ambos os critérios de filtragem definidos. 

Os resumos dos artigos resultantes foram então lidos a fim de se verificar se eles 

tratavam especificamente da temática design science, independentemente de ser abordada de 

maneira conceitual ou aplicada, mas sendo utilizada de forma central no estudo realizado. 
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Essa filtragem final resultou na manutenção de 109 artigos no corpus da revisão a ser 

realizada.  

A revisão foi então realizada mediante a leitura completa dos 109 artigos restantes, dos quais 

ainda foram eliminados aqueles que se referiam a working papers. Isto fez com que a 

amostragem final considerada na realização da revisão (sistemática) de literatura pretendida 

fosse de 83 artigos. 

3.3 Discussão 

A pesquisa partiu de uma quantidade de 1605 artigos retornados pela base de dados a 

partir da busca pela expressão geral (palavra-chave) [“design science”]. Destes, 312 

apresentaram o termo design science no título ou no resumo, mas apenas 121 permaneceram 

na amostra após a verificação de se o termo aparecia também compondo as palavras-chave. A 

leitura dos resumos resultou no descarte de mais alguns artigos, sendo mantidos 109. Por fim, 

feita a leitura integral dos artigos, outros 26 artigos foram descartados por fugirem ao escopo 

pretendido ou por se tratarem de pesquisas ainda em andamento, resultando em 83 estudos 

que atendiam plenamente ao objetivo da pesquisa, os quais foram utilizados como corpus para 

a revisão sistemática pretendida. A Figura 5 retrata o método de filtragem descrito. 
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Figura 5: Síntese do método de obtenção dos artigos para revisão sistemática da literatura 

sobre Design Science Research 

 

Como é apresentado na Tabela 3, entre os 38 estudos excluídos/eliminados na análise 

dos resumos e artigos, por meio da leitura pelo pesquisador, 17 o foram por não 

proporcionarem conteúdo que contribuísse com a análise proposta neste artigo e 21 por se 

tratarem de estudos ainda em produção (working papers), apresentando conclusões vagas ou 

não apresentando nenhuma conclusão. 

Tabela 3: Motivos para a exclusão de artigos do corpus de análise da revisão sistemática de 

literatura da relevância de Design Science Research para a pesquisa em SI 

 

Critério Descrição Artigos 

 
 

Análise do resumo Artigo com pouca contribuição para a revisão 12 

  
Análise integral do 

artigo 

Artigo com pouca contribuição para a revisão 

Artigo apresentando estudo ainda em produção (working paper) 

5 

21  
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Os 83 artigos que atenderam aos requisitos metodológicos para inclusão na revisão 

sistemática estão relacionados no Apêndice B. Dentre eles, apenas um encontra-se em alemão, 

sendo os demais todos em inglês. Conforme fica evidenciado na Figura 6, pode-se notar um 

crescente interesse pela temática nos últimos anos cujo ápice se deu no ano de 2012. 

 

Figura 6: Frequência de publicação de artigos discutindo o uso de Design Science Research 

na pesquisa em SI 

O gráfico apresentado na Figura 6 é composto por todos os 83 estudos contemplados 

nesta revisão sistemática. É possível notar um crescente interesse em abordar a temática desde 

a publicação do artigo de Hevner et al. (2004), considerado pelos autores que trabalham a 

temática na área de SI como precursores da abordagem de DS na área de SI. Constatou-se, 

apenas para dar a dimensão da influência que esses autores tiveram sobre a introdução de 

design science research na pesquisa em SI, que todos os estudos publicados posteriormente e 

contemplados por esta revisão sistemática os mencionaram dentre as suas referências. 

Por meio da análise feita dos artigos presentes nesta revisão sistemática foi possível 

agrupar os estudos de acordo com as características identificadas em cada um deles. 

Conforme apresentado na Tabela 4, 42 artigos analisados apresentaram conceitualizações e 

discussões envolvendo a temática da DSR, 32 trouxeram casos de uso de DSR como 

referência metodológica para a realização do estudo, suportada por outras metodologias, 
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abordagens e métodos e 9 artigos envolveram exclusivamente o uso de DSR como 

metodologia, não tendo sido identificado o uso de outras abordagens auxiliares. 

Tabela 4: Tipos de estudos envolvendo Design Science Research identificados no corpus de 

análise 

 

Tipo de Estudo Artigos 

 

 

Conceitualização e discussão teórica da DSR 42 

 

 

Relato de utilização de DSR como metodologia central da pesquisa, auxiliada por outras 

abordagens externas  
32 

 

 

Relato de utilização de DSR como metodologia central da pesquisa, sem a apresentação de 

abordagens externas auxiliares  
9 

 

3.3.1 Estudos envolvendo a conceitualização e a discussão teórica 

de DSR 

Os estudos cujos objetivos visaram a levantar questionamentos e discussões quanto à 

utilização da DSR foram unânimes em destacar que se trata de uma abordagem nova e 

emergente, apresentando sugestões focadas no seu aprimoramento. Com exceção de Lee et al. 

(2012), os estudos são bastante otimistas quanto à utilização da DSR na comunidade de SI. 

Segundo alguns autores, o pequeno período de vida da DSR, faz dela uma abordagem 

vaga quanto à teorização e fundamentação relacionadas aos alicerces da comunidade de SI 

(MARSHALL e MCKAY, 2005; CARLSSON, 2006; LEE et al., 2013; O'RAGHALLAIGH et 

al., 2010). Bernd (2008), no entanto, defende a ideia de aproveitar os avanços e práticas 

científicas de outras áreas, como, por exemplo, a área da engenharia, para não somente 

fundamentar a DSR para a comunidade de SI, mas também aprimorá-la com bons exemplos 

de outras áreas. Contudo, Baskerville et al. (2011) alertam para o perigo de uma perda de 

identidade neste aprimoramento, ao afirmarem que é necessário cuidado para não se distanciar 

demasiadamente das definições e práticas que definem a área de SI, levando há uma 

descaracterização da prática da DSR. 

Outra discussão bastante enfatizada se deu sobre os pontos básicos da DSR. Segundo 

Hevner et al. (2004), a definição do problema e a avaliação do artefato são primordiais para 

garantir a relevância do projeto. Conforme as análises dos estudos revisados, a avaliação do 
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artefato é amplamente discutida entre os diversos pesquisadores abordando a temática. Para 

eles, Hevner et al. (2004) propõe diretrizes vagas, para orientação da avaliação dos artefatos 

gerados, necessitando de melhores orientações em sua elaboração (PRAT et al., 2014), 

transparência no processo de avaliação (GLEASURE et al., 2012) e rigor para garantir 

resultados precisos (AHMED e SUNDARAM, 2011; KUECHLER et al., 2009; METTLER et 

al., 2014; PIRENEN, 2009; PRIES-HEJE et al., 2008; GIBSON E ARNOTT, 2007; VOM 

BROCKE et al., 2008).  

São mencionadas ainda possíveis utilizações de formas cíclicas de avaliação, que 

trabalhem sobre todo o processo da DSR, e não somente no momento de validar o artefato 

(IHLSTROM ERIKSSON et al., 2011; VAN STEENBERGEN et al., 2013; SUSARAPU e 

LEE, 2005), e possíveis métodos para gerir risco nas várias etapas da DSR, como por 

exemplo, o risco de uma falha na definição do problema, o que invalidaria toda a pesquisa 

(PRIES-HEJE et al., 2014). 

Uma falha ao definir o problema é um ponto visto com muito rigor por Hevner et al. 

(2004) e amplamente discutido entre os pesquisadores desta revisão, também. Bukvova 

(2009) critica a abordagem da DSR nesse ponto, caracterizando-a como muito genérica e de 

pouco rigor. Contudo, a generalidade contribui para que o método possa ser utilizado para 

mais fins, necessitando assim de adaptações e do auxílio de outros métodos para concretizar o 

rigor necessário (GREGORY, 2010; GRÄNING et al., 2010; HELLMUTH e STEWART, 

2014). 

Alguns autores criticam a falta de suporte a abordagens específicas de pesquisa. Otto e 

Osterle (2012) ressaltam a dificuldade em trabalhar a metodologia sobre aspectos 

colaborativos de pesquisa. Para eles, a DSR não suporta este tipo de abordagem. Nunamaker 

et al. (2013) também criticam a utilização da DSR para pesquisas e projetos de TI de grande 

porte, o que Hasan (2006) caracteriza como uma necessidade a ser suprida 

complementarmente. Para Hasan (2006), quanto mais complexa a pesquisa, maior a 

necessidade da utilização de outras metodologias e abordagens em complemento à DSR. Rose 

et al. (2010) e Rohde e Sundaram (2011) defendem esta aplicação da metodologia de DSR em 

conjunto com outras. Seu caráter flexível, moldável para cada situação, permite que cada 

pesquisador a utilize para sanar os pontos específicos de seu projeto, associando-a com o 

método que melhor se ajuste e mais faça sentido. Kaza et al. (2011) consideram este ponto em 
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seu estudo, afirmando terem obtido êxito e satisfação na utilização e na adaptação da DSR em 

alguns casos estudados, tanto em ambientes variáveis temporalmente, quanto em projetos de 

TI de larga escala. 

3.3.2 Relatos de estudos de caso envolvendo as diretrizes da DSR 

Todos os relatos de estudos que utilizaram as diretrizes da DSR na sua consecução, 

analisados por constarem do corpus da presente pesquisa foram considerados satisfatórios 

para serem mantidos na revisão proposta neste item. Isso não implica em dizer que a DSR é 

melhor ou pior que outros métodos de pesquisa existentes. Ela, seguramente, tem merecido 

atenção crescente da comunidade de SI, como é visto na Figura 6. O motivo para isso parece 

ser sua preocupação em vincular a pesquisa de forma contextual ao seu objetivo (artefato), em 

um meio científico cada vez mais preocupado com aspectos de relevância prática e teórica do 

artefato a ser desenvolvido. 

Esta preocupação pôde ser identificada em todos os estudos analisados. Uma virtude 

sempre destacada pelos pesquisadores que optaram pelo uso de DSR foi a preocupação de 

atrelar qualquer esforço de inovação ao contexto, garantindo a relevância da pesquisa. 

Dentre os 41 trabalhos realizados sobre as diretrizes da DSR, em 9 não foi identificado 

o levantamento de outras metodologias, abordagens e métodos para complementar a DSR ou 

os métodos abordados não foram fundamentados com apoio de literatura pré-existente, sendo 

assim considerados de autoria do próprio pesquisador. Nestes estudos a DSR foi seguida à 

risca, respeitando-se as sete diretrizes definidas por Hevner et al. (2004) ou os processos 

metodológicos propostos por Peffers et al. (2008). 

Já os demais casos apresentam a utilização de DSR em conjunto com outras 

abordagens, buscando atender às necessidades de cada estudo específico. Alguns autores 

criticam a metodologia por considerá-la falha ou vaga em certos aspectos, exigindo 

suplementação pela utilização de métodos específicos adicionais (ABBASI et al., 2012; 

ADOMAVICIUS et al., 2008; ÅKESSON et al., 2010; BIDER et al., 2012; FREUNDLIEB e 

TEUTEBERG, 2012; GREGOR et al., 2010; MORANA et al., 2014). 



75 

 

3.4 Considerações sobre o Atingimento do Objetivo Específico 2  

Por meio desta revisão sistemática foi possível constatar que a DSR tem apresentado 

crescente significância no cenário cientifico de SI e, com exceção de Lee et al. (2012), os 

quais consideram a DSR como sendo um aglomerado de práticas já existentes, apresentando 

desta forma pouca ou nenhuma inovação neste quesito, todos os demais estudos indicam um 

cenário promissor para a DSR em SI, representando uma abordagem importante para a 

comunidade de SI, por levar em consideração particularidades da área. 

Com base nas informações apresentadas, entre as críticas à DSR, é recorrente a sua 

caracterização como sendo de caráter vago e/ou insuficiente. Neste aspecto, cada autor opta 

por propor e sanar esta questão com metodologias e abordagens complementares específicas. 

Neste aspecto, porém, é interessante ressaltar que a DSR é apresentada por Hevner et al. 

(2004) de maneira ampla, podendo ser considerada uma metodologia genérica visando à 

construção e avaliação de artefatos. Hevner et al. (2004) ainda argumentam, em uma 

entrevista realizada por Goes (2014), que o objetivo da DSR não é orientar de forma plena as 

pesquisas científicas na área de SI, mas oferecer diretrizes que garantam a correta construção 

e avaliação de artefatos. Hevner comenta sobre a necessidade de se auxiliar a DSR com 

abordagens específicas a cada projeto, alertando autores que de alguma forma utilizam ou 

utilizaram a DSR sem o auxílio de outros métodos e técnicas que talvez esse não seja o 

procedimento mais recomendado. 

De acordo com as informações apresentadas por Goes (2014), fica evidente que o 

objetivo da DSR é guiar pesquisas em SI, funcionando como um check-list de ações 

necessárias para a realização de pesquisas bem fundamentadas e relevantes, sendo de 

responsabilidade do pesquisador adotar métodos e técnicas adicionais específicos a cada 

situação, moldando desta forma a DSR às necessidades de cada pesquisa. 

A DSR, embora ainda pouco utilizada no atual cenário de pesquisas acadêmicas 

brasileiras na área de SI, possui relevantes contribuições a oferecer à solução de problemas do 

cotidiano das empresas. Ela envolve o estudo de artefatos com a finalidade de compreender, 

explicar e melhorar o desempenho dos SI, abordando artefatos de forma objetiva e bem 

definida e encaixando-os em um contexto subjetivo. 

Este estudo visou realizar um levantamento da literatura envolvendo estudos que 

tenham aplicado ou discutido design science research de maneira relevante, adotando para 
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isso uma técnica de pesquisa científica que garantisse a máxima imparcialidade. 

Por meio da revisão sistemática da literatura foi possível, a partir de uma primeira 

triagem, encontrar 1605 artigos científicos, disponíveis eletronicamente, na base de dados 

online e-Library da AIS, os quais foram submetidos a critérios de adicionais de filtragem, 

resultando em 83 artigos que efetivamente consistiram no corpus de análise do estudo. 

Por meio desta revisão sistemática foi possível identificar três agrupamentos dos 

artigos:  

 primeiramente, foram identificados trabalhos apresentando estudos de casos 

em que houve a orientação da pesquisa por meio da DSR, não sendo 

identificado o levantamento de outros métodos externos para auxiliar a DSR, 

sendo qualquer outra abordagem adotada considerada como de autoria do 

próprio pesquisador; 

 os demais estudos de caso identificados prospectados utilizam a DSR auxiliada 

por outra metodologia específica para sanar uma necessidade identificada pelo 

autor da pesquisa; 

 entre as conceptualizações e discussões, foi possível identificar diversas 

críticas ao aspecto amplo e flexível idealizado por Hevner et al. (2004) para a 

DSR. Para os autores que criticam a metodologia, ela não é completa e 

suficiente, sendo necessário complementá-la com métodos propostos por cada 

autor. 

Fica evidente o caráter de não suficiência da DSR, o que já era percebido mesmo nos 

trabalhos que a introduziram à área de SI. Conforme Hevner et al. (2004), a DSR deve ser 

sustentada com qualquer outra abordagem necessária, ou seja, a DSR precisa ser 

complementada de acordo com o cenário específico em que será utilizada, para se atingir o 

rigor conceitualizado por Hevner et al. (2004) e possibilitar a construção de artefatos 

relevantes, tanto levando-se em conta os aspectos técnicos, quanto os sociais. 

A utilização dessa metodologia parece adequada à proposta do trabalho ora proposto, 

pois a intenção não é a geração do artefato pelo artefato, mas o seu desenvolvimento para se 

obter o entendimento dos conceitos que envolveram e nortearam sua construção, mantendo-se 

a preocupação com o rigor científico da pesquisa e o foco na avaliação da sua relevância e na 
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sua comunicação ao público alvo pretendido e à comunidade de SI.  

Conforme as informações apresentado , é notável a relevância que a DSR pode 

assumir na orientação de pesquisas da comunidade de SI, quando o objetivo é a construção de 

um artefato bem fundamentado e avaliado, mas relevante ao problema específico que a 

pesquisa se propõe a sanar.  

Espera-se que a utilização da DSR possa contribuir com a proposta desta pesquisa, 

dando orientação em todo o processo de engenharia do artefato, resultando em um produto 

interessante tanto no que tange aos aspectos técnicos da sua implementação, quanto os 

aspectos teóricos que permearam sua concepção.  

Acredita-se que a DSR irá auxiliar tanto no atingimento do rigor necessário exigido de 

uma pesquisa na área de SI em nível de mestrado, bem como a relevância necessária, tanto 

para comunidade acadêmica de SI, como também para o público alvo ao qual ela se destina. 

Por meio de uma check-list, que para Hevner et al. (2004) seria composta por sete 

diretrizes, a DSR preocupa-se em garantir aspectos de rigor técnico (paradigma DS) bem 

como aspectos comportamentais ligados a relevância para um determinado meio social 

(paradigma Behavioral Science). Assim sendo, optou-se por seguir cada diretriz como 

proposta por Hevner et al. (2004), de maneira a se atingir os níveis de rigor e relevância 

propostos por ele e apresentados entre os diversos casos citados na seção 3. 
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Capítulo 4 

Levantamento das Características e 

Atributos do Artefato de Software 

O terceiro objetivo específico desta dissertação era identificar as características e os 

atributos necessários ao artefato de software a ser desenvolvido. Este capítulo descreve como 

foi realizado o levantamento de requisitos e a fundamentação da solução proposta, realizados 

mediante a orientação da metodologia DSR, para garantir que o que se produziu fosse 

interessante a quem (e para o que) se destinava. 

O capítulo apresenta primeiramente a aplicação da metodologia DSR no 

desenvolvimento da pesquisa, detalhando os passos necessários para se atingir as diretrizes 

sugeridas por Hevner et al. (2004). Um levantamento da opinião dos usuários fundamentou a 

relevância da proposta frente a um público, dando ensejo também para o levantamento de 

requisitos ao projeto da aplicação, seguido da elaboração da lógica funcional da aplicação. 

4.1 Aplicação de Design Science Research ao Projeto do Artefato 

Mediante a orientação da metodologia DSR, o atendimento às sete diretrizes definidas 

por Hevner et al. (2004) foi obtido como se segue: 

Design como um artefato 

Segundo Simon (1981), artefato é tudo o que não é natural, é algo construído pelo 

homem. São exemplos de artefatos: constructos, métodos e geradores de instâncias. Instâncias 

em DSR são exemplos concretos, como modelos ou protótipos (HEVNER et al.,2004). 

Conforme a definição de “artefato” da DSR, foi desenvolvido um artefato (constructo) 

computacional que permitisse disponibilizar aos usuários de um grupo do Facebook a opção 

de gerir e organizar o conhecimento em seu ambiente social. 

 



79 

 

Relevância do problema 

Simon (1981) define problema como a diferença entre um objetivo-meta e o corrente 

estado do sistema. Hevner et al. (2004) lembram que o problema precisa ser motivador, 

interessante e a sua solução útil para os usuários. 

A presente pesquisa buscou atender a estes três requisitos. Acredita-se que seja 

motivadora e interessante por envolver um ambiente social conhecido e amplamente utilizado 

pelos internautas nos dias de hoje. Útil ao disponibilizar uma ferramenta para melhorar a 

gestão do conhecimento de uma comunidade, visando ainda a aprimorar o engajamento dos 

usuários desta comunidade. Além disso, é importante salientar os possíveis desdobramentos 

que a pesquisa pode ter, já que o ambiente sobre o qual se trabalha é um ambiente passível de 

acesso a qualquer usuário. 

Foram disponibilizados questionários, a priori e a posteriori, aos usuários do grupo da 

rede social analisado, para que exprimissem sua percepção sobre o benefício da utilização do 

artefato e as funcionalidades necessárias para a gestão do conhecimento e o desenvolvimento 

de inteligência coletiva no grupo. As respostas ao questionário a priori foram utilizadas como 

ferramenta para auxiliar na avaliação da motivação, do interesse e da utilidade conforme 

percebidos antecipadamente pelos potenciais usuários do artefato. O questionário aplicado a 

posteriori teve como intuito verificar se aquilo que se pretendia entregar aos usuários foi 

percebido por eles como relevante de maneira a atingir o que foi proposto no questionário a 

priori. Isto é importante, de acordo com a metodologia DSR, como etapa de verificação de 

atingimento dos objetivos propostos.  

Avaliação  

De acordo com Johansson (2000), no ambiente da TI, os artefatos podem ser avaliados 

em termos de sua funcionalidade, consistência, precisão, desempenho, confiabilidade, 

usabilidade, ajuste à organização, entre outros atributos pertinentes de qualidade. A avaliação 

é, frequentemente, fundamentada nas exigências empresariais, que se relacionam, 

principalmente, à utilidade, qualidade e beleza (estilo) do artefato produzido. O Quadro 5 

mostra algumas das metodologias para avaliação de artefatos projetados, conforme Hevner et 

al. (2004). 
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Quadro 5: Metodologias de avaliação de artefatos (HEVNER et al. 2004) 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

OBSERVAÇÃO 
Estudo de caso: estudo do artefato. 

Estudo de campo: monitoramento do uso do artefato. 

ANALÍTICA 

Análise estática (análise do código): exame do artefato referente a estáticas (código 

fonte). 

Análise dinâmica: estudo das qualidades dinâmicas do artefato em uso. 

EXPERIMENTAL 
Experimento controlado: estudo do artefato em ambiente controlado para análise. 

Simulação: utilização do artefato com dados artificiais. 

TESTE 
Teste funcional: execução das interfaces do artefato para descobrir possíveis falhas e 

identificar defeitos. 

ARGUMENTAÇÃO 

Argumentação: uso de informação com base científica para construir um argumento 

convincente da utilidade do artefato. 

Cenários: construção detalhada de cenários em torno do artefato para demonstrar sua 

utilidade. 

 

Inicialmente, potenciais usuários do artefato desenvolvido no presente estudo foram 

submetidos a um questionário (ver Apêndice C) com o intuito de identificar aspectos e 

funcionalidades que eles considerassem importantes, dentre as apresentadas, à implementação 

do artefato. 

Considerando-se as metodologias presentes no Quadro 5, foram utilizados métodos 

experimentais e de teste. Nos casos de teste foram utilizados dados simulados, originalmente, 

e depois a aplicação em um grupo experimental, de maneira a garantir o correto 

funcionamento da aplicação e reduzir o número de falhas. 

Após as fases de testes e implementação do artefato no cenário real, outro questionário 

foi aplicado a fim de capturar a percepção dos usuários relativa à utilização do artefato (ver o 

Apêndice G). 

Finalmente, aspectos de argumentação foram utilizados sobre os resultados da 

utilização do artefato no cenário específico adotado para essa pesquisa, de maneira que uma 

discussão permeando a literatura e o experimento pôde ser realizada. 
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Contribuição para a área de conhecimento 

Segundo Hevner et al. (2004), a DSR tem potencial para produzir três tipos de 

contribuições: baseadas na inovação, generalidade ou importância do artefato projetado. Um 

ou mais dos seguintes tipos de contribuições deve, portanto, estar presente no artefato 

projetado:  

1. projeto do artefato: normalmente a DSR contribui com a criação do próprio 

artefato. O artefato deve ser uma solução para um problema;  

2. ampliação da base de conhecimento: os resultados obtidos por meio do 

projeto desenvolvido com apoio da DSR podem ser a definição de novos 

constructos, métodos ou extensões de técnicas que melhorem as teorias, 

frameworks, instrumentos, conceitos, modelos, métodos ou protótipos 

existentes;  

3. desenvolvimento de novas metodologias: a criação ou melhoria de medidas e 

métricas para avaliação são componentes cruciais da pesquisa em DSR e 

constituem-se, também, em contribuição para a expansão da base de 

conhecimentos existente.  

O presente trabalho possibilitou gerar uma discussão acerca do entendimento sobre 

inteligência coletiva e gestão do conhecimento. Uma vez que se buscou utilizar inteligência 

coletiva para realizar gestão do conhecimento, e que a gestão do conhecimento realizada 

permitiu ampliar a inteligência coletiva, acredita-se que a análise dos resultados obtidos com 

o artefato gerado contribui para a compreensão de como essas duas temáticas (inteligência 

coletiva e gestão do conhecimento) se interrelacionam de forma a ajudar na solução de 

problemas organizacionais e da sociedade.  

Ao colocar em prática a metodologia DSR, como principal forma de validar a utilidade 

e correto desenvolvimento do artefato, acredita-se que também se tenha avançado na 

experimentação com possibilidades metodológicas de desenvolvimento de trabalhos 

científicos em SI. 
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Rigor da pesquisa 

Do ponto de vista teórico, optou-se pela fundamentação por meio da revisão 

sistemática da literatura, método de pesquisa julgado suficientemente científico, imparcial e 

passível, inclusive, de algum grau de auditagem. Do ponto de vista técnico, acredita-se que a 

utilização da DSR possibilitou o desenvolvimento de um artefato relevante tanto para a 

comunidade acadêmica de SI quanto para o público alvo ao qual o constructo se destina. 

Finalmente, do ponto de vista do público alvo, optou-se pelo uso de surveys a fim de 

identificar, a priori, possíveis aspectos interessantes a serem tratados segundo a opinião dos 

usuários alvos e, a posteriori, a opinião dos usuários submetidos à utilização do artefato 

quanto à relevância da sua utilização. 

Design como um processo de pesquisa 

Para que uma pesquisa seja bem conduzida, requer-se conhecimento tanto do domínio 

de aplicação quanto do domínio de solução. O avaliador, conhecendo o domínio do problema 

e entendendo a solução proposta dentro desse domínio, pode julgar se o artefato proposto com 

a ajuda de DSR atende, de forma adequada, ao processo de pesquisa.  

O processo de pesquisa se fundamentou no conhecimento adquirido a partir da 

fundamentação teórica, de maneira a possibilitar um maior domínio sobre a aplicação, além 

da utilização de métodos de avaliação de relevância que tiveram por objetivo fomentar a 

solução proposta frente ao problema apresentado. 

Cada etapa desta pesquisa buscou seguir aspectos bem definidos de levantamento, 

desenvolvimento e apresentação das informações, utilizando, quando necessário, métodos 

específicos para cada caso. 

Comunicação da pesquisa 

Os resultados de uma pesquisa devem ser comunicados a diversas audiências 

interessadas nos resultados com um nível de detalhamento/abstração adequado a cada uma 

delas. 

A estruturação da presente pesquisa contou com a elaboração de objetivos especificos 

completos em sua fundamentação e desenvolvimento. A opção por este formato de 
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desenvolvimento de pesquisa se deu, em parte, pelo formato do programa de mestrado, o qual 

disponibiliza a opção da realização de estudos individuais, para os quais existe a expectativa 

de geração de um produto acabado, ao final. Como vários estudos são possíveis ao longo do 

mestrado, faz sentido que cada um deles dê conta de uma parte do problema maior que se 

pretende resolver com a dissertação. Assim, alguns dos objetivos específicos da dissertação 

foram tratados como objetivos finais de estudos individuais realizados pelo mestrando, sob a 

tutela do professor orientador. Esta forma de estruturar o problema de pesquisa também 

permite que cada esforço individual, nas etapas da pesquisa, seja passível de publicação como 

um trabalho completo, já que tem começo, meio e fim. A estratégia adotada permitiu que um 

primeiro trabalho relacionado à dissertação pudesse ser publicado nos anais da conferência 

AMCIS 2015 (Americas Conference on Information Systems)18. Um segundo trabalho foi 

aceito para publicação na Relcasi19 e está em fase de editoração final pela revista. Outros 

relatórios parciais ainda serão gerados, com potencial de publicação em eventos ou periódicos 

da área. 

Resumo do atendimento das sete diretrizes de Hévner et al. (2004)  

O uso de DSR, como balizador para a produção do artefato proposto e um mediador 

entre implementação e pesquisa, funcionando como framework para suporte ao 

desenvolvimento do trabalho, foi detalhado no Quadro 6. 

Quadro 6: As sete diretrizes de Hevner et al. (2004) para DSR e a forma como foram 

utilizadas na presente pesquisa 

Diretrizes Proposta da pesquisa 

Design como um 

artefato 
Fez parte do escopo desta pesquisa a geração de um artefato computacional. 

Relevância do 

problema 

A problemática foi apresentada na seção “Formulação do problema de pesquisa” e 

justificada logo na sequência. A relevância da pesquisa foi trabalhada por meio de 

surveys, a priori e a posteriori, com o intuito de garantir que os requisitos dos usuários 

em potencial estariam presentes (survey a priori) e seriam reconhecidos (survey a 

posteriori) pelos interessados. 

                                                 
18  PADILHA, Matheus; GRAEML, Alexandre. Inteligência Coletiva e Gestão do Conhecimento: Quem é 

Meio e Quem é Fim? In: AMCIS 2015 - Americas Conference on Information Systems. 21., 2015, 

Puerto Rico. Proceedings... Puerto Rico: AIS, August 2015. 

19  PADILHA, Matheus. Design Science Research: moda passageira ou um paradigma metodológico 

robusto para pesquisas em Sistemas de Informação? Revista Latinoamericana y del Caribe de la 

Associacion de Sistemas de Informacion (RELCASI), v. 8, n. 1, 2015. (no prelo). 
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Diretrizes Proposta da pesquisa 

Avaliação rigorosa 
Os aspectos, apresentados por Hevner et al. (2004) no Quadro 5, serviram de guia para o 

desenvolvimento desta pesquisa, conforme pode ser verificado no capítulo 7. 

Contribuição para a 

área de conhecimento 

Os resultados da pesquisa já foram parcialmente comunicados por meio da publicação de 

artigo. Outros artigos ainda devem resultar dessa dissertação, permitindo que todos os 

resultados da pesquisa sejam completamente debatidos com a comunidade científica da 

área. O quanto eles representam uma contribuição efetiva caberá à comunidade avaliar, 

mas a aceitação da publicação de artigos é um primeiro sinal de que o assunto interessa 

aos pares.  

Rigor da pesquisa 

Para se garantir o rigor científico foram utilizadas, além da metodologia de pesquisa 

DSR, revisões sistemáticas nas fundamentações da pesquisa e métodos levantados na 

diretriz de avaliação. 

Design como um 

processo de pesquisa 

Cada etapa desta pesquisa buscou seguir aspectos bem definidos de levantamento, 

desenvolvimento e apresentação das informações, utilizando métodos distintos, quando 

necessário. 

4.2 O Questionário Eletrônico A Priori 

Por meio da utilização da metodologia DSR é essencial avaliar a relevância do artefato 

desenvolvido para o público alvo. 

As questões foram elaboradas visando a obtenção de informações demográficas do 

público abordado a fim de se identificar possíveis padrões que pudessem influenciar no 

resultado da pesquisa; também foram elaboradas questões visando o comportamento dos 

indivíduos frente a utilização de redes sociais de maneira a identificar possíveis meios 

coletivos relevantes a serem trabalhados; e finalmente, algumas percepções dos usuários 

quanto a algumas propostas de gestão. É interessante salientar que as questões tiveram por 

base inicialmente o levantamento literário realizado, sendo considerado também o impacto 

que a abordagem viria a ter na utilização costumeira dos usuários. 

Para abordar essa questão foi elaborado um questionário eletrônico (ver o Apêndice C) 

para captura de algumas informações demográficas, comportamentais e de opinião que 

permitissem garantir a relevância do artefato a partir da opinião dos potenciais usuários, o que 

foi feito adotando-se a técnica de amostragem snow ball20. A utilização da técnica snow ball 

                                                 
20 Snow ball (bola de neve) é uma técnica de amostragem que utiliza cadeias de referência, uma espécie de 

rede. Essa técnica é uma forma de amostra não probabilística utilizada em pesquisas sociais, por meio 

da qual os participantes iniciais de um estudo indicam novos participantes que, por sua vez, indicam 

outros e assim sucessivamente (GOODMAN, 1961). 
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foi livre, em outras palavras, não foram definidos critérios formais para a indicação do 

questionário entre os integrantes da rede de participantes. O impacto da utilização livre do 

método snow ball foi levado em consideração na apresentação dos resultados. 

O questionário eletrônico utilizou uma ferramenta disponível pelo Google, o 

“Formulários Google21”. 

Um aspecto considerado na opção por essa ferramenta para a aplicação da survey foi a 

facilidade de disseminar a pesquisa para diversas comunidades, via redes sociais, ferramentas 

de mensagens e e-mail e a coleta automática do resultado. Finalmente, o “Formulário Google”, 

possibilita organizar de maneira automática as informações e análise dos dados coletados pela 

ferramenta, sendo ainda possível a extração dos dados para arquivo do tipo .csv22. 

4.2.1 Aplicação do questionário a priori 

O questionário eletrônico contou com a participação de 124 pessoas. O formulário 

abordou o entrevistado inicialmente por meio de uma breve apresentação do objetivo da 

pesquisa, solicitando, a seguir, informações demográficas do entrevistado, para então entrar 

em questões de percepção e utilidade de informações adicionais sobre o que ocorreu em um 

grupo do Fabebook e sobre a organização dessas informações para facilitar a conversão em 

conhecimento. 

4.2.1.1 Questões demográficas 

A primeira subseção teve por intuito a coleta de informações demográficas de cada 

entrevistado. Os entrevistados tinham idade média de 30 anos, sendo possível notar a 

participação de indivíduos de 17 até 58 anos, 41,8% sendo do sexo feminino e 58,2% do sexo 

masculino. Por se tratar de um questionário realizado por meio eletrônico, foi possível obter a 

participação de indivíduos de vários estados brasileiros, sendo a maioria (38,7%) do estado do 

Paraná. 

                                                 
21  https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/ 

22  CSV é um formato de arquivo para armazenamento de registros,  geralmente utiliza virgula como 

separador de registro. Comumente usados em softwares de planilhas, tais como o Microsoft Excel e o 

LibreOffice Calc. 
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O questionário adotou como critério considerar o estudante cursando determinado 

curso como pertencente a essa classe. Uma maioria (46,8%) se identificou como graduado ou 

cursando graduação (Figura 7), o que contrastou com a quase inexistência de pessoas que se 

identificaram como tendo apenas o ensino fundamental (6%). 

É possível concluir que a obtenção de determinada “fatia” social se deu pela utilização 

livre do método snow ball.   

 

Figura 7: Informação sobre o grau de escolaridade do público 

4.2.1.2 Questões comportamentais sobre a participação em redes 

sociais 

Os questionamentos com intuito de obter aspectos comportamentais tiveram por 

objetivo identificar, primeiramente, qual o impacto que as redes sociais têm nos indivíduos 

entrevistados e o quanto eles utilizam grupos no Facebook para tentar avaliar, desta forma, a 

relevância que um artefato neste meio poderia ter.  

Conforme apresentado na Tabela 5, foi possível identificar que 100% dos indivíduos 

utilizam redes sociais. Há os que utilizam essas redes por apenas alguns minutos por dia, mas 

também aqueles que passam mais de 8 horas por dia nesses ambientes. 
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Tabela 5: Tempo médio gasto em redes sociais por dia 

Tempo médio em Redes Sociais 

Raramente utiliza 0,0% 

Apenas alguns minutos por dia 8,1% 

Até 1 hora por dia 29,0% 

Entre 1 e 3 horas por dia 37,1% 

Entre 3 e 5 horas por dia 16,1% 

Entre 5 e 8 horas por dia 6,5% 

Mais que 8 horas por dia 3,2% 

Dentre diversas redes sociais, 97,6% dos indivíduos utilizam o Facebook, estando o 

Youtube 23  em segundo lugar, com 72,6% e o LinkedIn 24  em terceiro, com 50,8%. Os 

entrevistados então delimitaram o tempo gasto especificamente no Facebook (ver a Tabela 6). 

Tabela 6: Tempo médio no Facebook por dia 

Tempo médio no Facebook 

Raramente utiliza 5,6% 

Apenas alguns minutos por dia 15,3% 

Até 1 hora por dia 43,5% 

Entre 1 e 3 horas por dia 26,6% 

Entre 3 e 5 horas por dia 5,6% 

Entre 5 e 8 horas por dia 3,2% 

Mais que 8 horas por dia 0,0% 

 

É possível notar, por meio de uma comparação entre a Tabela 5 e a Tabela 6, que o 

Facebook é responsável pela maior parte do tempo gasto em redes sociais.  

Os indivíduos ainda foram solicitados a compartilhar o número de grupos dos quais 

fazem parte, quais tipos de grupos e de quantos grupos são administradores. Apenas 8,1% não 

participam de nenhum grupo, 24,2% participam de 2 ou 3, 23,4% entre 4 e 5 e 37,1% 

assinalaram participar de mais de 6 grupos. Mais da metade dos participantes declarou 

participar de grupos de amigos, trabalho, estudo e outros de hobby e interesses pessoais. 

                                                 
23  Youtube é uma rede que permite que os seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato 

digital. 

24   LinkedIn é uma rede social voltada para negócios. Diferente de outras redes sociais, foi criado 

especialmente para relacionamentos profissionais. 
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Contudo, 77,4% declararam não serem administradores de nenhum grupo e 21% administram 

de 1 a 3 grupos. 

Os entrevistados também foram requisitados a compartilhar o tempo gasto 

especificamente nestes grupos: 35,5% relataram entrar raramente neles. A maioria fica pouco 

tempo dentro dos grupos (menos de 25% do tempo) (ver a Tabela 7). 

Tabela 7: Percentual do tempo gasto interagindo com grupos 

Percentual do tempo em grupos 

Raramente utiliza 35,5% 

Menos de 25% do tempo 46,8% 

Metade do tempo 13,7% 

A maior parte do tempo 4% 

Praticamente todo tempo 0,0% 

 

4.2.1.3 Utilidade de informações adicionais sobre o que ocorre em 

um grupo do Facebook 

Neste ponto, especificamente, os entrevistados opinaram sobre alguns aspectos com 

que o artefato poderia ajudar. 

Foi utilizada a escala Likert 25  com cinco opções: discordo totalmente, discordo 

parcialmente, neutro, concordo parcialmente e concordo totalmente. A Figura 8 explicita a 

opinião dos respondentes sobre o que eles consideraram que seria interessante ser feito pelo 

artefato. Por meio das informações coletadas é possível notar um maior interesse em dispor de 

informações relacionadas ao próprio conhecimento presente no grupo, sendo o interesse nos 

indivíduos que realizam os posts mais “curtidos” ou comentados menos relevante do que o 

interesse sobre que posts foram esses.  

                                                 
25  A escala Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em questionários. É 

utilizada principalmente em pesquisas de opinião. 
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Figura 8: Informações úteis sobre o que ocorre em um grupo 

Na Figura 9, a seguir, é possível notar uma maior rejeição quanto a, dar destaque a 

aspectos negativos de indivíduos que contribuem menos, ou seja, é possível notar que a 

explicitação de informações negativas relativas ao grupo pode ser pouco interessante. Em 

contrapartida, há uma alta aceitação quanto à organização do conteúdo no grupo, e uma 

disposição interessante dos entrevistados em colaborar neste processo. 

 

Figura 9: Outros aspectos que os usuários gostariam ou não que fossem destacados pelo 

artefato 
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4.2.2 Resultados da aplicação do questionário a priori 

Por meio das respostas obtidas, foi possível confirmar o que Wilson et al. (2015) 

relatam. Com um percentual de mais de 90% dentre os indivíduos de redes sociais aderentes 

ao Facebook, sendo de 1 a 3 horas dedicadas a este e até metade deste tempo gasto em grupos, 

é notável o potencial impacto que tal ferramenta possui na vida das pessoas. 

Outro aspecto fundamental observado foi o interesse do coletivo dispor de mais 

informações a respeito da interação do próprio grupo, e da procura por uma maior 

organização, assim como a disposição em auxiliar em tal processo. 

É importante salientar que os resultados foram obtidos por meio da utilização livre do 

método snow ball. Este fato não inviabiliza os resultados obtidos, contudo possibilita que 

trabalhos futuros possam utilizar o método de maneira distinta, para reduzir o viés da sua 

utilização, no caso de se buscar a validação estatística da extrapolação de resultados para 

contextos maiores do que os efetivamente estudados. 

4.3 A Gestão da Informação e a Geração de Conhecimento 

Coletivo por meio da Interação no Facebook 

É notável o potencial do Facebook como um repositório de conhecimentos, já que 

mais de 4,75 bilhões de unidades de conteúdo são enviados por dia pelos mais de 1,09 bilhões 

de usuários da plataforma, em maio de 2016 (FACEBOOK, 2016). Contudo, Reagan (2009) 

salienta que, embora tenha evoluído com os anos, a missão do Facebook se mantém ligada a 

“conectividade e compartilhamento”, não havendo qualquer compromisso com a gestão do 

conhecimento ou, ao menos, não com a gestão do conhecimento diretamente pelos usuários. 

Uma consulta ao website da empresa mostra que ainda hoje sua missão é muito focada 

na conectividade das pessoas (FACEBOOK, 2015):  

A missão do Facebook é dar às pessoas o poder de compartilhar e fazer o 

mundo mais aberto e conectado. Pessoas usam o Facebook para permanecer 

conectadas com amigos, descobrir o que acontece no mundo e expressar o 

que importa para elas. 
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Embora estes aspectos do Facebook tenham interessado muito às pessoas, e estejam 

sendo utilizados também pelas organizações para a troca de informações, a construção do site 

visa exclusivamente à interação pontual presente, priorizando o acesso à informação que está 

trafegando agora, sem nenhuma ênfase na gestão destas informações ou na sua organização de 

maneira a facilitar a recuperação de fluxos já ocorridos (WILSON et al., 2015).  

O próprio modelo de negócios do Facebook parece depender de criar nas pessoas a 

impressão de que, se não se conectarem frequentemente para saber o que está acontecendo a 

cada momento, vão perder algo importante, que jamais poderá ser recuperado, ou, ao menos, 

que exigirá um esforço grande para tal. No "espírito" 26  definido pelo desenvolvedor do 

Facebook para o artefato, há uma concepção um tanto quanto heraclitiana27: "Não cruzarás o 

mesmo Facebook duas vezes, porque outros são os posts que correm nele". Afinal, se o 

usuário não voltar frequentemente para testemunhar o que acontece a cada instante, menores 

serão as chances de o Facebook conseguir ajudar a vender os produtos dos seus parceiros de 

negócios, ou capturar informações adicionais sobre o usuário para potencializar negócios 

futuros. E, como já se afirmou aqui, os clientes do Facebook são os anunciantes, interessados 

em conhecer bem o perfil dos usuários para poder lhes oferecer produtos e serviços, não os 

usuários em si, que acabam sendo o produto comercializado pela plataforma (GELLMAN, 

2010).  

É notável a capacidade que um fluxo de 1,09 bilhões de usuários diários pode gerar de 

compartilhamento de informações e ideias, sendo parte do modelo de negócio do Facebook 

explorar o valor que pode ser obtido a partir de toda essa interação. Por outro lado, há uma 

certa resistência, por parte da empresa que disponibiliza o ambiente de rede social, em 

caminhar em direção a permitir uma maior liberdade aos usuários na exploração deste valor 

por eles próprios, de uma forma mais direta. O poder na mão de poucos ganha mais valor, e o 

                                                 
26  Espírito é tido por Desanctis & Poole (1994, p. 126) como “a intenção geral no que diz respeito aos 

valores e objetivos subjacentes a um determinado conjunto de características estruturais”. O espírito é a 

"linha oficial" que a tecnologia apresenta para as pessoas no que se refere a como agir quando usarem o 

sistema, como interpretar suas características e como preencher lacunas no procedimento que não são 

explicitamente especificadas. 

27  Heráclito (2000) fala do fluxo constante do pensamento em permanente transformação; tudo passa, nada 

permanece; nada é eterno, tudo muda; eterno só mesmo a mudança: “Não se pode banhar duas vezes no 

mesmo rio nem tocar duas vezes a mesma substância” (HERÁCLITO, 2000, p. 97). As águas desse rio 

nunca serão as mesmas, pois elas passam sendo sempre novas a cada experiência. 
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acesso a tal fonte de informação garante ao Facebook uma vantagem quanto ao estudo destes 

dados, não sendo do seu interesse abrir mão desta vantagem (FLETCHER, 2010). 

Por isso, pretende-se, com o presente trabalho, proporcionar ao usuário ferramental 

para a gestão e organização de conteúdo da sua interação em grupos do Facebook, que faça 

sentido a partir de uma perspectiva de gestão do conhecimento e inteligência coletiva, e que 

possa ajudar os indivíduos, as organizações e a sociedade a tirarem maior proveito do 

conhecimento que está contido e decorre das interações que ocorrem por meio daquele site de 

rede de relacionamentos, ajustando o seu "espírito" a algo possivelmente mais alinhado com 

os interesses dos usuários do que exclusivamente da empresa.  

Desta maneira, fez parte do escopo desta pesquisa a investigação das possibilidades 

existentes de desenvolvimento de novas funcionalidades dentro do ambiente do Facebook. 

Conforme é apresentado pelo próprio Facebook (FACEBOOK DEVELOPERS, 2015), a rede 

social disponibiliza uma gama de ferramentas de forma aberta para que desenvolvedores 

possam realizar a integração de seus aplicativos ou websites com a plataforma de rede social.  

Contudo, como já foi argumentado, o Facebook promove uma interação 

aparentemente desorganizada, visando a transformar a rede social em um ponto focal de 

interações e socialização, sem aprofundamento. Não são disponibilizadas opções visando a 

uma melhor organização de posts dentro da rede social. Considerando ainda seu modelo de 

negócio, é pouco provável que o Facebook opte por desenvolver algo cujo objetivo seja 

alterar o “core” do feed de notícias de grupos de maneira a adicionar funcionalidades que 

conflitem com os interesses da empresa. Como mencionado anteriormente, o "espírito" 

atribuído ao SNS pelo próprio desenvolvedor prioriza os seus interesses comerciais com 

relação aos eventuais interesses dos próprios usuários (FLETCHER, 2010).  

Os esforços de pesquisa visaram a desenvolver uma aplicação capaz de disponibilizar 

uma opção ao usuário para gerir as informações presentes em grupos específicos e viabilizar o 

retorno dos resultados dessa gestão de conteúdo ao grupo. 
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4.3.1 Formas de interação com o Facebook 

Conforme apresentado acima, a missão do Facebook se mantém ligada a 

“conectividade e compartilhamento” (REAGAN, 2009). A fim de promover tais 

características, o Facebook permite que os usuários interajam de diversas maneiras, entre elas 

as mais salientes são: perfis pessoais dos indivíduos, fanpages e grupos.  

O perfil foi concebido pelo Facebook para ser utilizado de maneira personalíssima, 

uma página de uso pessoal e não-comercial, onde os usuários postam fotos pessoais, entram 

em contato com amigos, curtem outras páginas entre outros (FACEBOOK HELP, 2016). 

Segundo a própria organização (FACEBOOK HELP, 2016), o perfil abrange também 

a timeline (linha do tempo), que permite visualizar as últimas novidades incluídas por amigos, 

além de páginas e grupos acompanhados. Todas as informações ali dispostas podem ser 

“curtidas”, comentadas ou compartilhadas pelo usuário. 

É interessante salientar que o perfil é o local onde o usuário interage com todos os 

demais recursos do Facebook. Por meio do perfil, o usuário tem acesso ao “ambiente” do 

Facebook. Contudo, perfil também é a palavra designada para dar característica ao espaço 

pessoal de indivíduos quando esses são “visitados” pelos demais usuários da rede social. Em 

outras palavras, um indivíduo tem um espaço pessoal reservado de seu perfil especificamente 

para visualizações de outros usuários da rede, por meio do qual é possível visualizar ações 

realizadas pelo usuário dono do perfil “visitado” (FACEBOOK HELP, 2016). 

Já a fanpage, similar a um perfil, permite que também sejam publicadas atualizações 

de status e fotos, por exemplo. No entanto, há a possibilidade de uso comercial, a fim de que 

os posts alcancem um maior número de pessoas. Conforme o modelo de negócio adotado pelo 

Facebook, não é permitido criar perfis para fins comerciais, caso haja a necessidade de uma 

representação comercial dentro da rede social, essa deve ser feita criando-se uma fanpage 

(FACEBOOK HELP, 2016).  

A criação da fanpage é realizada por meio de um perfil no Facebook, de modo que o 

dono do perfil se torna o administrador da fanpage, podendo esta ser administrada por um ou 

mais perfis. Há algumas funções que são específicas para fanpages, como agendamento de 
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publicações, administração do desempenho da fanpage com métricas, entre outras 

(FACEBOOK HELP, 2016). 

Diferentemente de perfis ou fanpages, os grupos são como fóruns, em que os usuários 

podem discutir temas específicos a cada grupo por meio de atualizações de status, que contêm 

espaço para fotos, arquivos e comentários. A interação de um usuário com um grupo deve ser 

feita por meio do perfil do usuário (FACEBOOK HELP, 2016). 

Os grupos podem ser públicos (em que qualquer perfil pode visualizar o que ocorre no 

grupo, seus membros e suas publicações), fechados (em que qualquer perfil pode encontrar o 

grupo e visualizar quem dele participa, contudo somente membros podem visualizar o que 

ocorre no grupo) ou secretos (em que somente membros podem encontrar o grupo e ver as 

publicações) (FACEBOOK HELP, 2016). 

Dentre as diferenças entre grupos e fanpages está a maneira como as pessoas 

participam. O grupo é um espaço visando a fomentar a discussão, troca de ideias e 

informações, incentivando a contribuição coletiva. Já a fanpage possui um foco mais 

“unidirecional” em que o administrador da fanpage compartilha postagens com informações e 

os demais usuários que interagem com a página as leem, curtem e comentam, sendo o 

controle das publicações destinado ao administrador da fanpage (FACEBOOK HELP, 2016). 

É interessante salientar que, embora a fanpage possa ser configurada para aceitar 

publicações de usuários, sua estrutura é mais próxima a de um painel de informações, 

fomentando promoções comerciais e não a discussão, como normalmente ocorre em um 

fórum (FACEBOOK HELP, 2016). 

Com base no questionário realizado a priori e no modelo de negócios do Facebook, 

embora os usuários não gastem majoritariamente seu tempo em grupos na rede social, esse foi 

escolhido como o espaço para a realização do estudo por ser o mais apropriado na fomentação 

de discussões e interações coletivas dentro da rede social do Facebook. 
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4.4 Levantamento de Requisitos 

Tendo por base o “modelo para levantamento de requisitos funcionais” de 

Sommervillee e Sawyer (1997), foram identificados requisitos, funcionais e não-funcionais 

para o artefato. 

4.4.1 Requisitos funcionais 

Tendo-se por base inicialmente a literatura, o questionário a priori realizado, assim 

como as limitações e características do pelo Facebook, foram elaborados alguns requisitos 

funcionais julgados interessante na orientação do desenvolvimento e implementação do 

constructo computacional. 

Os requisitos funcionais tratam das especificações do sistema, funções que este dever 

desempenhar, de maneira que seja possível atingir o objetivo proposto. Estes foram 

classificados segundo a sua prioridade onde; essencial seriam os requisitos indispensáveis 

para o objetivo; importante os requisitos que impactam no objetivo propostos, podendo em 

casos excepcionais não serem implementados; e desejáveis os de menor importância para o 

objetivo proposto. 

No Quadro 7 são expostos os requisitos funcionais identificados para essa pesquisa. 

Quadro 7: Relação dos requisitos funcionais elaborados 

Código Requisito Prioridade 
Requisito não funcional 

relacionado 

RF01 
O sistema deve recolher informações presentes nos 

grupos. 
Essencial RNF01 

RF02 
O sistema deve realizar uma contabilização das 

informações recolhidas. 
Essencial - 

RF03 
A contabilização deve conter informações de posts, 

“curtidas” e comentários. 
Essencial - 

RF04 
O sistema deve recuperar categorias hashtag definidas 

pelo administrador. 
Essencial RNF02 

RF05 
O sistema deve recuperar categorias hashtag sugeridas 

pelos usuários. 
Essencial RNF03 

RF06 
O sistema deve retornar uma sumarização contendo a 

contabilização e categorias hashtags para o grupo. 
Essencial RNF04 

RF07 O usuário poderá consultar as informações recolhidas Importante RNF05 e RNF08 
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Código Requisito Prioridade 
Requisito não funcional 

relacionado 

pelo sistema para seus grupos. 

RF08 
O usuário poderá consultar uma contabilização das 

informações recolhidas para seus grupos. 
Importante RNF05 

RF09 
O administrador poderá definir a periodicidade da 

sumarização. 
Importante RNF04 

RF10 
O administrador poderá ligar e desligar a postagem 

periódica da sumarização no grupo. 
Importante - 

RF11 
O administrador poderá definir categorias hashtag padrão 

a serem seguidas no grupo. 
Importante - 

RF12 
O administrador poderá definir mensagens a serem 

postadas juntamente da sumarização. 
Desejável - 

RF13 
O administrador poderá definir um padrão de prefixo de 

hashtag a ser seguido. 
Importante RNF02 e RNF03 

RF14 
O administrador poderá definir um limite de categorias 

sugeridas. 
Importante - 

RF15 
O administrador poderá repostar a sumarização 

automática caso necessário. 
Importante - 

RF16 
Os usuários poderão utilizar hashtags com um prefixo 

padrão para classificar seus posts. 
Essencial RNF02 e RNF03 

RF17 
Os usuários poderão filtras os posts no grupo por meio de 

hashtags. 
Essencial - 

4.4.2 Requisitos não-funcionais 

Os requisitos não-funcionais têm por função definir critérios que qualificam os 

requisitos funcionais. Esses critérios podem ser categorizados segundo a qualidade de 

software a que se referem, ou seja, representam parâmetros de qualidade para a aplicação. 

Dentre a categorização utilizada estão: Usabilidade, qualificando requisitos que afetam 

o uso da aplicação pelo usuário; Disponibilidade, como o próprio nome já sugere, qualifica 

requisitos que afetam a própria disponibilidade de uso da aplicação; e Confiabilidade, 

permeando aspectos de segurança da aplicação.  

A elaboração dos requisitos não-funcionais teve por base os próprios requisitos 

funcionais e as dificuldades identificadas para a implementação destes. 

No Quadro 8 abaixo são expostos os requisitos não-funcionais elaborados para essa 

pesquisa. 
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Quadro 8: Relação dos requisitos não-funcionais elaborados 

Código Requisito Categoria Prioridade 

RNF01 
O sistema deverá alimentar um banco de dados com as informações 

recolhidas. 
Usabilidade Essencial 

RNF02 
As categorias hashtag sugeridas pelos usuários deverão seguir o 

padrão prefixo de hashtag definido pelo administrador. 
Usabilidade Essencial 

RNF03 
As categorias hashtag padrão definidas pelo administrador deverão 

seguir o padrão de prefixo de hashtag definido pelo administrador. 
Usabilidade Essencial 

RNF04 
A sumarização deverá ser postada de acordo com a periodicidade 

definida pelo administrador. 
Usabilidade Essencial 

RNF05 
O usuário deverá definir filtros para recuperar informações do banco 

de dados. 
Usabilidade Desejável 

RNF06 O sistema deverá ser online. Disponibilidade Essencial 

RNF07 
O sistema só irá recuperar informações do grupo se o administrador 

permitir. 
Confiabilidade Importante 

RNF08 
O usuário poderá consultar as informações por meio de uma página 

na web ou por meio de uma extração. 
Usabilidade Desejável 

4.5 Aspectos Funcionais do Artefato 

A pesquisa teve por meta o desenvolvimento de uma aplicação capaz de disponibilizar 

ao usuário uma forma de gestão do conhecimento do grupo, que fosse confortável, no sentido 

de requerer menos aprendizagem do usuário em sua utilização. 

Para diminuir o esforço de desenvolvimento e utilizar opções já familiares aos 

usuários, foram utilizadas as funcionalidades disponibilizadas pelo próprio Facebook, por 

meio de APIs que possibilitam a comunicação deste com o artefato. Desta maneira, eliminou-

se a necessidade de se desenvolver algo específico. 

Outro ponto importante definido foi a forma de interação do usuário com o artefato 

usuário. O Facebook hoje disponibiliza três formas principais de se relacionar com um 

artefato computacional: 

 trabalhar de forma externa ao Facebook, situação em que o artefato não 

faz parte do ambiente de navegação da plataforma, apenas se 

comunicando como o Facebook por meio de APIs. Neste caso, o 

usuário precisa deixar o ambiente do Facebook para interagir com o 

artefato; 
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 apresentar o artefato como aplicação dentro do ambiente do Facebook, 

podendo ser visualizado como aplicação somente;  

 apresentar o artefato como aplicação dentro de uma fanpage no 

Facebook, onde além da aplicação é possível interagir com os usuários 

da ferramenta, assim como permitir que os usuários interajam entre si. 

Descartou-se inicialmente a primeira opção por requerer um esforço a mais por parte 

do usuário. Dentre as demais, optou-se por apresentar o artefato dentro de uma fanpage, a 

qual pareceu ser mais vantajosa por disponibilizar alguns recursos a mais de interação com o 

usuário. Similar a um perfil pessoal, a fanpage permite que os usuários visualizem, postem, 

curtam e comentem no feed, além de mandar mensagens aos responsáveis pela página. Desta 

forma, é possível uma maior interação com os responsáveis pela aplicação, em uma espécie 

de suporte, e com os outros usuários. 

O artefato foi desenvolvido com o objetivo de estimular “os processos humanos de 

criação, compartilhamento e uso de conhecimentos individuais e coletivos” (TERRA, 2005, p. 

2), por meio da gestão de conhecimentos presentes em grupos específicos, de forma 

automatizada e/ou manual. No caso de gestão do conhecimento ocorrendo de forma 

automatizada, o artefato computacional precisa coletar informações a respeito do grupo e 

gerar conhecimento útil a ser retornado ao grupo. Com base no modelo do espiral do 

conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997), trata-se da combinação de conhecimentos 

explícitos a fim de se gerar novos conhecimentos explícitos. No caso de gestão do 

conhecimento manual, os integrantes do grupo podem interagir e tirar valor da sua utilização, 

assim como permitir que o resultado da interação do usuário com a ferramenta possa ser 

retornado ao grupo. Este aspecto é o que Nonaka e Takeuchi (1997) chamam de 

externalização, com o usuário partilhando o conhecimento inerente a ele aos demais. 

4.5.1 Sumarização automática 

O artefato tem por função contabilizar informações periódicas do grupo (diárias, 

semanais, mensais), confrontando os usuários com uma sumarização, envolvendo a 

contabilização realizada, as categorias levantadas e o ranking criado para o período, das 

postagens mais “curtidas” e mais comentadas, das hashtags mais utilizadas e assim por diante. 
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Ainda foram envolvidas informações de quem mais postou, mesmo essa opção ter tido pouca 

relevância frente aos usuários submetidos a pesquisa a priori, na tentativa de estimular algum 

tipo de motivação dos usuários por meio do gene glória proposto por Malone et al. (2010). 

A sumarização é realizada de forma periódica (diárias, semanais, mensais) e 

automática e o seu resultado é disponibilizado em forma de post no próprio grupo. Utilizando 

a opção “fixar” disponibilizada pelo Facebook, o dono do grupo pode fixar um post como a 

primeira postagem a ser exibida no feed, até que outro post seja fixado em seu lugar.  

Esperou-se por meio destra abordagem explicitar informações detidas pelo grupo, de 

maneira que a internalização desta sumarização por parte de cada indivíduo possa contribuir 

no aprimoramento do conhecimento tácito dos indivíduos (NONAKA E TAKEUCHI, 1997; 

PEÑA, 2013; BORDER, 2006). 

A sumarização automática pode ser minimamente configurada pelo administrador do 

grupo e é apresentada da seguinte forma ao grupo: 
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Figura 10: Template para a sumarização dos dados de interação do grupo durante o período 

analisado 

Como é exemplificado na Figura 10, a aplicação tem por função principal trazer uma 

sumarização geral, respeitando a periodicidade definida pelo administrador e contendo, 

primeiramente, uma breve mensagem a ser definida pelo administrador, seguida de palavras-
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chaves utilizadas para classificar o que é postado no grupo (opção a ser discutida nas seções a 

seguir). 

A partir deste ponto, são apresentados dados de contabilização do período, incluindo o 

total de “posts”, “curtidas”, comentários” e “curtidas em comentários”. As informações aqui 

presentes têm por meta trazer a conhecimento dos usuários o volume de atividade do grupo. 

Outra preocupação foi trazer informações que representassem uma relação entre o 

volume de atividade do grupo e quantas pessoas efetivamente produziram este volume, 

porcentagem de membros ativos, porcentagem de membros que postaram algo, porcentagem 

de membros que “curtiram” algo e porcentagem de membros que comentaram algo. Um 

grupo com um grande volume de atividade nem sempre é um grupo ativo em questão de 

número de participantes. Por meio da relação volume e % de membros ativos, espera-se 

proporcionar uma ideia do perfil comportamental geral do grupo e seus membros. 

A apresentação deste conhecimento sintoniza com as expectativas obtidas na pesquisa 

de opinião realizada, em que a maioria dos respondentes se posicionou favorável à 

disponibilização de mais informações de atividade do grupo. 

São apresentadas ainda informações de reconhecimento aos usuários que mais 

contribuem no grupo, em outras palavras, um ranking, em nível de usuário, destacando os 

membros que mais postaram, “curtiram” e comentaram, além dos membros mais “populares” 

que mais receberam “curtidas” e comentários. Novamente, focou-se em trabalhar sobre as 

expectativas do público alvo, suprimindo dessa forma classificações de aspecto negativo e 

visando a apresentar um estímulo a mais aos indivíduos mais ativos e também aos que trazem 

conhecimentos mais relevantes, conforme a opinião coletiva do grupo. Há neste ponto uma 

tentativa de trabalhar aspectos motivacionais, objetivando aumentar a participação dos 

usuários, principalmente daqueles motivados pelo gene da glória (MALONE el al., 2010). 

E, finalmente, são apresentados os posts que geraram mais interação no período (mais 

“curtidos” e mais comentados), opção bem avaliada na pesquisa de opinião, cujo objetivo é 

permitir, além da gestão simples deste conteúdo, também um melhor aproveitamento de 

conhecimentos mais relevantes e estímulo à produção de conteúdos mais relevantes. 
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A apresentação de forma organizada deste novo conhecimento, gerado a partir da 

gestão da informação que flui dentro do grupo, pode contribuir para a melhoria do 

conhecimento tácito dos indivíduos (NONAKA E TAKEUCHI, 1997) a partir da inteligência 

coletiva do grupo (PEÑA, 2013; BORDER, 2006). E essa, por consequência, pode ser 

utilizada na gestão e geração de novos conhecimentos (NONAKA E TAKEUCHI, 1997; 

SVOBODOVÁ E KOUDELKOVÁ, 2011), assim como força de mão-de-obra mental na 

própria gestão (HOWE, 2009; WU et al., 2010; LYKOURENTZOU et al., 2010). 

4.5.2 Outras formas de interação com o artefato 

A execução do aplicativo possibilita duas maneiras de interação: interação com a 

sumarização postada periodicamente e a interação por meio da interface da aplicação. A 

sumarização ocorre independentemente da ação dos usuários. Já a interação com a interface 

da aplicação se dá por meio de interações que levam em conta a ação de cada usuário para sua 

realização. Ela se refere à manipulação da aplicação pelo usuário e à classificação coletiva de 

posts, gerando folksonomias ou se apropriando da categorização previamente realizada pelo 

administrador do grupo. 

4.5.3 Interação com a interface da aplicação 

O desenvolvimento visou também a incluir, de alguma forma, os integrantes do grupo 

no processo de gestão do conhecimento coletivo gerado a partir das interações do grupo. Para 

isso, uma interface foi disponibilizada aos integrantes, os quais podiam definir filtros para 

visualizar os dados referentes à sumarização ou compartilhar contabilizações próprias, 

podendo retornar estas informações, não fixamente, ao grupo. 

Cada usuário pode gerar alguma informação útil para si mesmo e, eventualmente, para 

os demais membros do grupo. Esta gestão pessoal e individual tem por objetivo disponibilizar 

algum “poder” ao usuário, a fim de que esse possa gerar conhecimento novo, que pode (ou 

não) ser compartilhado com o grupo. 
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4.5.4 Classificação coletiva dos posts 

Para aproveitar o esforço coletivo do grupo (crowdsourcing) em prol da gestão do 

conhecimento; de maneira mais confortável e familiar ao usuário, foram utilizadas 

ferramentas já disponibilizadas pelo Facebook, acarretando também em uma diminuição no 

esforço de desenvolvimento.  

Foi utilizada, principalmente, a opção de hashtag 28 . Contudo, o Facebook não 

disponibiliza meio de distinção entre hashtags incluídas dentro do contexto de um grupo e 

hashtags incluídas por outros usuários da plataforma, ou seja, as hashtags interagem com todo 

o ambiente do Facebook, não sendo possível restringir sua utilização ao ambiente de um 

grupo específico, por exemplo. Para contornar esse problema, foi utilizado um prefixo único, 

adotado apenas pelos integrantes do grupo.  

As hashtags adotadas foram compostas primeiramente pelo símbolo identificador de 

hashtag “#”, seguido de um prefixo para o grupo, conforme definido pelo administrador. 

Alguns possíveis exemplos de prefixos são: “Clube_do_Livro” ou “ClubeDoLivro”. Este 

prefixo podia ser seguido de um delimitador de categoria. Exemplos: “Promocao” ou 

“Noticias”. Desta forma, os prefixos seguidos do delimitador de categoria teriam formato 

próximo ao exemplificados a seguir: “#ClubeDoLivro_Promocao”, 

“#AlunosDaUTFPR_Noticias”. 

As hashtags pré-definidas (taxonomia) são apresentadas no post de sumarização 

periódica, que pode ser fixado pelo administrador do grupo. Ao postar um conteúdo, o usuário 

pode utilizar uma, ou mais, das hashtag definidas pelo administrador. Dessa forma, por meio 

do post fixo da sumarização o usuário pode selecionar a hashtag e visualizar todos os posts 

“classificados” por aquela palavra-chave.  

Além das hashtags definidas pelo administrador, o artefato busca entre os posts outras 

hashtags sugeridas pelos integrantes do grupo (folksonomia), de maneira a exibir na 

sumarização as que apareceram com maior frequência. 

                                                 
28  Hashtags são utilizadas para categorizar os conteúdos publicados nas redes sociais, possibilitando uma 

interação dinâmica do conteúdo com os outros integrantes da rede social . 
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Esta característica do artefato visou a integrar a gestão do conhecimento por meio de 

crowdsourcing (HOWE, 2009), aproveitando tanto o esforço de mão-de obra-mental (WU et 

al., 2010), como o conhecimento tácito a ser explicitado em forma de uma categorização 

folksonômica dos posts (NONAKA E TAKEUCHI, 1997; WU et al., 2010), tendo sido bem 

aceita na pesquisa de opinião preliminar realizada com o público alvo abordado na pesquisa 

de opinião. 
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Capítulo 5 

Implementação do Artefato 

O quarto objetivo específico do presente trabalho era desenvolver o artefato de 

software necessário à consecução do objetivo geral do trabalho. 

Por se tratar de um artefato computacional que tem por objetivo a interação com a rede 

social Facebook, era necessário que o aplicativo a ser desenvolvido pudesse ser executado na 

Internet.  

Inicialmente se fez necessária a aquisição de um domínio29 para referenciar o site da 

aplicação e a contratação de um serviço de hospedagem30 para disponibilizar a aplicação 

online. Em atendimento à regra de negócio do Facebook (FACEBOOK DEVELOPERS 

PAGES, 2016), que exige que o site seja seguro, foi também necessária a contratação de um 

serviço SSL31.  

Para desenvolver o artefato, utilizou-se a linguagem ASP.NET, além de HTML32 e 

CSS 33 , para a construção da página web, .XML 34 , para a construção dos arquivos de 

configuração, e Java Script35 para a validação de dados. 

O desenvolvimento também envolveu a escolha de uma maneira de armazenagem de 

dados online. Foi utilizado, neste caso, o MongoDB 36 , banco de dados orientado a 

                                                 
29  Domínio é o endereço único que serve para identificar e localizar uma empresa ou produto na Internet.  

30  Hospedagem é o serviço de armazenamento de um site para sua disponibilização constante na Internet. 

31  SSL (Secure Socket Layer) é um protocolo de segurança que permite que aplicativos possam trocar 

informações em segurança. 

32  HTML (HyperText Markup Language) é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas 

na Web. 

33  CSS (Cascading Style Sheets) é uma linguagem de estilo usada para descrever a apresentação de um 

documento escrito em HTML. 

34  XML (eXtensible Markup Language) é utilizada na descrição de diversos tipos de dados. Seu propósito 

principal é facilitar o compartilhamento de informações pela Internet.  

35  JavaScript é uma linguagem de programação interpretada, utilizada para executar scripts no computador 

cliente e não no servidor web. 
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documentos, também chamado de NoSQL37. O MongoDB utiliza a sintaxe JSON38, usando 

pares de chave/valor para guardar os dados, similarmente ao XML. 

5.1 Casos de Uso 

Após a definição dos requisitos, obedecendo o “modelo para levantamento de 

requisitos funcionais”, e o levantamento dos “aspectos funcionais do artefato”, foi realizado 

um levantamento dos casos de uso pertinentes ao projeto (Figura 11), tendo por base a 

linguagem de modelagem UML39 , apresentada por Booch et al. (2006), com auxílio da 

ferramenta Astah Community40. Neste foram identificados dois atores relevantes: 

 usuário: possui como prerrogativa a visualização de dados dos posts do grupo, 

a visualização e a postagem da contabilização destes dados, a interação pela 

fanpage da aplicação, a visualização e interação com o resultado da 

sumarização automática e a classificação dos posts, por meio da utilização de 

hashtags; 

 administrador: possui todas as prerrogativas do usuário, podendo ser 

considerado como um “super-usuário41”, tendo a responsabilidade ainda de 

configurar a aplicação, fixar a postagem automática e, caso necessário, postar 

manualmente a sumarização automática. 

                                                                                                                                                         
36  MongoDB é uma aplicação de código aberto, sem esquemas, orientado a documentos, sendo formado 

por um conjunto de documentos JSON. 

37  NoSQL é o termo usado para definir uma classe de banco de dados que utiliza não só SQL.  

38  JSON (JavaScript Object Notation) é uma formatação leve de troca de dados. 

39 UML (linguagem de modelagem unificada) é uma linguagem de modelagem que permite representar um 

sistema de forma padronizada. 

40  Astah Community é uma ferramenta de design utilizada para elaboração de diagramas UML, sendo o 

caso de uso um destes diagramas. 

41  Super-usuário ou super-utilizador é uma conta de usuário especial usada para a administração do 

sistema. Dependendo do sistema operacional, o nome real desta conta pode ser: root, admin istrator, 

admin ou supervisor. 
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Figura 11: Modelagem do diagrama dos casos de uso 

O projeto foi separado em três partes: “Fanpage da aplicação na rede social”, “Grupo na 

rede social” e “Aplicação”; cada qual representado como um subsistema no caso de uso. É 

interessante salientar a dependência entre a aplicação e o caso de uso “Acessar aplicação”, 

que ocorre por meio da interação com a fanpage. 

Outra observação interessante a ser feita é a relação independente entre o caso de uso, 

“Interagir na Fanpage” e “Acessar a Aplicação”, onde é possível a utilização da fanpage sem 



108 

 

necessariamente acessar a aplicação, assim como, acesso a aplicação por outros meios que 

não a fanpage, como é o caso do link disponibilizado no cabeçalho das postagens realizadas 

por meio da aplicação (por exemplo, postagem periódica). 

Por meio ainda da linguagem de modelagem UML foi realizado o levantamento das 

especificações de cada caso de uso apresentado na Figura 11, como mostra o Quadro 9, a 

seguir. Mais detalhes referentes às especificações dos demais casos de uso encontram-se no 

Apêndice D. 

Quadro 9: Descrição de caso do uso UC01 

Nome UC01: Interagir na fanpage. 

Atores Usuário e administrador. 

Descrição 

Envolve as ações tomadas pelo ator para interagir com 

outros usuários da aplicação, assim como com o suporte, 

diretamente na fanpage. 

Pela fanpage é possível ainda acessar a aplicação 

(UC02). 

Pré-condições Nenhuma. 

Pós-condições Nenhuma. 

Fluxo básico 

Ações dos atores Ações do sistema 

1 – Buscar a fanpage pelo nome da aplicação “Group 

Accounting”. 
- 

2 – Postar um questionamento na fanpage. - 

Regras de negócio 

- 

Fluxo de exceção 

Ações de atores Ações do sistema 

- - 

5.2 Aspectos Relacionados à Codificação 

A codificação da aplicação teve por base as APIs disponibilizadas pelo Facebook para 

interação com a rede social. Além destas, foram também utilizadas APIs de ASP.NET e Java 

Script. O desenvolvimento da aplicação envolveu a integração de APIs e elaboração da lógica 

necessária para concretizar cada ponto levantado no projeto. Vale salientar que não houve 

elaboração de nenhuma codificação que represente avanços específicos na técnica 

computacional, justificando destaque no trabalho. No Apêndice E são apresentados alguns 

trechos da codificação, apenas com o intuito de ilustrar o desenvolvimento realizado. 
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5.3 Funcionamento Previsto da Aplicação 

O funcionamento do artefato tem por base o usuário administrador de cada grupo, 

sendo necessária, para seu funcionamento no grupo, a autorização do administrador. Uma vez 

autorizado, qualquer usuário participante do grupo pode interagir com o artefato. 

O aplicativo é acessível via fanpage dentro do ambiente do Facebook, como é 

demonstrado na Figura 12. Por ser acessível por meio de uma fanpage, além da aplicação, é 

possível interagir com o público utilizando-se as mensagens internas do Facebook, assim 

como o próprio feed da página.  

 

 

Figura 12: Fanpage “Group Accounting” para acesso à aplicação dentro do Facebook 

A aplicação é acessível por meio da aba de mesmo nome (Group Accounting APP) ou 

pelo botão específico para acesso à aplicação (Usar aplicativo). 
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Figura 13: Tela principal de opções disponíveis para interação com um determinado grupo 

Inicialmente o usuário irá selecionar o grupo ao qual deseja utilizar a aplicação. Para 

este (Figura 13), o usuário pode definir filtros por data, hora e membros do grupo, os quais 

orientam a extração dos posts do grupo via .csv (botão extrair), a sua visualização via página 

na web (botão visualizar) ou ainda a preparação de uma sumarização manual (botão visualizar 

contabilização), baseada nos filtros definidos, sendo possível definir ainda uma mensagem de 

apresentação para a sumarização gerada (Figura 14). 
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Figura 14: Tela de visualização de agregação de informações disponível aos usuários e 

administrador 

O administrador, por outro lado, além de possuir todas as atribuições do usuário 

comum, ainda tem a opção de configurar (Figura 15) a sumarização automática periódica no 

grupo (botão “ADMINISTRAR”, Figura 13). Ele pode optar por periodicidade diária, 
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semanal ou mensal. Deve definir uma palavra-chave que funciona como prefixo para as 

hashtag a serem utilizadas no grupo, por exemplo, “#ClubeDoLivro”, definindo também as 

categorias base a serem disponibilizadas junto à sumarização, por exemplo, 

“#ClubeDoLivro_Infantil”. Assim como o usuário, em sua sumarização manual, o 

administrador pode definir uma mensagem introdutória para apresentar a sua sumarização aos 

demais integrantes do grupo. 

 

Figura 15: Tela de configuração da sumarização automática disponível aos administradores 

do grupo  
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Ainda na opção “ADMINISTRAR”, o administrador pode contar com informações 

gerais do grupo e de todas as categorias já sugeridas. 

Outra opção disponibilizada ao Administrador é a postagem manual da sumarização 

realizada automaticamente (Visualizar Contabilização Automática), conforme mostrado na 

Figura 16. 

 

Figura 16: Tela de prévia da sumarização automática disponível aos administradores do 

grupo 
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Essa opção foi contemplada para dar mais controle ao administrador quanto ao 

momento de postar, ou até repostar (em caso de necessidade), a sumarização periódica. 

Finalmente na Figura 17 é apresentado o resultado da postagem da sumarização no 

grupo. Esta postagem deve ser fixada manualmente pelo administrador do grupo no feed do 

grupo. Vale ainda salientar que, devido a restrições impostas pelo Facebook, não é possível 

postar um hiperlink por meio de um título, ou seja, um link como, por exemplo, 

https://www.facebook.com/182014665172971_778957372145361, não pode ser postado com 

o título “Postagem mais popular”, onde seria possível clicar e acessar o link. Este deve ser 

postado em forma de link, para o Facebook interpretar e atribuir um hyperlink ao endereço. 
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Figura 17: Sumarização realizada e postada pelo artefato no grupo 
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5.4 Casos de Teste 

O desenvolvimento da aplicação foi seguido de sua implementação em um ambiente 

de teste onde foram realizadas validações de maneira a garantir a funcionalidade e 

estabilidade da aplicação. 

Esta etapa do projeto teve por objetivo garantir a avaliação esperada pela metodologia 

DSR do resultado do desenvolvimento. Como descrito anteriormente, por meio de casos de 

teste, foram utilizados dados simulados em grupos experimentais, de maneira a garantir o 

correto funcionamento da aplicação e reduzir o número de falhas. 

Cada requisito funcional (e não-funcional) foi utilizado na elaboração de casos de teste, 

a fim de garantir que os requisitos do projeto estivessem sendo atingidos. Novamente, a 

linguagem de modelagem UML foi útil no levantamento das especificações dos casos de teste, 

como apresentado no Quadro 10, a seguir. Mais detalhes referentes às especificações dos 

demais casos de teste encontram-se no Apêndice F. 

Quadro 10: Descrição de caso do uso UC01 

VALIDAR RF01 

Descrição: O sistema deve recolher informações presentes nos grupos. 

Requisito: RF01. 

Responsável: Usuário e administrador. 

Pré-condição: Primeiro acesso a aplicação. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES E RESULTADOS 
Ações do passo Resultado esperado 

1 – Acessar a fanpage. 1 – Fanpage acessada com sucesso. 

2 – Acessar a aplicação. 2 – Aplicação carregada. 

3 – Selecionar o grupo. 3 – Opções para o grupo carregadas. 

4 – Definir filtros. 4 – Filtros definidos com sucesso. 

5 – Selecionar a opção de visualização. 5 – Dados recuperados e apresentados. 

Para a realização de testes foram criados grupos no Facebook para este fim. Por meio 

dos casos de testes foram realizadas validações, a fim de garantir o correto funcionamento e o 

refinamento das funções da aplicação, assim como a verificação do seu alcance técnico. 

A aplicação foi melhorada de maneira que sua utilização atendesse aos objetivos desta 

pesquisa, incluindo entre estes a aplicação em um grupo de “Pesquisadores de Sistemas de 

Informação”, o qual compunha-se de 221. 
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5.5 Dificuldades Referentes ao Desenvolvimento no Facebook 

Algumas dificuldades foram encontradas na implementação do artefato, o que 

ocasionou a necessidade de elaboração de soluções de contorno para que a aplicação 

funcionasse de maneira funcional e estável, da maneira prevista. 

Dentre as premissas definidas para o desenvolvimento da solução estava a utilização 

de APIs de comunicação com o Facebook. Essas APIs permitiram interagir com a plataforma, 

colher informações para a sumarização, realizar a sumarização e retornar resultados para o 

grupo específico a partir dos relatórios de sumarização gerados. Contudo, foram encontradas 

várias restrições impostas pelo Facebook, que exigiram ações de contorno. 

5.5.1 Obstáculos encontrados no desenvolvimento 

O Facebook permite a extração de informações (posts, “curtidas”, comentários, etc.), 

mas limita a forma como essas informações serão obtidas por meio da API. Uma dessas 

limitações é que apenas o administrador do grupo pode realizar a extração de informações.  

Para contornar esta limitação, a aplicação foi definida de maneira a utilizar as 

chamadas do administrador para extrair os dados do grupo e popular o banco de dados, o qual, 

posteriormente, pode ser utilizado por qualquer dos usuários para obtenção e tratamento das 

informações. 

Outra questão que precisou ser levada em consideração durante o desenvolvimento do 

artefato foi o limite estabelecido para extração de informações. De acordo com o Facebook 

Developers (2016), o limite atual estabelecido é de 200 chamadas (solicitações) por 

hora/usuário da aplicação, ou seja, em uma hora um usuário pode fazer apenas 200 chamadas. 

Considerando que uma chamada pode ser desde a solicitação de um único post, como a 

solicitação de até 50 posts (o limite máximo estabelecido por página), 200 chamadas seria 

algo razoável para uma API por usuário. Contudo, esta limitação, conjuntamente com a citada 

anteriormente, ocasiona uma dificuldade de extração de grandes volumes de dados, já que 

cada usuário pode realizar apenas 200 chamadas por hora e somente o administrador pode 

solicitar informações de um grupo, ou seja, para extração de informações em um grupo, é 

possível utilizar apenas as 200 chamadas do administrador. À medida que o volume de 
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geração de novas informações do grupo cresce, em virtude da própria interação do grupo, 

aumentam também as chances de 200 chamadas por hora não serem suficientes para 

possibilitar a coleta e armazenamento no banco de dados de todo o conteúdo de interações no 

período. 

Para minimizar esse problema, a aplicação atualiza o banco a cada hora e utiliza as 

horas com menos atividade para tentar recuperar o atraso que porventura tenha ocorrido em 

horas em que a quantidade de postagens e interações foi superior ao limite de recuperação 

imposto pelo Facebook. Desta forma, é possível recuperar as informações transacionadas até 

o fechamento do período, desde que tenham ocorrido menos de 10.000 interações por hora 

(200 chamadas x 50 posts), em média, durante o período de apuração. 

5.5.2 Questão referente à privacidade das informações do grupo 

O nível de acesso às informações disponibilizado pela ferramenta é o mesmo 

disponibilizado pelo Facebook aos usuários de um grupo. O acesso às informações do grupo 

apenas foi facilitado por meio da aplicação.  Embora esta seja uma questão importante a ser 

tratada em um projeto envolvendo informações coletivas de um grupo de usuários em uma 

rede social, ela não foi trabalhada neste projeto de pesquisa. 

A aplicação trabalha com informações extraídas e inseridas no grupo cujo aspectos de 

privacidade não foram alterados, em outras palavras, a aplicação funciona como uma forma 

de automatizar a gestão das informações do grupo, possibilitando que operações de 

sumarização ou organização de informações que só era possível realizar de forma manual, e 

ainda em processo lento e custoso, sejam agora realizadas sem interferência humana. 

5.5.3 Exigência pelo Facebook de detalhamento de como funciona 

e dos objetivos da aplicação 

É interessante frisar que parte do processo do Facebook para permitir que uma 

aplicação seja implementada em seu ambiente é a documentação das funcionalidades da 

aplicação em vídeo, de maneira que fiquem claras ao Facebook as intenções do desenvolvedor 

com a aplicação, além de garantir a segurança das informações do próprio Facebook. 
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A não submissão desta documentação ao Facebook e a consequente validação da 

aplicação pela empresa a mantém com o status de em desenvolvimento. Isso limita a 

utilização da ferramenta a apenas os colaboradores do desenvolvimento e usuários definidos 

como testadores. Desta forma, foi necessária a elaboração de toda a documentação necessária, 

em texto e vídeo, conforme solicitação, a qual foi enviada ao departamento do Facebook 

responsável por estas validações. Mediante aprovação deste, a aplicação foi implementada. 

Embora se possa alegar que este seja um aspecto de segurança utilizado pela empresa 

para garantir que a aplicação implementada não seja maliciosa, é possível que tal expediente 

seja utilizado também como um mecanismo de apropriação, por parte do Facebook, de 

conhecimento gerado pelos desenvolvedores independentes. Venkatraman e Henderson 

(1998) já destacavam a possibilidade de as organizações utilizarem sistemas de informação 

para interagir com seus clientes e fornecedores de modo a extrair deles conhecimento 

importante para o seu próprio negócio. 

5.5.4 Susceptibilidade de necessidade de ajustes futuros na 

aplicação 

A utilização das APIs disponibilizadas pelo Facebook implica na possível necessidade 

de atualizações da aplicação, caso haja alguma alteração nas funções contidas nas APIs que 

são utilizadas no artefato. Embora isso não impacte diretamente no momento da 

implementação, manutenções posteriores podem ser necessárias, em virtude de modificações 

que o Facebook faça nessas APIs. 

Durante o desenvolvimento da aplicação já foi necessário adaptar a forma como se 

pretendia “fixar” posts em um grupo. A função que permitia que se fizesse isso de forma 

automática foi alterada de maneira a não permitir mais que a fixação de posts ocorresse 

automaticamente. Agora, só é possível fazê-lo em fanpages. Em meio a esta alteração na API, 

foi necessária uma alteração na função da aplicação desenvolvida para este fim, como 

também o contorno desta necessidade, por meio da ação manual do administrador na fixação 

dos posts automáticos gerados. 
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Assim sendo, como ocorre com qualquer aplicação que dependa de APIs provenientes 

de terceiros, para que seja garantida a contínua disponibilidade da aplicação, é necessário um 

constante acompanhamento de eventuais alterações nas APIs que impacte o artefato.  
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Capítulo 6 

Apresentação e Análise dos Resultados 

Os resultados obtidos a partir da disponibilização do artefato a um grupo de usuários 

do Facebook são apresentados neste capítulo.  

A aplicação foi implementada e testada em um grupo de particular interesse, já que se 

trata de um grupo de pesquisadores em Sistemas de Informação. Embora o artefato tenha sido 

desenvolvido de modo que possa ajudar a organizar e sumarizar informações sobre a interação 

ocorrida em qualquer grupo do Facebook, levando-se em consideração as possibilidades e 

restrições impostas pela API do Facebook, além dos interesses declarados pelos participantes 

da pesquisa a priori, é interessante poder analisar o seu desempenho em um grupo que tem 

por objetivo discutir questões que permeiam a área de sistema de informações. Com um 

volume de atividade semanal relativamente baixo (que não é ameaçado pela restrição de no 

máximo 200 solicitações por hora, imposto pelo Facebook) e 221 membros, o grupo 

“Pesquisadores de Sistemas de Informação” permitiu que fosse feita uma análise suficiente 

para os objetivos da presente pesquisa. 

6.1 Aplicação da Ferramenta no Grupo 

Para que fosse possível dar início à utilização da ferramenta pelo grupo foi necessário, 

primeiramente, entrar em contato com o administrador. Como mencionado no capítulo 5, em 

se tratando de grupo dentro do Facebook, é necessária a autorização pelo administrador para 

que se possa usar a ferramenta. 

Uma vez autorizada a ferramenta, foi necessária ainda uma configuração inicial pelo 

administrador às opções automáticas de sumarização. Deste ponto em diante, já foi possível 

apresentar ao grupo postagens periódicas de gestão do conteúdo de acordo com o período 

selecionado (neste caso, semanal). 
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A utilização da aplicação no grupo teve início no dia 24 de maio de 2016, e sua análise 

teve por base o movimento ocorrido no grupo partindo desta data até o dia 26 de julho de 

2016. 

6.1.1 Da interação com a sumarização postada periodicamente 

Inicialmente foi necessária uma intervenção externa por meio da explanação do intuito 

e objetivos da postagem fixada periodicamente e o fornecimento de uma orientação inicial 

quanto à utilização de categorias definidas por meio de hashtags nos conteúdos a serem 

postados no grupo. 

Conforme as expectativas obtidas por meio da pesquisa realizada a priori, a proposta 

de uma melhor organização e disponibilização de mais informações referentes ao próprio 

grupo foi bem recebida pela comunidade. Muitos usuários manifestaram apoio à iniciativa 

(Figura 18) demonstrando aceitação e interesse pelo artefato, o que corrobora a expectativa de 

que o acesso às informações gerida pela aplicação pudesse ser útil àquela comunidade. 

 

Figura 18: Comentários de usuários do grupo referentes à disponibilização do artefato 

Após esta primeira explanação foi possível notar uma progressão na propagação dos 

objetivos da informação de maneira independente, dentre os membros do grupo, o que acabou 
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por dispensar a necessidade de outras intervenções com o objetivo de reorientar os integrantes 

quanto aos objetivos do artefato.  

A proposta de uma melhor organização das informações do grupo foi suficiente para 

estimular os usuários a dispensarem esforço próprio para contribuir para uma melhor gestão 

do conhecimento gerado pelo grupo. A função de orientação acabou por ser apropriada pelo 

próprio grupo, indivíduos passaram a orientar outros indivíduos (Figura 19) quanto à 

necessidade de categorizar os posts e ajudando a esclarecer eventuais dúvidas quanto à 

sumarização disponibilizada. 

 

Figura 19: Sugestão de hashtags para categorizar posts de outros usuários 

Tanto a utilização e respeito as determinações do administrador em prol de uma 

taxonomia pré-estabelecida, como a sugestão e externalização de ideias próprias para se 

categorizar o conhecimento (folksonomia) foram bem recebidas pelos usuários. Na Figura 20 

é possível observar a utilização de ambas categorias (padrão, definida pelo administrador, e 

sugerida e adotada pelos usuários). 
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Figura 20: Utilização de hashtags na categorização de um post 

Dentre os conteúdos postados no grupo depois da introdução do artefato, 85,37% de 

um total de 123 posts contaram com no mínimo uma categoria incluída por quem realizou o 

post para ajudar a classificá-lo. Além das categorias padrão definidas pelo administrador 

(#SisInfo_Leitura, #SisInfo_Noticia, #SisInfo_Evento, #SisInfo_PraDescontrair), foram 

sugeridas pelos membros do grupo outras categorias a serem utilizadas (#SisInfo_Video, 

#SisInfo_Publicacao, #SisInfo_ParaRefletir, #SisInfo_TecnologiaAssistiva, 

#SisInfo_Pesquisa, #SisInfo_Curiosidade, #SisInfo_Informacao), algumas das quais foram, 

posteriormente, transformadas em categorias sugeridas (#SisInfo_Publicacao, 

#SisInfo_Video). 
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6.1.2 Da interação por meio da interface da aplicação 

Conforme algumas manifestações no grupo (Figura 21), neste caso nos comentários 

dos posts fixos, foi possível notar que, embora a utilização da interface da aplicação exija um 

interesse mais especifico do usuário para sua utilização, ela também foi percebida como 

potencialmente útil à comunidade. 

 

Figura 21: Opinião de usuários quanto à potencial aplicação do artefato para explorar a 

interação entre os membros do grupo 

Outra abordagem realizada foi a demonstração da utilização da interface da aplicação 

e suas possibilidades. Foram elaboradas análises visando a identificar um padrão no 

comportamento dos integrantes do grupo analisado (Figura 22), sendo retornado a esta a fim 

de se estimular a interação e a utilização da interface da aplicação para obtenção e geração de 

mais conhecimentos. 
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Figura 22: Análise do comportamento do grupo utilizando dados captados pelo artefato 

Percebeu-se que usuários com interesse específico em análise de grupo se interessaram 

mais pela informação. No caso das mensagens acima, tratam-se de pesquisadores que já 
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tinham interesse em analisar a interação que ocorre em grupos do Facebook e perceberam o 

artefato ora criado como um potencial suporte para o trabalho que pretendem realizar. 

A sumarização automática e a categorização de posts foram mais comentadas e 

“curtidas” do que a possibilidade de um usuário desenvolver suas próprias análises, adotando 

uma postura mais ativa com relação ao artefato. Isso pode decorrer de essas modalidades de 

interação com o artefato envolverem menor esforço por parte do usuário. 

6.1.3 Da utilização da aplicação em outros grupos 

A pesquisa teve por objeto de estudo o grupo “Pesquisadores de Sistemas de 

Informação” e as possíveis percepções da utilização da aplicação desenvolvida neste grupo. 

Contudo foi possível notar a atribuição de valor a aplicação de maneira que alguns usuários 

(Figura 23), por meio de comentários nos posts fixos, expressaram interesse em utilizá-la em 

outros grupos, visando a melhorar não só a gestão da informação nestes grupos, mas também 

o próprio engajamento de outros usuários. 

 

Figura 23: Opinião de usuário quanto à utilização do artefato em outros grupos 

6.2 O Questionário Eletrônico A Posteriori 

A fim de se identificar a relevância do artefato a partir do ponto de vista dos 

indivíduos do grupo em que a aplicação foi implementada, foi elaborado um questionário 

eletrônico para captura de algumas informações demográficas, de percepção e de opinião para 

aprofundar o entendimento da relevância do desenvolvimento de acordo com a percepção dos 

usuários submetidos a sua utilização (ver o Apêndice G).  

Da mesma maneira que o questionário a priori, o questionário eletrônico teve por base 

o “Formulários Google”. 
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6.2.1 Aplicação do questionário a posteriori 

O questionário eletrônico contou com a participação de 22 pessoas dentre um total de 

223 que compunham o grupo do Facebook abordado. O formulário abordou o entrevistado 

inicialmente por meio de uma breve apresentação do objetivo do questionário, solicitando, a 

seguir, informações demográficas do entrevistado, para então entrar em questões referentes a 

percepção do usuário frente as funcionalidades da aplicação e finalmente sua opinião quanto a 

esta. 

6.2.1.1 Questões demográficas 

Semelhante ao questionário a priori, a primeira subseção teve por intuito a coleta de 

informações demográficas de cada entrevistado. Os entrevistados tinham idade média de 42 

anos, sendo possível notar a participação de indivíduos de 27 até 65 anos, 54,5% sendo do 

sexo feminino e 45,5% do sexo masculino, contanto com a participação de usuários 

localizados em diversos estados e cidades do país. Com relação ao nível de escolaridade, 

63,6% dos respondentes se identificaram como doutores ou cursando doutorado (Figura 24), o 

que é plenamente compatível com um grupo do Facebook que discute pesquisa em uma área 

específica do conhecimento, no caso, Sistemas de Informação. 

 

Figura 24: Informação sobre o grau de escolaridade do grupo 
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Nota: o questionário foi estruturado de tal forma que, quando o respondente indica “doutorado”, pode já ser 

doutor ou estar em processo de doutoramento, o mesmo acontecendo com todos os outros níveis de instrução. 

6.2.1.2 Questões de percepção da aplicação por meio do ambiente 

do grupo 

Quanto aos aspectos de percepção questionados ao usuário, apenas 1 (4,5%) 

entrevistado não notou o post fixado semanalmente no topo da página do grupo, sendo que 15 

(68,2%) dos usuários perceberam o post mas não interagiram com ele, e os demais usuários 

interagiram de alguma forma com as informações apresentadas. 

Foi solicitado que os respondentes indicassem sua percepção quanto às vantagens 

identificadas da aplicação. Dentre as respostas obtidas, destacou-se uma opinião coletiva 

positiva quanto à melhora na organização dos posts. Além disso, os respondentes 

identificaram a ocorrência de maior engajamento e a disponibilização de informações que 

possibilitam uma percepção melhor do que ocorre no grupo entre as principais vantagens da 

iniciativa. 

Ao serem questionados sobre desvantagens, a maioria dos usuários não relatou 

desvantagens percebidas. Contudo, alguns usuários se posicionaram destacando opiniões 

quanto ao tipo de informação disponível. Para esses usuários, dentre as informações 

disponibilizadas, classificações qualitativas poderiam ter tido mais presença. 

Com relação à proposta de classificação utilizando hashtags, apenas 1 (4,5%) usuário 

não utilizou hashtags em seus posts, e 1 (4,5%) não compreendeu sua utilidade. Dentre os 

demais usuários, 10 (45,4%) utilizaram em todos os seus posts, 5 (22,7%) utilizaram em 

alguns posts e 7 (31,5%) não realizaram postagens no grupo durante o período em que a 

aplicação estava disponível e os posts fixados sugeriam o uso de hashtags para classificar as 

intervenções individuais. 

6.2.1.3 Questões sobre a utilização da interface da aplicação 

Dentre os usuários 7 (31,8%) acessaram a fanpage e a aplicação por meio da fanpage. 

Nenhum usuário utilizou a fanpage para outras atividades que não acessar a aplicação (seria 
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possível também comentar o uso que foi feito, disponibilizar análises para a apreciação de 

outros usuários etc.).  

Do grupo que utilizou a aplicação, 6 (85,7%) demonstraram interesse em utilizá-la ou 

recomendá-la a outros grupos, e 1 (14,3%) mencionou que a aplicação parecia ser mais 

adequada para ser usada em grupos grandes, com mais de 70 usuários. 

Os respondentes que relataram a utilizaram da aplicação para análises de outros grupos 

administrados por eles e, em alguns casos, na tentativa de compreender o funcionamento da 

aplicação. Dentre as vantagens reportadas, a facilidade de utilização e a obtenção de 

informações úteis para análises mais diversas foram as mais citadas. 

Já quanto às dificuldades, foi mencionado o aspecto da necessidade de atualização da 

aplicação vinculada aos aprimoramentos realizados na API do Facebook. 

Finalmente, os usuários foram provocados a relatar suas opiniões sobre a aplicação. 

Para eles, em geral, a aplicação se comporta bem, sendo interessante para indivíduos com 

interesses particulares nas informações correntes no grupo. Contudo, destaques foram dados a 

uma possível melhoria quanto à quantidade de dados recuperados, em outras palavras, alguns 

usuários sugeriram que mais informações fossem coletadas, como é o caso de visualizações 

do posts (opção indisponível pela API), tipos de “curtidas” (opção implementada pelo 

Facebook após a aplicação do sistema no grupo), entre outras. Os respondentes consideraram 

interessante o destaque dado aos posts que receberam mais “curtidas” e comentários. 

6.2.1.4 Gestão de informações da interação do grupo do Facebook 

Semelhante ao questionário a priori, foi utilizada uma escala Likert com cinco opções: 

discordo totalmente, discordo parcialmente, neutro, concordo parcialmente e concordo 

totalmente para que os respondentes pudessem se manifestar com relação a diversas questões. 

Conforme apresentado na Figura 25, informações estatísticas do grupo são bem vistas. É 

possível notar que os usuários atribuem maior valor a informações de aspecto geral do grupo. 

Observando ainda a Figura 25, notamos que informações cuja função fora criar um rank dos 

usuários que mais contribuíram, continuam tendo uma boa aceitação da maioria dos usuários. 
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Contudo, com base no questionário aplicado a priori, já foi possível notar rejeição a essa 

abordagem, sendo menos aceita que as informações impessoais apresentadas anteriormente. 

 

Figura 25: Opinião dos usuários quanto as informações apresentadas no post fixo 

Já na Figura 26 podemos observar uma aceitação maior dos usuários a informações 

que destacam os usuários mais influentes (recebem mais “curtidas” e comentários). Foi 

utilizada uma questão com escala invertida em relação às demais (a terceira apresentada nessa 

figura), para identificar eventuais respondentes desatentos, cujas respostas precisassem ser 

desconsideradas. Contudo, respostas no outro extremo da escala demonstram que os usuários 

responderam o questionário com atenção e se apresentam alinhadas às obtidas para as 

questões anteriores. 

Ainda na Figura 26 podemos observar uma dispersão de opiniões quanto as definições 

predefinidas de hashtag. Isso não implica em dizer que a proposta de categorização não teve 

um impacto interessante no grupo. Logo mais, na Figura 27, é possível observar que a 

utilização de hashtags é considerada uma abordagem interessante, embora muitos usuários 

valorizem mais categorias definidas pelos próprios usuários. 



132 

 

 

Figura 26: Outras opiniões dos usuários quanto as informações apresentadas no post fixo 

Como já mencionado, a proposta de categorização do grupo por meio de hashtags foi 

bem vista pelos usuários do grupo (Figura 27). Outra questão foi utilizada com escala 

invertida, sempre com a intenção de avaliar se os respondentes estavam atentos ao que 

estavam fazendo. Como é possível notar na ilustração abaixo, a proposta de uma melhor 

organização do grupo foi bem aceita pela comunidade, assim como a abordagem da utilização 

de hashtags para este fim. Novamente, os usuários apresentaram sua opinião na definição das 

categorias a serem utilizadas nesta organização. 

 

Figura 27: Opiniões dos usuários quanto a categorização por meio de hashtags 
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6.2.2 Resultados da aplicação do questionário a posteriori 

Convém lembrar que os usuários de grupo do Facebook que foram levados a 

experimentar o artefato na interação do grupo e de quem se obteve feedback por meio do 

questionário a posteriori, neste caso, também são pesquisadores de Sistemas de Informação, 

ou seja, têm (ou podem ter) interesse não apenas como (potenciais) usuários do artefato, mas 

também como investigadores da forma como sistemas de informação podem ser usados para 

fomentar a inteligência coletiva e organizar o conhecimento daí gerado. 

Por meio do questionário eletrônico foi possível identificar a percepção dos usuários 

quanto a propostas de gestão que a aplicação se propõem a disponibilizar ao grupo.  

Foi possível separar os entrevistados entre os que apenas interagiram por meio do 

grupo com o resultado da sumarização automática e os que dispensaram um esforço a mais 

para acessar e explorar a aplicação. É evidente a relevância percebida pelos usuários da 

possibilidade de melhor organizar as informações da interação que ocorre entre os indivíduos 

de um grupo do Facebook. Contudo, fica claro o obstáculo a ser trabalhado quando o cenário 

de interação requer um maior esforço por parte dos usuários.  

A adesão à proposta da pesquisa diminuiu, à medida que o esforço necessário 

aumentou, o que não implica dizer que, por requerer um maior esforço, a adesão a proposta se 

tornou mal vista pelos respondentes. 

6.3 Implicações para a Gestão do Conhecimento 

Foi possível notar, já na pesquisa de opinião realizada a priori, o quão interessante a 

gestão do conhecimento pode ser ao disponibilizar mais conhecimento a um determinado 

grupo. No caso do grupo abordado, o objetivo foi disponibilizar uma ferramenta para 

trabalhar a gestão do conhecimento dentro do grupo. 

Aspectos da gestão do conhecimento foram primeiramente trabalhados por meio de 

uma categorização de informações periódicas, consideradas úteis a comunidade. A 

sumarização disponibilizada no grupo visou a gerar um novo conhecimento, por meio da 

combinação de conhecimentos explícitos resultantes da interação entre seus membros, o qual 
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pode, por conseguinte, ser internalizado pelos usuários a ele expostos, em alinhamento com o 

que propõem Nonaka e Takeuchi (1997), ao tratarem da espiral do conhecimento. Conforme 

mencionado anteriormente, possivelmente por não requerer nenhum esforço adicional dos 

membros do grupo, além da simples visualização do post, este conhecimento acabou por ser 

mais aceito pelo público alvo do que outras formas de interação com o artefato mais 

demandantes. 

A interação com a interface da aplicação visou, por sua vez, provocar o usuário a 

trabalhar individualmente, de forma mais ativa, internalizando o conhecimento 

disponibilizado por meio da aplicação e externalizando novos conhecimentos ao meio social 

do grupo. Contudo, a necessidade de maior esforço pode ter contribuído para uma adesão 

menor a essa abordagem. 

Por fim, a disponibilização de uma opção de categorização do conhecimento no grupo 

por meio de hashtags, visou a experimentar a viabilidade de se utilizar o esforço coletivo, 

ainda que baseado na atuação individual de cada um dos integrantes do grupo, de maneira a 

auxiliar na gestão de conteúdo dos posts. Foi possível notar a presença do fenômeno da 

externalização realizado pelos usuários, ao definirem categorias que melhor descrevessem os 

posts por eles realizados, bem como o fenômeno da socialização entre os indivíduos, na 

medida em que a orientação dada aos usuários para categorizarem seus posts foi seguida por 

muitos dos indivíduos na sua interação com a comunidade.  

Diferentemente da interação com a interface da aplicação, a categorização dos posts 

trabalhou o aspecto coletivo de gestão por parte dos usuários. Em outras palavras, enquanto a 

interação com a aplicação se concentrou no esforço individual do usuário para gerar novo 

conhecimento útil à gestão, o resultado útil da categorização só pode ser observado por meio 

da interação de vários indivíduos com um objetivo em comum, organizar melhor os posts no 

meio social do grupo. 

6.4 Implicações no que tange à Inteligência Coletiva 

A realização de um estudo tendo por base uma comunidade online já implica na 

possibilidade de se trabalhar inteligência coletiva, razão essa pela qual se optou por se utilizar 

uma rede social. 
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Inteligência coletiva pode ser notada inicialmente nas interações realizadas no meio 

social do grupo, o qual é propício para criar um relacionamento de mútuo compartilhamento 

de conhecimento. Uma nova postagem acaba por se tornar um “input” para o início de uma 

possível discussão, passível da geração de novos conhecimentos.  

A aplicação visou trabalhar o coletivo a fim de lhe conceder, conforme a visão de 

Levy, apresentada por Bembem e Santos (2013), mais uma ferramenta de apoio à inteligência 

coletiva. A geração de novos conhecimentos, seja por meio do esforço individual de um 

usuário na utilização da interface da aplicação, seja na definição de categorias a serem 

utilizadas no grupo (folksonomia), ou no esforço colaborativo dos usuários na categorização 

dos posts (crowdsourcing) visando a um resultado final único, colabora para aprimorar a 

inteligência coletiva. 

À medida que a inteligência coletiva se aprimora na rede social, a geração de 

conhecimento novo também se aprimora. Isso pode ser observado na apropriação da função 

de orientar os usuários a categorizarem seus posts. A comunidade se tornou autossuficiente 

neste aspecto, não necessitando de mais interferências externas.  

6.5 Resultados Obtidos 

É plausível afirmar que a relação apresentada entre as temáticas Gestão do 

Conhecimento e Inteligência Coletiva, da forma como apresentada na literatura, está mais 

ligada às intenções do autor do que da efetiva relação existente entre elas, em outras palavras, 

o autor trabalhará esta relação de acordo com o objetivo de seu trabalho. Contudo, é evidente 

a contribuição para a inovação proporcionada por ambas as temáticas, sendo ainda mais 

eficientes quando trabalhadas em um cenário de mútuo reforço.  

A abordagem utilizada ao se aplicar uma ferramenta para trabalhar as temáticas da 

Gestão do Conhecimento e Inteligência Coletiva em conjunto teve a intenção de se trabalhar 

as temáticas de maneira que estas se beneficiassem mutuamente.  

Conforme já apresentado, aspectos da gestão do conhecimento ocorrem em vários 

momentos, assim como sua implicação para a inteligência coletiva e vice-versa. 



136 

 

Foi possível notar a formação de um ciclo de retroalimentação de conhecimento 

formado entre a gestão do conhecimento e a geração do conhecimento de forma coletiva. À 

medida que a gestão do conhecimento é utilizada para fomentar novos conhecimentos ao 

coletivo, estes por sua vez são utilizados para melhorar a gestão do conhecimento. 

Podemos citar o crowdsourcing e a folksonomia como maneiras de se aprimorar a 

gestão do conhecimento utilizando-se o esforço coletivo da comunidade. A categorização 

visou a trabalhar o coletivo em prol da gestão do conhecimento. Nesta abordagem, os usuários, 

como coletivo, trabalharam de maneira conjunta a fim de obterem um resultado em comum, 

uma melhor organização dos posts. Esta organização por sua vez, teve por fim disponibilizar 

mais conhecimento aos usuários. 

Embora não se tenha notado de maneira evidente, no período de tempo analisado, o 

aprimoramento do coletivo em si, espera-se que a interação com a interface da aplicação, 

embora trabalhasse o esforço individual do usuário, traga aspectos coletivos à tona, na medida 

em que vários usuários externalizando conhecimentos obtidos por meio da ferramenta, 

contribuíram com novo conhecimento ao grupo. 

6.6 Dificuldades 

A principal dificuldade identificada se deu quando requisitado ao usuário um maior 

esforço em determinada tarefa. Dentre as abordagens, os usuários adotaram mais aquelas cujo 

esforço era mínimo ou quase imperceptível. Assim sendo, este aspecto torna-se uma variável 

importante no objetivo final de cooperação neste processo cíclico de mútuo reforço entre 

Gestão do Conhecimento e Inteligência Coletiva. 

Embora o aspecto da motivação não tenha sido trabalhado nesta pesquisa, é notável a 

sua influência no resultado do envolvimento dos usuários com a proposta. As três dimensões 

apresentadas por Malone et al. (2010) tornam-se altamente relevantes na tentativa de se 

aumentar o número de usuários adeptos à proposta que lhes é apresentada. Por meio da 

observação do grupo, e das opiniões nos questionários eletrônicos, alguns usuários acabaram 

cooperando mais por possuírem algum motivo pessoal de interesse na proposta. 
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A despeito da postagem fixada periodicamente possuir a promoção dos usuários que 

mais contribuíram (mais postaram, “curtiram” e comentaram), e os mais “populares” (mais 

“curtidos” e comentados), não foram identificadas mudanças de comportamento referentes a 

forma com que os usuários interagem e contribuem no grupo. Desta forma não foi possível 

identificar de forma clara a motivação por meio do gene da glória, assim como o gene do 

dinheiro, por não terem sido trabalhadas questões permeando aspectos financeiros ou de 

cunho recompensatório. 

Dentre os três genes tratando a questão motivacional apresentados por Malone et al. 

(2010), acredita-se que o gene do amor esteja mais presente entre os aspectos que motivam os 

usuários a contribuir com o grupo analisado. 
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Capítulo 7 

Conclusão e Recomendações 

A importância da inovação e de uma abordagem inovadora cresce da mesma forma 

que a importância da Gestão do Conhecimento e Inteligência Coletiva, sendo consideradas 

hoje ferramentas importantes na busca por inovação (KAUFFMANN et al., 2002). 

As redes sociais auxiliam indivíduos inseridos em diferentes contextos e pertencentes 

aos mais variados grupos a interagir, de modo a gerar facilmente conhecimento a ser 

distribuído e consumido por receptores de diferentes culturas. Mas o conhecimento precisa ser 

administrado para proporcionar os resultados dele esperados, de modo que a gestão do 

conhecimento representa um fator essencial de transformação do conhecimento em diferencial 

competitivo para as organizações (TERRA, 2005). A gestão do conhecimento se propõe a 

melhorar o armazenamento, criação, compartilhamento e uso do conhecimento na 

organização e, assim, melhorar o desempenho individual dos empregados e da organização 

(TERRA, 2005). 

Para o atingimento do objetivo desta pesquisa, 5 objetivos específicos foram 

elaborados de maneira que o atingimento destes 5 objetivos acessórios implicou também no 

atingimento do objetivo geral da pesquisa.  

A pesquisa visou primeiramente analisar na literatura a relação existente entre as duas 

temáticas de interesse (gestão do conhecimento e inteligência coletiva), permitindo que se 

concluísse que ambas as temáticas possuem interessante potencial quando utilizadas em prol 

do aprimoramento uma da outra, sendo o melhor cenário aquele em que ambas se alavancam 

de maneira mútua e de forma cíclica, possibilitando a formação da espiral do conhecimento, 

conforme proposta por Nonaka e Takeuschi (1997). 

A fim de se garantir o rigor científico e a relevância da pesquisa para um público alvo 

de usuários na prática, foi utilizada a metodologia Design Science Research, a qual foi 

devidamente fundamentada, e julgada suficientemente relevante para nortear essa pesquisa, 

conforme se pretendia com o objetivo especifico 2. Concluiu-se que a metodologia era 
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relevante e útil. Contudo, em virtude de possuir um cunho amplo, necessitou de outras 

metodologias mais específicas para apoiar o projeto e desenvolvimento do artefato. Desta 

forma, outros métodos foram utilizados nesta pesquisa a fim de se garantir tais características, 

sendo utilizados métodos engenharia de software (UML), questionários eletrônicos, 

abordagem snow ball, revisões sistemáticas e observações feitas no grupo. 

Por meio do Design Science Research e da UML uma solução de pesquisa foi 

fundamentada junto ao público alvo (questionário a priori), adotando-se um questionário a 

priori para ajudar a definir alguns dos requisitos, e elaborada a fim de se obter um artefato útil 

à proposta desta pesquisa, sendo importante salientar a utilização livre do método snow ball, 

ocasionando na obtenção da opinião de um grupo mais restrito de indivíduos. 

A presente pesquisa, por meio do desenvolvimento e aplicação de um artefato 

computacional, visou a analisar a gestão do conhecimento e inteligência coletiva, que ocorrem 

nas interações de indivíduos presentes em grupos coletivos do Facebook. Por meio de uma 

gestão simples do grupo, procurou-se gerar conhecimento a ser absorvido pelo coletivo, como 

também estimular o uso do esforço coletivo dos próprios membros do grupo na gestão do 

conhecimento conjuntamente gerado. Em outras palavras, procurou-se trabalhar, de forma 

simples e cíclica, o conhecimento dentro do grupo visando a aprimorar a inteligência coletiva 

por meio da gestão do conhecimento, assim como usar a gestão do conhecimento para 

aprimorar a inteligência coletiva desenvolvida pelo grupo. 

Por meio dos resultados obtidos e apresentados no capítulo anterior é possível inferir 

que, como notado na revisão sistemática de ambas as temáticas, o cenário de mútuo reforço 

entre Gestão do Conhecimento e Inteligência Coletiva é possivelmente mais benéfico que se 

gestão do conhecimento e inteligência coletiva forem trabalhadas de maneira isolada, ou ainda 

que em conjunto, tendo uma temática exclusivamente como dependente da outra, sem se 

explorar seu mútuo reforço. 

O mútuo reforço propicia a formação de um ciclo de aprimoramento, onde Gestão do 

Conhecimento e Inteligência Coletiva se encadeiam em um processo de alavancamento, tendo 

como exemplo deste fenômeno a classificação e organização dos posts do grupo de maneira 

coletiva. Neste aspecto, a Inteligência Coletiva se transformou em uma ferramenta útil à 

Gestão do Conhecimento no grupo. Esta, por sua vez, propiciou um melhor aproveitamento 
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do conhecimento disposto no grupo, melhorando a qualidade da interação da comunidade com 

o conhecimento disponível e com os demais integrantes da própria comunidade, tendo como 

resultado a possível geração de mais conhecimento e conhecimento novo. 

Embora a proposta de utilização destas temáticas seja notavelmente interessante, 

dificuldades foram identificadas. Conforme o argumento da necessidade de cooperação dos 

usuários aumenta, diminui a adesão dos usuários a proposta. De maneira geral, quanto maior o 

esforço necessário do usuário, mais propício a não cooperar o usuário se torna. Por isso, 

sugere-se que, ao se desenvolver artefatos com vistas à gestão do conhecimento pelos 

próprios interessados e à geração de conhecimento coletivo, procure-se fazê-lo de tal forma 

que os envolvidos percebem que o esforço individual a ser realizado é pequeno, 

comparativamente ao benefício que se pode auferir dele. O benefício, no entanto, como 

percebido em alguns usuários que aderiram mais a proposta de utilização da aplicação, pode 

não ser suficiente, ou ainda, ser percebido de maneiras diferentes pelos usuários. 

A utilização da metodologia DSR possibilitou que diversas contribuições pudessem 

ser feitas. A presente pesquisa buscou contribuir com uma discussão útil a qualquer trabalho 

que vise a trabalhar as temáticas da Gestão do Conhecimento e Inteligência Coletiva. A 

discussão que se fez da utilização da metodologia DSR também constitui uma contribuição 

útil a trabalhos científicos na área de Sistemas de Informação. 

Conforme apresentado no Capítulo 6, as funcionalidades disponibilizadas pelo artefato 

elaborado obtiveram uma interessante repercussão no grupo estudado, em que alguns usuários 

manifestaram interesse em sua utilização para projetos particulares. Desta maneira acredita-se 

que o artefato possa contribuir para futuros trabalhos visando tirar proveito de grupos da rede 

social trabalhada nesta pesquisa ou outros grupos. 

Algumas restrições da abrangência da pesquisa devem ser destacadas. Inicialmente, a 

aplicação livre do método snow ball faz com quea coleta de informações possa ser viesada, 

em decorrência do nível de similaridade entre os indivíduos da amostra obtida. Em outras 

palavras, a aplicação livre permite que ocorra uma disseminação do questionário entre pessoas 

que podem perceber o fenômeno de forma muito parecida entre si, impedindo que sejam 

obtidos resultados que só poderiam advir da diversidade. 



141 

 

 Outro ponto a se destacar é que a aplicação da pesquisa a um grupo específico de 

“Pesquisadores de Sistemas de Informação” também torna os resultados obtidos menos 

generalizáveis para outros grupos, já que os integrantes do grupo têm interesse e percebem 

com facilidade os potenciais beneficios do uso de sistemas de informação para a gestão do 

conhecimento do grupo, o que não necessariamenteo ocorreria em um grupo com perfil 

menos tecnologicamente orientado. 

Uma das dificuldades percebidas na implementação do artefato foi a diminuição da 

colaboração conforme o esforço necessário para se obter os resultados aumentava. Assim, 

acredita-se que uma investigação neste aspecto possa ser conduzida como uma continuação 

natural desta pesquisa. Aspectos motivacionais apresentados por Malone et al. (2010) 

compõem um interessante ativo para uma possível relação entre as adesões dos usuários à 

proposta e os aspectos motivacionais por trás de cada adesão. 

Como salientado acima, a aplicação em outros ambientes coletivos (grupos dentro do 

Facebook, ou até mesmo a aplicação da solução em outras redes sociais) pode contribuir para 

enriquecer os resultados obtidos, interesse este já identificado entre usuários do grupo 

abordado, que estão trabalhando em projetos de tese de dissertação ou de tese.  

Conforme apresentado no Capítulo 2, trabalhos inbteressadosnas temáticas de Gestão 

do Conhecimento e Inteligência Coletiva, conjuntamente, são recorrentes a partir do ano de 

2005. Com o presente estudo, acredita-se que foi possível contribuir para esta área de 

conhecimento, evidenciando que tanto Inteligência Coletiva como Gestão do Conhecimento, 

que já são constructos muito relevantes para alavancar o sucesso organizacional quando 

trabalhados individualmente, podem contribuir de forma ainda mais efetiva para a inovação 

quando trabalhadas sob um panorama de mútuo reforço.  
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Apêndice C 

Pesquisa de Opinião Realizada a Priori  
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Apêndice D 

Especificação dos Casos de Uso 

Nome UC002: Acessar Aplicação  

Atores Usuário e Administrador. 

Descrição 
Envolve as ações tomadas pelo ator para 

acessar a aplicação. 

Pré-condições Nenhuma. 

Pós-condições 

Aplicação é carregada na fanpage onde será 

possível interagir com a interface da Aplicação. 

Com a confirmação do ator no primeiro acesso 

a aplicação passará a executar os casos de uso 

UC022 e UC023. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

1 – Buscar a fanpage pelo nome da aplicação 

“Group Accounting”. 
- 

2 – Acessar a aplicação por meio da aba de 

mesmo nome (Group Accounting APP) ou pelo 

botão especifico para acesso a aplicação (Usar 

aplicativo). 

- 

Regras de Negócio 

- 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- 

2.a – Caso seja o primeiro 

acesso a aplicação irá 

solicitar que o ator 

confirme algumas 

permissões necessárias 
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para a utilização da 

aplicação. 

2.b – O usuário deverá confirmar ou não a 

permissão a aplicação. 
- 

- 

2.b.1 – Caso o usuário 

confirme, terá o acesso 

permitido e será 

redirecionado à aplicação. 

 

2.b.2 – Caso o usuário não 

confirme, terá seu acesso 

negado e uma mensagem 

de erro irá aparecer. 

 

Nome UC003: Definir Filtros  

Atores Usuário e Administrador. 

Descrição 

Envolve as ações tomadas pelo ator para definir 

filtros para captura de informações na 

aplicação. 

Pré-condições UC002. 

Pós-condições 
Filtros serão aplicados nos casos UC004, 

UC005 e UC006. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

1 – Definir filtros de data/hora, e usuários que 

para os posts a serem recuperados para 

visualização, extração e/ou contabilização. 

- 

Regras de Negócio 

[RF03] - A contabilização deve conter informações de posts, curtidas e 

comentários. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- - 
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Nome 
UC004: Visualizar Informações de Posts na 

Web  

Atores Usuário e Administrador. 

Descrição 

Envolve as ações tomadas pelo ator para 

recuperar e visualizar, em formato de página na 

web, posts, e suas respectivas informações, do 

grupo. 

Pré-condições UC002, UC003 e UC019. 

Pós-condições Nenhuma. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

1 – Selecionar a opção de Visualização na 

aplicação. 
- 

- 

2 – Retorna para o ator os 

posts, e suas respectivas 

informações, em formato 

de página na web, de 

acordo com o filtro 

definido no caso de uso 

UC003. 

Regras de Negócio 

[RF03] - A contabilização deve conter informações de posts, curtidas e 

comentários. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- - 

 

Nome UC005: Extrair informações de Post 

Atores Usuário e Administrador. 

Descrição Envolve as ações tomadas pelo ator para 
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recuperar e extrair, em formato .xls, posts, e 

suas respectivas informações, do grupo. 

Pré-condições UC002, UC003 e UC019. 

Pós-condições Nenhuma. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

1 – Selecionar a opção de Extração. - 

- 

2 – Retorna para o ator os 

posts, e suas respectivas 

informações, em formato 

.xls, de acordo com o filtro 

definido no caso de uso 

UC003. 

Regras de Negócio 

[RF03] - A contabilização deve conter informações de posts, curtidas e 

comentários. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- - 

 

Nome UC006: Visualizar Contabilização de Posts 

Atores Usuário e Administrador. 

Descrição 

Envolve as ações tomadas pelo ator para 

visualizar a contabilização de informações de 

posts. 

Pré-condições UC002, UC003 e UC018. 

Pós-condições 

A partir da visualização, poderá o ator poderá 

executar as ações referentes ao caso de uso 

UC007. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 
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1 – Selecionar a opção “Visualizar 

Contabilização”. 
- 

- 

2 – Retorna para a 

contabilização dos posts, 

de acordo com o filtro 

definido no caso de uso 

UC003. 

Regras de Negócio 

[RF08] - O usuário poderá consultar uma contabilização das informações 

recolhidas para seus grupos. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- - 

 

Nome 
UC007: Definir Mensagem e Postar a 

Contabilização de Posts. 

Atores Usuário e Administrador. 

Descrição 

Envolve as ações tomadas pelo ator para definir 

uma mensagem e/ou postar a contabilização 

com está mensagem. 

Pré-condições UC006. 

Pós-condições Nenhuma. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

1 – Definir ou não uma Mensagem a ser exibida 

junto a contabilização. 
- 

- 

2 – Postar no grupo a 

contabilização junto a 

mensagem. 

Regras de Negócio 

[RF08] - O usuário poderá consultar uma contabilização das informações 
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recolhidas para seus grupos. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- 

2.a – Caso não tenha uma 

mensagem definida apenas 

a contabilização será 

postada. 

 

Nome 
UC008: Definir Mensagem Inicial e Final para 

o Post Automático. 

Atores Administrador. 

Descrição 

Envolve as ações tomadas pelo ator para definir 

uma mensagem inicial e uma mensagem final a 

ser postada junto a sumarização automática. 

Pré-condições UC002. 

Pós-condições 
Caso seja definida, a mensagem será utilizada 

no caso de uso UC017. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

1 – Definir ou não Mensagens a serem exibidas 

junto a sumarização automática. 
- 

2 – Selecionar a opção “Salvar”. - 

- 

3 – Gravar no banco de 

dados as mensagens 

definidas. 

Regras de Negócio 

[RF12] - O administrador poderá definir mensagens a serem postada 

juntamente da sumarização. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- 3.a – Caso alguma 
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mensagem definida esteja 

em branco, grava-la em 

branco no banco de dados. 

 

Nome UC009: Ligar e Desligar o Post Automático. 

Atores Administrador. 

Descrição 

Envolve as ações tomadas pelo ator para ligar 

ou desligar a postagem da sumarização 

realizada periodicamente pela aplicação. 

Pré-condições UC002. 

Pós-condições 
A ativação ou não da postagem automática irá 

impactar nos casos de uso UC023. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

1 – Seleciona a opção de ligar ou desligar a 

postagem automática da sumarização. 
- 

2 – Selecionar a opção “Salvar”. - 

- 
3 – Gravar opção definida 

no banco de dados. 

Regras de Negócio 

[RF10] - O administrador poderá ligar e desligar a postagem periódica da 

sumarização no grupo. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- - 

 

Nome 
UC010: Definir a Periodicidade do Post 

Automático. 

Atores Administrador. 

Descrição Envolve as ações tomadas pelo ator para definir 
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a periodicidade que o post automático será 

realizado: diariamente, semanalmente ou 

mensalmente. 

Pré-condições UC002. 

Pós-condições 
A periodicidade definida irá impactar no caso 

de uso UC017. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

1 – Seleciona a opção de periodicidade para a 

postagem automática da sumarização. 
- 

2 – Selecionar a opção “Salvar”. - 

- 
3 – Gravar no banco a 

opção definida. 

Regras de Negócio 

[RF09] - O administrador poderá definir a periodicidade da sumarização. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- - 

 

Nome 
UC011: Definir o Prefixo para as Categorias 

Hashtag. 

Atores Administrador. 

Descrição 

Envolve as ações tomadas pelo ator para definir 

um padrão de prefixo a ser utilizado nas 

categorias com hashtag. 

Pré-condições UC002. 

Pós-condições 

O prefixo irá impactar no caso de uso. Podendo 

impactar também no caso de uso UC012 e 

UC017. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 
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1 – Definir o prefixo a ser utilizado começando 

com o símbolo “#” (hashtag). 
- 

2 – Selecionar a opção “Salvar”. - 

- 
3 – Gravar no banco o 

prefixo definido. 

Regras de Negócio 

[RF13] - O administrador poderá definir um padrão prefixo de hashtag a ser 

seguido. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- 

3.a – Caso o prefixo 

definido esteja em branco, 

grava-lo em branco no 

banco de dados. 

 

Nome UC012: Definir as Categorias Padrão. 

Atores Administrador. 

Descrição 

Envolve as ações tomadas pelo ator para definir 

categorias padrão a serem utilizadas no grupo. 

Obs.: Deverá ser respeitado o prefixo definido 

no caso de uso UC011. 

Pré-condições UC002 e UC011 

Pós-condições 
Poderá impactar nos casos de uso UC017 e 

UC027. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

1 – Definir as categorias a serem utilizadas 

separadas por “espaço”, “|” e “espaço”. 
- 

2 – Selecionar a opção “Salvar”. - 

- 
3 – Gravar no banco o 

prefixo definido. 
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Regras de Negócio 

[RF11] - O administrador poderá definir categorias hashtag padrão a serem 

seguidas no grupo. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- 

3.a – Caso as categorias 

estejam em branco, grava-

las em branco no banco de 

dados. 

 

Nome 
UC013: Definir Limite para as Categorias 

Sugeridas. 

Atores Administrador. 

Descrição 

Envolve as ações tomadas pelo ator para definir 

um número limite de categorias sugeridas a 

serem exibidas na sumarização automática. 

Pré-condições UC002 

Pós-condições Poderá impactar no caso de uso UC017. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

1 – Definir o limite para as categorias 

sugeridas. 
- 

2 – Selecionar a opção “Salvar”. - 

- 
3 – Gravar no banco o 

limite definido. 

Regras de Negócio 

[RF14] - O administrador poderá definir um limite de categorias sugeridas. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- 
3.a – Caso o limite esteja 

em branco, grava-lo como 
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“0” (zero) no banco de 

dados. 

 

Nome 
UC014: Visualizar Sumarização de Toda 

Movimentação no Grupo. 

Atores Administrador. 

Descrição 

Envolve as ações tomadas pelo ator para 

visualizar de maneira geral toda movimentação 

no grupo, assim como todas as categorias 

sugeridas já utilizadas. 

Pré-condições UC002, UC017. 

Pós-condições Nenhuma 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

1 – Visualizar sumarização de toda 

movimentação no grupo, assim como todas as 

categorias já sugeridas. 

- 

Regras de Negócio 

- 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- - 

 

Nome UC015: Visualizar a Sumarização Automática. 

Atores Administrador. 

Descrição 

Envolve as ações tomadas pelo ator para 

visualizar a última sumarização automática para 

o período definido. 

Pré-condições UC002, UC017. 

Pós-condições A partir deste caso de uso é possível executar as 
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ações pertinentes ao caso de uso UC016. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

1 – Visualizar a última sumarização automática 

para o período definido. 
- 

Regras de Negócio 

- 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- - 

 

Nome 
UC016: Postar de Maneira Manual a 

Sumarização Automática. 

Atores Administrador. 

Descrição 

Envolve as ações tomadas pelo ator para postar 

a sumarização automática visualizada por meio 

do caso de uso UC015. 

Pré-condições UC015. 

Pós-condições 
Após postar a sumarização, a interação com 

esta será feita por meio do caso de uso UC025. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

1 – Postar a visualização automática oriunda do 

caso de uso UC015. 
- 

Regras de Negócio 

[RF15] - O administrador poderá repostar a sumarização automática caso 

necessário. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- - 

 



177 

 

Nome UC017: Realizar Sumarização. 

Atores - 

Descrição 
Envolve as ações que o sistema realiza para 

realizar a sumarização. 

Pré-condições UC010, UC018. 

Pós-condições 
A sumarização poderá ser utilizada pelos casos 

de uso UC015 e UC024. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

- 

1 – Executar o caso de uso 

de contabilização (UC018) 

de acordo com o que 

estiver definido por meio 

do caso de uso UC010.  

- 

2 – Montar a sumarização 

de com as informações 

recuperadas dos casos de 

UC008, UC011, UC012 e 

UC013. 

Regras de Negócio 

[RF04] - O sistema deve recuperar categorias hashtag definidas pelo 

administrador; 

[RF05] - O sistema deve recuperar categorias hashtag sugeridas pelos 

usuários; 

[RF06] - O sistema deve retornar uma sumarização contendo a contabilização 

e categorias hashtags para o grupo. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- 

2.a – Caso não haja 

informações proveniente 

dos casos de uso UC008, 

UC011, UC012 e UC013; 
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montar a sumarização 

independente destes. 

 

Nome UC018: Realizar Contabilização. 

Atores - 

Descrição 

Envolve as ações que o sistema realiza para 

realizar a contabilização das informações 

recuperadas do banco de dados. 

Pré-condições UC019. 

Pós-condições 
A contabilização será utilizada pelos casos de 

uso UC006 e UC017. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

- 
1 – Executar o caso de uso 

UC019. 

- 

2 – Contabilizar 

informações dos dados 

recuperados. 

Regras de Negócio 

[RF02] - O sistema deve realizar uma contabilização das informações 

recolhidas; 

[RF03] - A contabilização deve conter informações de posts, curtidas e 

comentários. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- 

2.a – Caso não haja dados 

recuperados, irá 

contabilizar com valores 

zerados. 
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Nome 
UC019: Recuperar Informações do Banco de 

Dados. 

Atores - 

Descrição 
Envolve as ações que o sistema irá realizar para 

recuperar as informações do banco de dados. 

Pré-condições Nenhuma. 

Pós-condições 

Os dados recuperados poderão ser expostos ao 

usuário por meio dos casos de uso UC004 e 

UC005, ou utilizados no caso de uso de 

contabilização. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

- 
1 – Recuperar registros do 

banco de dados. 

Regras de Negócio 

[RF02] - O sistema deve realizar uma contabilização das informações 

recolhidas; 

[RF07] - O usuário poderá consultar as informações recolhidas pelo sistema 

para seus grupos. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- 

2.a - Caso não haja 

registros ou ocorrer algum 

erro na recuperação dos 

dados, retornar valores 

zerados. 

 

Nome UC020: Gravar no Banco de Dados. 

Atores - 

Descrição 
Envolve as ações que o sistema necessário para 

atualizar o banco de dados com novos registros. 
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Pré-condições Nenhuma. 

Pós-condições 
Os dados atualizados no banco poderão ser 

utilizados no caso de uso UC019. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

- 
1 – Verificar se o registro 

não existe no banco. 

- 

2.a – Caso o registro não 

exista, gravar um novo 

registro. 

- 

2.b – Caso o registro já 

exista, verificar se os dados 

a serem gravados são mais 

atualizados. 

- 
3.b.a – Caso não seja mais 

atual, não atualizar. 

 

3.b.b – Caso seja mais 

atual, atualizar o registro 

no banco. 

Regras de Negócio 

[RF01] - O sistema deve recolher informações presentes nos grupos. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- - 

 

Nome UC021: Buscar Informações na Rede Social. 

Atores - 

Descrição 
Envolve as ações que o sistema realiza para 

buscar novos registros a na rede social. 

Pré-condições Nenhum. 

Pós-condições Os dados encontrados poderão ser utilizados 
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pelo caso de uso UC020. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

- 
1 – Buscar registros novos 

na rede social. 

Regras de Negócio 

[RF01] - O sistema deve recolher informações presentes nos grupos. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- - 

 

Nome 
UC022: Executar Agenda de Atualização do 

Banco de Dados. 

Atores - 

Descrição 

Envolve as ações realizadas pelo sistema para a 

execução de uma agenda que de tempos em 

tempos chama o caso de uso UC021. 

Pré-condições UC021. 

Pós-condições Pode executar o caso de uso UC021. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

- 

1 – Executar uma agenda 

para chamar o caso de uso 

UC021. 

Regras de Negócio 

[RF01] - O sistema deve recolher informações presentes nos grupos. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- - 
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Nome 
UC023: Executar Agenda de Postagem 

Automática. 

Atores - 

Descrição 

Envolve as ações realizadas pelo sistema para a 

execução de uma agenda que de tempos em 

tempos chama o caso de uso UC017 e executar 

o caso de uso UC024. 

Pré-condições UC015. 

Pós-condições 
O resultado da execução da agenda é visto no 

caso de uso UC024. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

- 

1 – Executar uma agenda 

para chamar o caso de uso 

UC017 e executando o 

caso de uso UC024 em 

seguida. 

Regras de Negócio 

[RF06] - O sistema deve retornar uma sumarização contendo a contabilização 

e categorias hashtags para o grupo. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- - 

 

Nome UC024: Postar Sumarização Automática. 

Atores - 

Descrição 

Envolve as ações que o sistema realiza para 

postar a sumarização realizada por meio da 

agenda do caso de uso UC023. 

Pré-condições Nenhuma. 

Pós-condições O resultado poderá será visto por meio do caso 
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de uso UC025. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

- 
1 – Postar a sumarização 

visualização automática. 

Regras de Negócio 

[RF06] - O sistema deve retornar uma sumarização contendo a contabilização 

e categorias hashtags para o grupo. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- - 

 

Nome UC025: Visualizar Post Automático. 

Atores Usuário e Administrador. 

Descrição 

Envolve as ações tomadas pelos atores para 

visualizar o resultado da postagem automática 

no grupo do Facebook. 

Pré-condições 
A postagem pode ocorrer por meio do caso de 

uso UC016 ou UC024. 

Pós-condições 

Após visualizar o post automático o 

administrador deverá executar o caso de 

UC026. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

1 – Visualizar postagem automática da 

sumarização periódica para o período definido. 
- 

Regras de Negócio 

- 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- - 
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Nome UC026: Fixar Post Automático. 

Atores Administrador. 

Descrição 
Envolve as ações tomadas pelo ator para fixar o 

post automático postado. 

Pré-condições UC025. 

Pós-condições Nenhuma. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

1 – Fixar a postagem automática no grupo. - 

Regras de Negócio 

- 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- - 

Nome UC027: Classificar Post com Hashtag. 

Atores Usuário e Administrador. 

Descrição 

Envolve as ações tomadas pelos atores para 

classificar seus posts com hashtag respeitando 

o prefixo definido para tal. 

Pré-condições UC011. 

Pós-condições 

Por meio desta classificação é possível 

posteriormente executar as ações definidas no 

caso de uso UC027. 
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Fluxo Básico  

Ações dos atores Ações do Sistema 

1 – Classificar post com 

uma ou mais hashtag 

respeitando o prefixo. 

- 

Regras de Negócio  

[RF16] - Os usuários 

poderão utilizar hashtag 

com um prefixo padrão 

para classificar seus posts. 

 

Fluxo de Exceção  

Ações de atores Ações do Sistema 

- - 

Nome UC028: Filtrar Posts no Grupo com Hashtags. 

Atores Usuário e Administrador. 

Descrição 

Envolve as ações tomadas pelos atores para 

filtrar os posts por meio de uma hashtag 

específica. 

Pré-condições Nenhuma. 

Pós-condições Nenhuma. 

Fluxo Básico 

Ações dos atores Ações do Sistema 

1 – Filtra os posts por meio do click em uma 

hashtag ou em algum dos posts ou na postagem 

automática fixada. 

- 

Regras de Negócio 

[RF17] - Os usuários poderão filtras os posts no grupo por meio de hashtags. 

Fluxo de Exceção 

Ações de atores Ações do Sistema 

- - 
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Apêndice E 

Exemplos de Codificação 

Agenda para Captura Periódica dos Post do Grupo 

 

Agenda para Captura Periódica dos Membros do Grupo 

 

Agenda para Postagem da Sumarização Automática 

 

 

 

 



187 

 

Postagem da Sumarização Automática 
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Apêndice F 

Especificação dos Casos de Teste 

VALIDAR RF02 

Descrição: O sistema deve realizar uma contabilização das informações recolhidas. 

Requisito: RF02. 

Responsável: Usuário e Administrador. 

Pré-Condição: RF01. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES E RESULTADOS 
Ações do Passo Resultado Esperado 

1 – Acessar a Fanpage. 1 – Fanpage acessada com sucesso. 

2 – Acessar a aplicação. 2 – Aplicação carregada. 

3 – Selecionar o grupo. 3 – Opções para o grupo carregadas. 

4 – Definir filtros. 4 – Filtros definidos com sucesso. 

5 – Selecionar opção de visualização 

contabilização. 
5 – Contabilização realizada com sucesso. 

 

VALIDAR RF03 

Descrição: A contabilização deve conter informações de posts, curtidas e comentários. 

Requisito: RF03. 

Responsável: Usuário e Administrador. 

Pré-Condição: RF01. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES E RESULTADOS 
Ações do Passo Resultado Esperado 

1 – Acessar a Fanpage. 1 – Fanpage acessada com sucesso. 

2 – Acessar a aplicação. 2 – Aplicação carregada. 

3 – Selecionar o grupo. 3 – Opções para o grupo carregadas. 

4 – Definir filtros. 4 – Filtros definidos com sucesso. 

5 – Selecionar opção de visualização 

contabilização. 
5 – Contabilização realizada com sucesso. 

 

VALIDAR RF04 

Descrição: O sistema deve recuperar categorias hashtag definidas pelo administrador. 

Requisito: RF04. 

Responsável: Administrador. 

Pré-Condição: RF01, (RF06 ou RF15), RF10, RF11. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES E RESULTADOS 
Ações do Passo Resultado Esperado 

1.a – Acessar o Grupo. 1.a – Grupo acessado com sucesso. 

2.a – Visualizar sumarização periódica 2.a – Categorias sendo apresentadas na sumarização 
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fixada. corretamente. 

1.b – Acessar a Fanpage. 1.b – Fanpage acessada com sucesso. 

2.b – Acessar a aplicação. 2.b – Aplicação carregada. 

3.b – Selecionar o grupo. 3.b – Opções para o grupo carregadas. 

4.b – Selecionar opção “Administrar”. 4.b – Opções de administração carregadas. 

5.b – Selecionar opção “Visualizar 

Sumarização Automática”. 

5.b – Sumarização apresentando categorias 

corretamente. 

 

VALIDAR RF05 

Descrição: O sistema deve recuperar categorias hashtag sugeridas pelos usuários. 

Requisito: RF05. 

Responsável: Usuário e/ou Administrador. 

Pré-Condição: RF01, (RF06 ou RF15), RF10, RF13 e RF16. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES E RESULTADOS 
Ações do Passo Resultado Esperado 

1.a – Acessar o Grupo. 1.a – Grupo acessado com sucesso. 

2.a – Visualizar sumarização periódica 

fixada. 

2.a – Categorias sendo apresentadas na sumarização 

corretamente. 

1.b – Acessar a Fanpage. 1.b – Fanpage acessada com sucesso. 

2.b – Acessar a aplicação. 2.b – Aplicação carregada. 

3.b – Selecionar o grupo. 3.b – Opções para o grupo carregadas. 

4.b – Selecionar opção “Administrar”. 4.b – Opções de administração carregadas. 

5.b – Selecionar opção “Visualizar 

Sumarização Automática”. 

5.b – Sumarização apresentando categorias 

corretamente. 

 

VALIDAR RF06 

Descrição: 
O sistema deve retornar uma sumarização contendo a contabilização e categorias 

hashtags para o grupo. 

Requisito: RF06. 

Responsável: Usuário e/ou Administrador. 

Pré-Condição: RF01, RF02, RF04, RF05, RF09. RF10, RF13 e RF16. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES E RESULTADOS 
Ações do Passo Resultado Esperado 

1.a – Acessar o Grupo. 1.a – Grupo acessado com sucesso. 

2.a – Visualizar sumarização periódica 

fixada. 
2.a – Sumarização sendo apresentada corretamente. 

1.b – Acessar a Fanpage. 1.b – Fanpage acessada com sucesso. 

2.b – Acessar a aplicação. 2.b – Aplicação carregada. 

3.b – Selecionar o grupo. 3.b – Opções para o grupo carregadas. 

4.b – Selecionar opção “Administrar”. 4.b – Opções de administração carregadas. 

5.b – Selecionar opção “Visualizar 

Sumarização Automática”. 
5.b – Sumarização sendo apresentada corretamente. 
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VALIDAR RF07 

Descrição: 
O usuário poderá consultar as informações recolhidas pelo sistema para seus 

grupos. 

Requisito: RF07. 

Responsável: Usuário e/ou Administrador. 

Pré-Condição: RF01. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES E RESULTADOS 
Ações do Passo Resultado Esperado 

1 – Acessar a Fanpage. 1 – Fanpage acessada com sucesso. 

2 – Acessar a aplicação. 2 – Aplicação carregada. 

3 – Selecionar o grupo. 3 – Opções para o grupo carregadas. 

4 – Definir filtros. 4 – Filtros definidos com sucesso. 

5.a – Selecionar opção de visualização. 5.a – Dados recuperados e apresentados. 

5.b – Selecionar opção de extração. 5.b – Dados extraídos corretamente. 

 

VALIDAR RF08 

Descrição: 
O usuário poderá consultar uma contabilização das informações recolhidas para 

seus grupos. 

Requisito: RF08. 

Responsável: Usuário e/ou Administrador. 

Pré-Condição: RF01, RF02 e RF03. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES E RESULTADOS 
Ações do Passo Resultado Esperado 

1 – Acessar a Fanpage. 1 – Fanpage acessada com sucesso. 

2 – Acessar a aplicação. 2 – Aplicação carregada. 

3 – Selecionar o grupo. 3 – Opções para o grupo carregadas. 

4 – Definir filtros. 4 – Filtros definidos com sucesso. 

5 – Selecionar opção de visualização 

contabilização. 
5 – Contabilização realizada com sucesso. 

 

VALIDAR RF09 

Descrição: O administrador poderá definir a periodicidade da sumarização. 

Requisito: RF09. 

Responsável: Administrador. 

Pré-Condição: Nenhuma. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES E RESULTADOS 
Ações do Passo Resultado Esperado 

1 – Acessar a Fanpage. 1 – Fanpage acessada com sucesso. 

2 – Acessar a aplicação. 2 – Aplicação carregada. 

3 – Selecionar o grupo. 3 – Opções para o grupo carregadas. 

4 – Selecionar opção “Administrar”. 4 – Opções de administração carregadas. 

5 – Definir periodicidade. 5 – Opção selecionada corretamente. 

6 – Selecionar opção “Salvar”. 6 – Aplicação retornou para a tela anterior. 

7 – Selecionar opção “Administrar”. 7 – Opções de administração carregadas. 

8 – Conferir opção salva. 8 – Opção salva com sucesso. 
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VALIDAR RF10 

Descrição: 
O administrador poderá ligar e desligar a postagem periódica da sumarização no 

grupo. 

Requisito: RF10. 

Responsável: Administrador. 

Pré-Condição: Nenhuma. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES E RESULTADOS 
Ações do Passo Resultado Esperado 

1 – Acessar a Fanpage. 1 – Fanpage acessada com sucesso. 

2 – Acessar a aplicação. 2 – Aplicação carregada. 

3 – Selecionar o grupo. 3 – Opções para o grupo carregadas. 

4 – Selecionar opção “Administrar”. 4 – Opções de administração carregadas. 

5 – Selecionar opção para Ligar/Desligar 

post automático. 
5 – Opção selecionada corretamente. 

6 – Selecionar opção “Salvar”. 6 – Aplicação retornou para a tela anterior. 

7 – Selecionar opção “Administrar”. 7 – Opções de administração carregadas. 

8 – Conferir opção salva. 8 – Opção salva com sucesso. 

 

VALIDAR RF11 

Descrição: 
O administrador poderá definir categorias hashtag padrão a serem seguidas no 

grupo. 

Requisito: RF11. 

Responsável: Administrador. 

Pré-Condição: Nenhuma. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES E RESULTADOS 
Ações do Passo Resultado Esperado 

1 – Acessar a Fanpage. 1 – Fanpage acessada com sucesso. 

2 – Acessar a aplicação. 2 – Aplicação carregada. 

3 – Selecionar o grupo. 3 – Opções para o grupo carregadas. 

4 – Selecionar opção “Administrar”. 4 – Opções de administração carregadas. 

5 – Definir categorias padrão. 
5 – Campo preenchido separando-se as categorias com 

“espaço” “|” “espaço”. 

6 – Selecionar opção “Salvar”. 6 – Aplicação retornou para a tela anterior. 

7 – Selecionar opção “Administrar”. 7 – Opções de administração carregadas. 

8 – Conferir opção salva. 8 – Opção salva com sucesso. 

 

VALIDAR RF12 

Descrição: 
O administrador poderá definir mensagens a serem postada juntamente da 

sumarização. 

Requisito: RF12. 

Responsável: Administrador. 

Pré-Condição: Nenhuma. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES E RESULTADOS 
Ações do Passo Resultado Esperado 

1 – Acessar a Fanpage. 1 – Fanpage acessada com sucesso. 
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2 – Acessar a aplicação. 2 – Aplicação carregada. 

3 – Selecionar o grupo. 3 – Opções para o grupo carregadas. 

4 – Selecionar opção “Administrar”. 4 – Opções de administração carregadas. 

5 – Definir a mensagem. 5 – Campo preenchido corretamente. 

6 – Selecionar opção “Salvar”. 6 – Aplicação retornou para a tela anterior. 

7 – Selecionar opção “Administrar”. 7 – Opções de administração carregadas. 

8 – Conferir opção salva. 8 – Opção salva com sucesso. 

 

VALIDAR RF13 

Descrição: O administrador poderá definir um padrão prefixo de hashtag a ser seguido. 

Requisito: RF13. 

Responsável: Administrador. 

Pré-Condição: Nenhuma. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES E RESULTADOS 
Ações do Passo Resultado Esperado 

1 – Acessar a Fanpage. 1 – Fanpage acessada com sucesso. 

2 – Acessar a aplicação. 2 – Aplicação carregada. 

3 – Selecionar o grupo. 3 – Opções para o grupo carregadas. 

4 – Selecionar opção “Administrar”. 4 – Opções de administração carregadas. 

5 – Definir o Prefixo de categoria. 5 – Campo preenchido começando pelo símbolo “#”. 

6 – Selecionar opção “Salvar”. 6 – Aplicação retornou para a tela anterior. 

7 – Selecionar opção “Administrar”. 7 – Opções de administração carregadas. 

8 – Conferir opção salva. 8 – Opção salva com sucesso. 

 

VALIDAR RF14 

Descrição: O administrador poderá definir um limite de categorias sugeridas. 

Requisito: RF14. 

Responsável: Administrador. 

Pré-Condição: Nenhuma. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES E RESULTADOS 
Ações do Passo Resultado Esperado 

1 – Acessar a Fanpage. 1 – Fanpage acessada com sucesso. 

2 – Acessar a aplicação. 2 – Aplicação carregada. 

3 – Selecionar o grupo. 3 – Opções para o grupo carregadas. 

4 – Selecionar opção “Administrar”. 4 – Opções de administração carregadas. 

5 – Definir limite. 5 – Limite preenchido com número inteiro. 

6 – Selecionar opção “Salvar”. 6 – Aplicação retornou para a tela anterior. 

7 – Selecionar opção “Administrar”. 7 – Opções de administração carregadas. 

8 – Conferir opção salva. 8 – Opção salva com sucesso. 

 

VALIDAR RF15 

Descrição: O administrador poderá repostar a sumarização automática caso necessário. 

Requisito: RF15. 

Responsável: Administrador. 
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Pré-Condição: Nenhuma. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES E RESULTADOS 
Ações do Passo Resultado Esperado 

1 – Acessar a Fanpage. 1 – Fanpage acessada com sucesso. 

2 – Acessar a aplicação. 2 – Aplicação carregada. 

3 – Selecionar o grupo. 3 – Opções para o grupo carregadas. 

4 – Selecionar opção “Administrar”. 4 – Opções de administração carregadas. 

5 – Selecionar opção “Visualizar 

Sumarização Automática”. 
5 – Sumarização sendo apresentada corretamente. 

6 – Selecionar opção “Postar”. 6 – Mensagem de confirmação de postagem exibida. 

7 – Acessar o Grupo. 7 – Grupo acessado com sucesso. 

8 – Visualizar sumarização periódica 

fixada. 
8 – Sumarização sendo apresentada corretamente. 

 

VALIDAR RF15 

Descrição: O administrador poderá repostar a sumarização automática caso necessário. 

Requisito: RF15. 

Responsável: Administrador. 

Pré-Condição: RF01, RF02, RF09. RF10. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES E RESULTADOS 
Ações do Passo Resultado Esperado 

1 – Acessar a Fanpage. 1 – Fanpage acessada com sucesso. 

2 – Acessar a aplicação. 2 – Aplicação carregada. 

3 – Selecionar o grupo. 3 – Opções para o grupo carregadas. 

4 – Selecionar opção “Administrar”. 4 – Opções de administração carregadas. 

5 – Selecionar opção “Visualizar 

Sumarização Automática”. 
5 – Sumarização sendo apresentada corretamente. 

6 – Selecionar opção “Postar”. 6 – Mensagem de confirmação de postagem exibida. 

7 – Acessar o Grupo. 7 – Grupo acessado com sucesso. 

8 – Visualizar sumarização periódica 

fixada. 
8 – Sumarização sendo apresentada corretamente. 

 

VALIDAR RF16 

Descrição: 
Os usuários poderão utilizar hashtag com um prefixo padrão para classificar seus 

posts. 

Requisito: RF16. 

Responsável: Administrador. 

Pré-Condição: RF13. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES E RESULTADOS 
Ações do Passo Resultado Esperado 

1 – Acessar o Grupo. 1 – Grupo acessado com sucesso. 

2 – Postar algo com a hashtag seguindo o 

prefixo definido pelo administrador. 
2 – Postagem realizada com sucesso. 
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VALIDAR RF17 

Descrição: Os usuários poderão filtras os posts no grupo por meio de hashtags. 

Requisito: RF17. 

Responsável: Administrador. 

Pré-Condição: RF16. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES E RESULTADOS 
Ações do Passo Resultado Esperado 

1 – Acessar o Grupo. 1 – Grupo acessado com sucesso. 

2 – Clicar em alguma hashtag nos posts 

do grupo. 

2 – Apresentação de todos os posts contendo a hashtag 

clicada. 
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Apêndice G 

Pesquisa de Opinião Realizada a Posteriori  
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