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RESUMO 

 

Os órgãos de segurança pública têm um papel fundamental na sociedade visando o bem-estar 

comum e a segurança de todos. Os agentes de segurança pública devem ter competências 

(capacidades técnicas, físicas e psicológicas) em pleno vigor para servir a sociedade com êxito, 

sendo o treinamento continuado um elemento fundamental durante toda sua vida laboral. A 

falta de treinamento constante destes agentes poderá gerar grandes perdas, incluindo o bem 

mais precioso: a vida. O objetivo geral deste estudo é propor um sistema de gerenciamento das 

informações de treinamento continuado para um órgão de segurança pública numa determinada 

região. Trata-se de uma pesquisa aplicada, descritiva e exploratória, de natureza qualitativa. Foi 

subdividida em 3 grandes etapas: Diagnóstico, Desenvolvimento e Validação com atores 

envolvidos. Na etapa de diagnóstico foram realizadas entrevistas semiestruturada com gestores, 

com a aplicação de questionário estruturado com perguntas fechadas e abertas. Na etapa 

Desenvolvimento foi desenvolvido um projeto de Sistema de Informação utilizando a 

metodologia para a identificação do problema Soft Systems Methodology (SSM) proposta por 

Checkland, além de entrevistas para especificação dos requisitos do software do Sistema de 

Informação. Na última etapa de validação foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

professores, gestores e alunos do órgão, com a aplicação de questionário com perguntas 

fechadas e abertas. Como resultado foram especificados os requisitos de um Sistema de 

Informação para dar suporte gerencial de informações aos treinamentos. Foi constatado que um 

sistema de informações poderá contribuir para um melhor controle dos treinamentos, além de 

permitir uma melhor aplicação dos recursos humanos e financeiros do órgão.  

 

Palavras-chave: Gestão de Informação. Sistema de Informação. Gestão de Pessoas por 

Competência. Treinamento. Segurança Pública. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Public security agencies play a key role in society for the common welfare and safety of all. 

Public security officers must have the skills (technical, physical and psychological) developed 

to serve society successfully, and continuing training is a key element throughout their working 

life. The lack of constant training of these officers can generate great losses, including the most 

precious asset: life. The overall objective of this study is to propose a continuing training 

information management system for a public safety agency in a specific region. It is an applied, 

descriptive and exploratory research, of qualitative nature. It was subdivided into three major 

stages: Diagnosis, Development and Validation with actors involved. In the diagnosis stage, 

semi-structured interviews were conducted with managers, with the application of a structured 

questionnaire with closed and open questions. In the Development stage, an Information System 

project was developed using the methodology for identifying problem Soft Systems 

Methodology (SSM) proposed by Checkland, as well as interviews to specify the requirements 

of the Information System software. In the last validation phase, semi-structured interviews 

were conducted with teachers, managers and students of the agency, with the application of a 

questionnaire with closed and open questions. As a result, the requirements of an Information 

System were specified to provide managerial information support for training. It was found that 

an information system would contribute to better control of training, as well as allow a better 

application of human and financial resources of the agency. 

 

Keywords: Information Management. Information system. People Management by 

Competence. Training. Public security. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade do final do século XX passou por transformações em vários aspectos 

(tecnológicas, sociais, econômicas, políticas, etc.) alterando suas estruturas e relações. A 

sociedade resultante destas transformações, têm sido chamada de “Sociedade da Informação e 

do Conhecimento”, “Sociedade da Informação”, “Sociedade Informacional”, “Sociedade do 

conhecimento”, entre outras denominações. (BINDÉ; MATSUURA, 2005; BORGES, 2008; 

BURCH, 2006; CASTELLS, 2016; TAKAHASHI, 2000).  

Borges (2008) denominou esta sociedade como “Sociedade da Informação e do 

Conhecimento”, sendo reconhecida pelo uso intenso da informação, do conhecimento e das 

tecnologias da informação e da comunicação, tanto na vida do indivíduo e como na sociedade, 

em suas diferentes atividades. Esta sociedade também é representada pela utilização de 

computadores no tratamento de dados, nas redes de comunicação, na automação dos processos 

produtivos, no uso da informação e da tecnologia da informação. Um dos seus principais 

elementos de transformação dos avanços e descobertas em conhecimento e inovação está na 

informação e na tecnologia da informação e da comunicação. 

A Sociedade da Informação começou a ser construída no final do século XX em cada 

país em meio a diferentes condições e projetos de desenvolvimento social, segundo estratégias 

moldadas de acordo com cada contexto regional. As tecnologias transformam as estruturas e as 

práticas de produção, comercialização e consumo e de cooperação e competição entre os 

agentes, alterando, enfim, a própria cadeia de geração de valor (TAKAHASHI, 2000). 

Castells (2016) reforça estas mudanças na cadeia de valor, desenvolvendo o conceito 

Sociedade Informacional, como uma evolução da Sociedade Industrial, indicando uma nova 

forma de organização social na qual a geração, o processamento e a transmissão de informação 

se transformaram nas fontes fundamentais da produtividade e do poder por conta das novas 

condições tecnológicas desenvolvidas.   

Bursch (2006) também comenta sobre dois enfoques existentes na abordagem da 

Sociedade da Informação, um enfoque tecnológico como motor do desenvolvimento 

econômico, e outro enfoque na sociedade e não na informação. Enquanto o primeiro enfoque 

refere-se a dados, canais de transmissão e espaços de armazenagem, o segundo tem foco nos 

seres humanos, de culturas, de formas de organização e comunicação. Ele afirma que a 

sociedade é quem determina a informação, e não ao contrário. 

Segundo este foco nos seres humanos, a sociedade espera das organizações públicas o 

atendimento de suas demandas sociais com uso eficiente dos recursos disponíveis visando 
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melhores serviços (MOTTA, 2013). No âmbito das organizações, as pessoas são fundamentais 

para o sucesso e eficiência e, representam o seu maior patrimônio. É o capital humano que 

possibilita colocar em prática o planejamento estratégico, o desenvolvimento de inovações, a 

produção, entre outras atividades (MACIEL; MARCIS; BORSOI, 2008). 

Nas organizações em geral, incluindo os stakeholders da segurança pública, os 

colaboradores (como exemplo, os agentes de segurança pública) devem ter suas capacidades 

técnicas, físicas, psicológicas e competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) 

atendendo o esperado pela organização e em pleno vigor para atingir seus objetivos com êxito.  

Para alcançar as competências esperadas e o máximo desempenho na sua atividade, os 

colaboradores necessitam de treinamento e capacitação constante (COELHO, 2004). Caso 

ocorra alguma deficiência no treinamento dos agentes de segurança pública a sociedade poderá 

sofrer perdas, incluindo o bem mais precioso: a vida (GUIMARÃES, 2010).  

Neste contexto, este estudo utilizará como base a Gestão de Pessoas por Competência, 

onde os colaboradores são constantemente avaliados quanto a suas competências e levados a 

desenvolve-las continuamente para atender as demandas exigidas pela organização. 

Considerando a importância do treinamento continuado dos agentes de segurança 

pública, em específico aos relacionados às armas de fogo, em 31/12/2010, os Ministros de 

Estado da Justiça e o Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

publicaram a Portaria Interministerial nº 4.226, estabelecendo Diretrizes sobre o Uso da Força 

pelos Agentes de Segurança Pública.  

Nestas diretrizes, obrigam os órgãos de segurança pública a promover “habilitação para 

o uso de cada tipo de arma de fogo (...) e treinamento específico, com previsão de revisão 

periódica mínima”. Por norma legal, pode-se afirmar que uma das competências necessárias 

para os agentes de segurança pública é a habilidade de manipular a arma de fogo que costuma 

portar. Segundo esta norma, os agentes de segurança devem ter um treinamento continuado 

para armas de fogo, entre outras áreas, para manter as habilidades necessárias destas 

competências.(   

O objeto de análise deste estudo é o treinamento continuado de agentes de segurança 

pública, com foco inicial no treinamento com armas de fogo. Os treinamentos com armas de 

fogo envolvem um grande número de dados, como por exemplo, tipo de armamento, 

participantes do treinamento, periodicidade, tipo e quantidade de munição, competências 

treinadas, metodologia aplicada, avaliações, entre outros registros.  

Choo (2003) afirma que a gestão e a qualidade das informações podem ser prejudicadas 

por registros “não estruturados”, como relatórios, memorandos, mensagens, listas de presença, 
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consistindo em sua grande parte em texto escrito. Devido esta diversidade de documentos, falta 

de padrão e volume, muitas destas informações podem ser esquecidas ou perdidas. Além de 

tornar mais difíceis e restritas a recuperação e referência das informações, causando retrabalho 

e perca de tempo na procura destas informações. Para evitar estes problemas as organizações 

precisam desenvolver/adotar uma gestão dos registros e uma política de armazenamento das 

informações integrada. 

Visando um eficiente gerenciamento das informações, McGee e Prusak (1994) afirmam 

que as organizações devem fazer uma espécie de mapeamento da informação (o que é a 

informação, quem a possui, como é conservada, quem faz seu gerenciamento, como controlar 

e como utilizar a informação). Diante destes problemas de gestão da informação, este estudo 

apresenta melhorias para a gestão de informações mais eficiente em um órgão de segurança 

pública. 

Este estudo está dividido em três grandes etapas: diagnóstico, desenvolvimento e 

validação. Na etapa diagnóstico foi realizada uma pesquisa para identificar como o órgão de 

segurança pública pesquisado realiza o registro das informações relacionadas ao treinamento 

continuado. Com base na etapa diagnóstico foram especificados requisitos que um sistema de 

informações (SI) deve possuir para auxiliar e melhorar o gerenciamento de informações 

relacionadas ao treinamento. Por fim, com base nos requisitos e simulações dos serviços 

oferecidos pelo sistema de informação, os atores envolvidos foram questionados sobre a 

validade da proposta. 

Durante este trabalho, o órgão de segurança pública pesquisado demonstrou interesse 

no tema e iniciou o desenvolvimento e implementação da proposta deste estudo. Entretanto, 

devido a política de prioridades do setor de tecnologia do referido órgão, o projeto não foi 

implementado e concluído até a finalização deste trabalho. Apesar desta implementação não ser 

um dos objetivos deste estudo, foi inserido no final da etapa desenvolvimento um breve relato 

de como está ocorrendo o desenvolvimento do software pelo órgão de segurança pública. 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O problema de pesquisa deste estudo é a falta de padrão no registro das informações 

sobre os treinamentos dos colaboradores de um órgão de segurança pública específico1. Este 

órgão não possui um sistema que facilite o gerenciamento destas informações, bem como 

                                                 
1 Por questões de segurança institucional, o nome da instituição e dados sensíveis não serão publicados. 
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eventuais correções necessárias para manter os agentes de segurança pública deste órgão com 

um treinamento mínimo necessário. 

No órgão de segurança pública que é objeto desta pesquisa existe uma diferença entre 

os cursos e capacitações ministrados pela entidade de ensino central deste órgão e os 

treinamentos continuados realizados pelos agentes de segurança pública nos seus locais de 

trabalho. Os cursos, geralmente, são capacitações onde os agentes aprendem um novo 

conhecimento ou recebem uma grande atualização sobre um determinado tema. Os 

treinamentos continuados costumam ocorrer de forma descentralizada, no local de trabalho, 

com objetivo de manter ativo os conhecimentos e habilidades aprendidos em cursos e 

capacitações anteriores.  

Este estudo tem como foco principal os treinamentos referentes às armas de fogo, tendo 

em vista contribuir para o atendimento eficiente da Portaria Interministerial 4.226/2010. 

Entretanto, os resultados obtidos também poderão ser utilizados em outras competências e áreas 

de treinamento, como por exemplo: defesa pessoal, táticas operacionais, uso seletivo da força, 

direitos humanos, primeiros socorros, etc.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Diante do problema de pesquisa, o objetivo geral deste estudo é propor um projeto para 

sistema de gerenciamento das informações de treinamento continuado em um órgão de 

segurança pública. 

Com a finalidade de atingir este objetivo principal, pode-se listar os seguintes objetivos 

específicos:  

- Identificar como ocorre o registro dos treinamentos dos colaboradores deste órgão de 

segurança pública. 

- Identificar pontos de melhorias no registro dos treinamentos a partir de entrevistas com 

gestores. 

- Especificar os requisitos de um sistema para gestão das informações de treinamento. 

- Descrever as etapas para a implementação de um sistema de informações de 

treinamentos. 

- Verificar a aplicabilidade do sistema de informações frente as necessidades reais do 

órgão de segurança pública. 
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1.3 JUSTIFICATIVA DO TEMA 

 

O presente tema de estudo tem relevância social, uma vez que toda a sociedade é afetada 

pela eficiência ou não dos órgãos de segurança pública. Sendo os agentes de segurança pública 

peças fundamentais para a o êxito e eficiência das políticas de segurança, é fundamental que as 

suas competências estejam em conformidade com o esperado pela organização e sociedade. 

Estas competências necessitam de treinamento constante para serem desenvolvidas 

continuamente. 

Quanto ao viés pessoal, o presente estudo apresenta um desafio em propor melhorias 

para um órgão de segurança pública, bem como durante o processo de elaboração do presente 

estudo, o aprendizado sobre os temas correlatos trará crescimento pessoal para o pesquisador. 

Sob o ponto de vista acadêmico, o presente estudo irá proporcionar uma aplicação 

prática dos temas de gestão de informações e sistemas de informação dentro de um contexto 

específico: segurança pública. Apesar do foco de estudo ser um órgão de segurança pública 

específico, os resultados poderão ser adaptados e utilizados por outras organizações de 

segurança pública. 

 

1.4 ADERÊNCIA DO TEMA À CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

O conceito de informação é bastante amplo e difuso, apresentando arcabouço teórico 

consolidado. Capurro e Hjorland (2007, p. 187) afirmam que “Informação é qualquer coisa que 

é de importância na resposta a uma questão. Qualquer coisa pode ser informação”. Estes autores 

também comentam que a definição de informação deve ser compreendida em relação às 

necessidades de grupos-alvos, na prática. E o que é Ciência da Informação? 

Ciência da Informação é a disciplina que investiga as propriedades e o comportamento 

informacional, as forças que governam os fluxos de informação, e os significados do 

processamento da informação, visando à acessibilidade e a usabilidade ótima 

(BORKO, 1968, p. 1). 

 

Buckland (1991), identifica três abordagens para compreender a informação: 

Informação-como-processo (modificação daquilo que conhece quando alguém é informado), 

informação-como-conhecimento (o que é percebido na “informação-como-processo”) e 

informação-como-coisa (atribuído aos objetos, assim como dados para documentos; algo 

informativo). 
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Ao relacionar a Gestão de Pessoas por Competências (este tema será desenvolvido com 

mais detalhes na seção 3) aos conceitos de Buckland sobre informação, pode-se identificar o 

uso da informação-como-processo e informação-como-conhecimento. Neste tipo de Gestão de 

Pessoas, as competências dos colaboradores são avaliadas, gerando informações sobre o status 

atual que são comparadas com as competências desejadas. Encontrando divergências, o modelo 

propõe ajustes, como capacitações e treinamentos. Em cada fase o usuário da informação sofre 

uma modificação de seu conhecimento (processo da informação transformando o 

conhecimento).  

O resultado deste processo (informação-como-conhecimento) permite a este 

usuário/gestor tomar decisões se deve ou não tomar atitudes para o desenvolvimento de sua 

organização.  

Outra abordagem da Ciência da Informação foi descrita por Capurro (2010) que 

identificou três paradigmas: paradigma físico, paradigma cognitivo e paradigma social. A 

Gestão de Pessoas por Competências pode estar relacionada aos três paradigmas, entretanto 

está mais próxima dos paradigmas cognitivo e social. 

O paradigma cognitivo está relacionado ao intelecto, aos processos mentais durante o 

uso da informação. Neste estudo ele está relacionado a identificação das competências reais dos 

indivíduos (status) e processamento destas informações visando sua compreensão e decisão 

sobre que atitudes serão necessárias para a adequação ao que a organização espera. 

A Gestão de Pessoas por Competência também pode ser relacionada com o paradigma 

social, uma vez que dentro de uma organização, as informações são processadas e interpretadas 

de acordo com a cultura organizacional em que estão inseridas. Os indivíduos que analisam e 

processam as informações, uma vez inseridos no contexto organizacional, são influenciados por 

este meio.  

A cultura organizacional tem um papel importante na interpretação das informações. 

Segundo Capurro (2010, p. 10) ocorre “uma integração da perspectiva individualista e 

isolacionista do paradigma cognitivo dentro de um contexto social no qual diferentes 

comunidades desenvolvem seus critérios de seleção e relevância”. Baseado no paradigma social 

pode-se afirmar que duas organizações com objetivos e competências semelhantes podem 

interpretar suas informações de forma distintas, dependendo de sua cultura organizacional.  

Esta forma distinta de utilizar e interpretar as informações descritas por Capurro (2010) 

perante o paradigma social não representa propriamente um problema para as organizações, 

visto que cada organização utiliza suas informações dentro do contexto social em que está 

inserida.  
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Na Gestão de Competências percebe-se vários fluxos informacionais, desde o 

estabelecimento e transformação das competências desejadas pela organização, até as 

avaliações para identificação do status dos colaboradores frente as competências desejadas. 

Cada um dos tipos de informações ainda pode ter subdivisões, como, por exemplo, as 

competências desejadas. Uma organização como um todo pode identificar as competências 

gerais que deseja, entretanto, um setor, projeto ou região específica pode exigir outro tipo de 

competência de seus colaboradores mais específica para atender suas demandas. A Ciência da 

Informação pode contribuir para este modelo com a gestão destas informações. 

 

2 GESTÃO DA INFORMAÇÃO: Conceito e níveis de atuação 

 

O conceito de Sociedade da Informação e da utilização de informação como recurso 

pelas organizações surgiu no final dos anos 70. A partir desta época, cresceram os estudos sobre 

como lidar com aquisição, manipulação, organização e uso da informação. Neste contexto, a 

gestão de informação tem sido tema de pesquisa de diversas áreas, como biblioteconomia, 

administração empresarial e pública, comunicação, pesquisa organizacional, sistemas de 

informação, tecnologia da informação e comunicação, etc. (MACEVIČIŪTĖ; WILSON, 2002). 

Neste estudo o tema gestão de informação será relacionado à área de segurança pública, 

especificamente ao treinamento continuado de agentes de segurança pública. 

Inicialmente cabe fazer uma breve explanação sobre os seguintes termos: dado, 

informação e conhecimento. Chatzipanagiotou (2017) realizou uma revisão de literatura sobre 

o tema e constatou que o termo informação é multidisciplinar e usado por vários grupos, 

contextos, podendo apresentar vários significados. Em seu estudo ela considerou como dados 

os símbolos usados para descrição básica das coisas, não podendo gerar conhecimento sozinho, 

mas podendo ser utilizados para gerar informação. A autora também descreve informação como 

dados organizados sistematicamente. Por sua vez, o conhecimento pode ser definido como a 

informação dentro do contexto de um indivíduo, dentro de sua mente. O conhecimento também 

pode se tornar informação quando registrado em documentos, como manuais de boas práticas, 

lições aprendidas, etc. 

A informação é um capital vital para as organizações e fundamental para o desempenho 

de suas atividades.  Ela deve ser reconhecida como um insumo básico para o desenvolvimento 

das atividades das organizações. Todas as organizações, em seus vários setores, produzem um 

grande volume de informações, mas muitas vezes sem uma política e cultura que permitam a 
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gestão da informação de forma eficaz (VALENTIM et al., 2008). Estes autores também 

definem a gestão da informação: 

 

Entende-se a gestão da informação como um conjunto de ações que visa desde a 

identificação das necessidades informacionais, o mapeamento dos fluxos formais 

(conhecimento explícito) de informação nos diferentes ambientes da organização, até 

a coleta, filtragem, análise, organização, armazenagem e disseminação, objetivando 

apoiar o desenvolvimento das atividades cotidianas e a tomada de decisão no ambiente 

corporativo (VALENTIM et al., 2008, p. 187) 

 

Davenport, Marchand e Dickson (2004, p. 14) complementam que gestão da informação 

também envolve “[...] como coletar, armazenar, consultar, distribuir e explorar a informação no 

interior das organizações e nas redes de fornecedores, clientes e outros parceiros”. 

A gestão da informação é um instrumento necessário para auxiliar a tomada de decisões 

através de melhorias no fluxo da informação, controle, análise e consolidação da informação. 

A qualidade das decisões depende da qualidade da informação disponível, assim como da 

capacidade dos tomadores de decisão de interpretá-la e usá-la na escolha das melhores decisões 

(BEAL, 2012; OLIVEIRA; BERTUCCI, 2003).   

Durante todo o processo de decisão a informação é procurada e usada, sendo que a 

intensidade de utilização da informação pode mudar de acordo com a fase da tomada de decisão 

estiver. Maiores recursos informacionais são utilizados no desenvolvimento de soluções e 

elaboração de oportunidades (CHOO, 2003).  

Esta utilização da informação, segundo Choo (2006, p. 107), “envolve a seleção e o 

processamento da informação, de modo a responder a uma pergunta, resolver um problema, 

tomar uma decisão, negociar uma posição ou entender uma situação”. O fruto do uso da 

informação “é uma mudança no estado de conhecimento do indivíduo ou de sua capacidade de 

agir”. Quanto melhor for a qualidade das informações disponíveis, melhor será sua capacidade 

de agir.  

Madsen (2013) fez uma análise conceitual e dividiu a gestão de informação em 3 

diferentes conceitos: nível institucional, ciência da informação e sistemas de informação, 

conforme Quadro 1. 
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Quadro 1 – Conceitos e disciplinas 

 
Fonte: Madsen (2013) 

 

Segundo Madsen (2013), o primeiro conceito de gestão de informação foi denominado 

como nível institucional que está relacionado as afiliações dos autores e diferentes disciplinas 

de origem, segundo estudo do autor. O segundo conceito, tem orientação para o conteúdo e 

origem na ciência da informação. E o terceiro, orientado para tecnologia de gestão de 

informação, com origem em sistemas de informação. 

O estudo da gestão da informação, segundo propôs Rowley (1998), também pode ser 

estruturado em quatro níveis: recuperação de informação, sistemas de informação, contextos de 

informação, e ambientes de informação.  

O nível de recuperação da informação está relacionado com as ações, métodos e 

procedimentos de recuperação das informações dos dados armazenados. Os sistemas de 

informação são desenvolvidos para facilitar a inserção de informações, armazenagem e a 

recuperação efetiva. No nível de sistema também ocorre o processamento de informações 

através de ferramentas tecnológicas que apoiam o processo. O desenvolvimento de um projeto 

de sistema de informação é um dos objetivos específicos deste estudo. 

No nível contexto é onde os sistemas de informação, assim como os usuários estão 

inseridos. As organizações, educação e comunidade são categorias de contexto. O nível 

ambiental envolve os contextos da informação e consiste em forças políticas, jurídicas, social, 

econômica e tecnológica, envolvendo a sociedade como um todo (ROWLEY, 1998). 

 

 

 

 

Nível Institucional                                       Gestão da Informação (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível Conceitual Gestão da Informação (2) Gestão da Informação (3) 

 (Ciência da Informação) (Sistema de Informação) 
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2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

No contexto da Sociedade da Informação, esta pesquisa apresenta um enfoque nos seres 

humanos quando estuda a forma que eles realizam a gestão de informações numa organização, 

mas também possui um enfoque tecnológico, quando tem o objetivo de propor um projeto de 

Sistema de Informação para esta gestão, gerando inovação nos procedimentos adotados pela 

organização.  (BURCH, 2006).  

O conceito de Sistema de Informação é amplo e utilizado em várias áreas do 

conhecimento. Nesta subseção, serão citados alguns autores que estudam o tema e que foram 

usados como referencial teórico nesta pesquisa. 

 Os Sistemas de Informação são ferramentas de apoio a gestão que utilizam as 

tecnologias com suporte tecnológicos para atuar como condutores das informações que, visam 

facilitar, agilizar e otimizar o processo decisório nas organizações (PEREIRA; FONSECA, 

1997).  

Com origem na Teoria Geral de Sistemas, estudada pelo biólogo alemão Ludwig von 

Bertalanffy (1968), os SI são compostos por quatro atividades básicas: entrada (dados brutos 

da organização ou ambiente), processamento (transformação dos dados), saída (entrega as 

informações processadas aos destinatários) e feedback, onde ocorre a retroalimentação do 

sistema, conforme demonstrado na Figura 1  (LAUDON; LAUDON, 2014; REZENDE; 

ABREU, 2013). 

   Figura 1 - Atividades de um Sistema de Informação 

 

   Fonte: Laudon e Laudon (2014). 
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Além das atividades de entrada, processamento, saída e feedback, também pode-se 

perceber na Figura 1 que este sistema está situado dentro de uma organização que se relaciona 

com o ambiente externo, como fornecedores, clientes, agências reguladoras, etc. 

Laudon e Laudon (2014) afirmam que os Sistemas de Informação são ferramentas que 

as organizações utilizam para atingir seis objetivos: excelência operacional; desenvolvimento 

de novos produtos, serviços e modelos de negócios; melhorar o relacionamento com clientes e 

fornecedores; melhorar a tomada de decisões; conquista de vantagem competitiva; e, por último, 

a sobrevivência. 

Os SIs podem ser visualizados por três dimensões diferentes: Organizações, Tecnologias 

e Pessoas. Existe uma tendência de pensar que a tecnologia da informação está alterando as 

organizações. Neste âmbito, Laudon e Laudon (2014) contrapõem afirmando que é uma via de 

mão dupla porque são as organizações que desenvolvem e determinam como utilizar as 

tecnologias. Cada organização tem sua própria cultura, processos, hierarquia, que irão 

determinar como serão desenvolvidos e utilizados os SI. As pessoas também têm papel 

fundamental no SI, pois são elas que irão desenvolver, manter e utilizar os sistemas com foco 

em atingir os objetivos da organização.  

Sobre as tecnologias da informação, os gestores utilizam várias ferramentas para 

desenvolver e dar suporte aos sistemas de informação, podendo ser dividida em hardware, 

software, armazenamento de dados, comunicações e redes, incluindo a internet.  

A Figura 2 demonstra uma visão geral das dimensões dos SI (LAUDON; LAUDON, 

2014).  Os softwares são considerados como integrantes da Tecnologia da Informação e um 

subsistema especial do SI das organizações  (REZENDE; ABREU, 2013). Assim, o software é 

a parte programável de um sistema que trazem funções, utilidade e valor ao sistema de 

informática (PAULA FILHO, 2003). 
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Figura 2 - Dimensões do Sistema de Informação 

 
 

Fonte: Laudon e Laudon (2014). 

 

Sistemas de informação são desenvolvidos para solucionar problemas nas organizações, 

segundo Laudon e Laudon (2014). Eles aplicaram o processo de resolução de problemas ao 

desenvolvimento de sistemas, listando quatro passos: definir e compreender o problema, 

desenvolver soluções, escolher a melhor solução (avaliação da viabilidade técnica, financeira e 

organizacional das alternativas) e, por último, implementar a solução escolhida. Neste último 

passo são finalizadas as especificações do projeto, aquisição das tecnologias necessárias 

(hardware e software), realização de testes, treinamento, documentação e avaliação da solução 

implementada.  

Estes passos também estão presentes na técnica Soft Systems Methodology (SSM) 

proposta por Checkland (1993) que será utilizada nesta pesquisa e descrita com mais detalhes 

na seção 4.3 – Procedimentos Metodológicos - Desenvolvimento. 

Dentro da fase de especificações do projeto, podemos incluir a especificações de 

requisitos de software. Paula Filho (2003) afirma que uma especificação de requisitos de 

software deve conter características sobre a funcionalidade (o que fará), interfaces externas 

(como irá interagir com pessoas, hardware e outros sistemas), desempenho (velocidade de 

processamento, etc.), restrições (padrões e limites a serem obedecidos) e outros atributos 

(portabilidade, manutenibilidade e confiabilidade). Neste processo é obrigatória a participação 

de usuários chaves que são as pessoas capacitadas para definir os requisitos do produto e são 

escolhidos das diversas áreas que usarão o produto.  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (2003) publicou a norma ISO 9126 que 

aborda a qualidade do produto de software sob dois aspectos: interno e externo. Os atributos de 
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qualidade de software são categorizados em seis características: funcionalidade, confiabilidade, 

usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. A seguir, com base na referida norma 

os atributos de qualidade de um software serão resumidamente descritos. 

 Quanto a funcionalidade, espera-se que o software atenda às necessidades os usuários de 

forma adequada (adequação) e precisa (acurácia). O software também deve interagir com os 

outros sistemas disponíveis no órgão pesquisado, como controle de estoque de munições, 

recursos humanos, capacitações, etc. (interoperabilidade). Considerando que o sistema 

armazenará dados dos agentes de segurança pública e suas condições de atuação, o acesso a estas 

informações deve ser restrito a pessoas autorizadas (segurança de acesso). 

Sob o aspecto da confiabilidade, espera-se que o software mantenha um desempenho 

mínimo, evitando falhas decorrentes de defeitos (maturidade), mantenha um desempenho 

mínimo no caso de falhas (tolerância a falhas) e tenha capacidade de se reestabelecer e recuperar 

os dados afetados no caso de uma falha (recuperabilidade). 

Na usabilidade de um software espera-se que ele seja de fácil compreensão, 

aprendizagem, operação e atraente para o usuário. O software deve permitir a compreensão e de 

como pode ser utilizado pelo usuário (inteligibilidade), bem como permitir o aprendizado 

(apreensibilidade) e possibilitar o controle e operação pelo usuário (operacionalidade). Ele 

também deve ser atraente através das cores e projeto gráfico (atratividade). 

A eficiência está relacionada ao desempenho entregue pelo software em relação a 

quantidade de recursos utilizados. Espera-se que o software não deixe o usuário aguardando 

respostas ou processamento de comandos executados (comportamento em relação ao tempo), 

assim como utilize os recursos adequados (utilização de recursos). 

Quanto à manutenibilidade, este atributo está relacionado a capacidade de o produto ser 

modificado para implementação de correções, melhorias ou adaptações. Espera-se que o software 

possa ser diagnosticado sobre deficiências ou eventuais falhas (analisabilidade), permita que seja 

implementada uma modificação especifica (modificabilidade) evitando efeitos inesperados e 

indesejados decorrentes das modificações (estabilidade), bem como permita que após a 

modificação o software seja validado (testabilidade). 

Sobre a portabilidade, o software deve ser capaz de ser transferido de um ambiente para 

outro. Espera-se que o software seja capaz de ser adaptado para diferentes ambientes 

especificados previamente (adaptabilidade), possa ser instalado em um ambiente especificado 

(capacidade para ser instalado), seja capaz de existe juntamente com outros produtos de softwares 

independentes (coexistência) e permita sua utilização em substituição a outro produto, como 

exemplo uma atualização (capacidade para substituir). 
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Existem vários métodos para o desenvolvimento de sistemas de informação. Laudon e 

Laudon (2014) afirmam que os principais são: ciclo de vida de sistemas (com estágios formais 

que precisam ser seguidos em sequência), prototipagem (um protótipo experimental é feito 

rapidamente e com baixo custo para que os usuários o utilizem e avaliem a medida em que o 

protótipo é aperfeiçoado), desenvolvimento pelo usuário final (o próprio usuário desenvolve o 

sistema utilizando ferramentas de software), pacotes de software (pacotes padronizados 

disponíveis no mercado com sistemas prontos), entre outras modalidades como a terceirização, 

desenvolvimento rápido, plataformas baseadas na nuvem entre outras2. 

Um aspecto que deve ser considerado no desenvolvimento das soluções é que dados 

digitais são vulneráveis a destruição, uso indevido, fraude, erros e falhas de software e/ou 

hardware, principalmente quando conectados em redes abertas como internet.  

Assim, dois fatores devem ser considerados nos SI das organizações, incluindo dos 

órgãos de segurança pública: segurança e controles. O item segurança compreende políticas, 

procedimentos e técnicas utilizadas para impedir violações de acesso, adulterações, roubos e 

danos físicos aos sistemas de informação da organização. Os controles são métodos, políticas e 

procedimentos que proporcionam a segurança dos ativos, a precisão e a confiabilidade dos 

registros de uma organização, assim como proporcionam o cumprimento dos padrões 

administrativos  (LAUDON; LAUDON, 2014). 

A implementação de SI requer cuidados para que se obtenham os resultados esperados. 

Existem vários relatos de implementações malsucedidas, como no exemplo relatado por 

Sutherland e Sutherland (2018) sobre dois sistemas desenvolvidos para o FBI norte-americano. 

O primeiro chamado Virtual Case File que custou 170 milhões de dólares, mas foi cancelado 

três anos depois, e outro, chamado Sentinel, que custaria 451 milhões de dólares e quase não 

foi implementado por atrasos e falhas no desenvolvimento. Este relato reforça a importância 

das primeiras fases do desenvolvimento de SI (definir e compreender o problema e desenvolver 

as soluções). Neste contexto foi realizada uma revisão sistemática de literatura sobre a 

implementação de Sistemas de Informação, descrita na próxima seção. 

  

                                                 
2 Este trabalho não abordará de forma detalhada os métodos para o desenvolvimento de sistemas de informação 

pois o foco do estudo consiste em identificar as necessidades informacionais, bem como avaliar de que forma um 

sistema de informação poderia contribuir para os aspectos relacionados a gestão das informações. 
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2.2 REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA: CONCEITOS INERENTES À 

PROPOSTA DE PESQUISA 

 

Visando obter sucesso na implementação de um Sistema de Informação, foi realizada 

uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL) para verificar os estudos mais recentes sobre 

projetos de sistemas de informação relacionados a gestão de pessoas, em aspectos relacionados 

ao desenvolvimento, avaliações de software e estudos de caso.  

De acordo com Galvão e Pereira (2014), as RSL devem ser amplas e não tendenciosas 

com critérios adotados públicos permitindo que outros pesquisadores possam repetir o 

procedimento. A RSL podem ser consideradas estudos secundários que se baseiam na literatura 

existente sobre um tema específico (dados primários). 

Para a elaboração desta RSL foram utilizados os passos propostos por Sampaio  e 

Mancini (2007), conforme Quadro 2, para desenvolvimento das etapas: Definir a pergunta da 

pesquisa, buscar a evidência, revisar e selecionar os estudos, analisar a qualidade metodológica 

dos estudos, e apresentar os resultados.  

 

Quadro 2 – Processo elaboração Revisão Sistemática de Literatura 

 

(1) Definir a pergunta da pesquisa 

 

(2) Buscar a evidência 



(3) Revisar e selecionar os estudos 

 

(4) Analisar a qualidade metodológica dos estudos 

 

(5) Apresentar os resultados 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Sampaio e Mancini (2007). 

 

 O objetivo da realização desta RSL é a construção de um arcabouço teórico sobre os 

estudos que tratam do tema: projeto de sistema de informação. Como primeira etapa foi definida 

a pergunta de pesquisa: Quais estudos foram produzidos para elaboração de projetos de sistemas 

de informação relacionados a gestão de pessoas entre os anos de 2013 e 2018? Este período de 

cinco anos foi escolhido por apresentar artigos e estudos mais contemporâneos e recentes. 
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Visando buscar a evidência e responder à pergunta de pesquisa foram definidas que as 

buscas pelas publicações seriam feitas nas bases de dados SCOPUS e Web of Science. Estas 

bases foram escolhidas por serem bases reconhecidas internacionalmente e por conterem um 

grande número de periódicos. O Quadro 3 apresenta, para cada base de dados, a string de busca 

utilizada, quais os tipos de documentos selecionados e os resultados quantitativos preliminares 

de acordo com as estratégias definidas. Para ambas as bases foi definido o período de busca 

entre 2013 e 2018.  

 

Quadro 3 – Base de dados, Strings de Busca, Tipo de Documento e Quantidade 

BASE DE 

DADOS 
STRING 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
QUANTIDADE 

SCOPUS 

TITLE-ABS-KEY ( ( 

"information"  W/10  "system" 

)  AND  ( "project"  OR  

"design"  OR  "building"  OR  

"Development"  OR  

"developing"  OR  

"Implementation" )  AND  ( ( 

"people"  W/10  "management" 

)  OR  ( "human"  W/10  

"Resource" ) ) ) 

Article and 

Conference 

paper 

1.508 

WEB OF 

SCIENCE 

(TS=(( "information" NEAR/10 

"system") AND ( "project" OR 

"design" OR "building" OR 

"Development" OR 

"developing" OR 

"Implementation" ) AND ( 

("people" NEAR/10 

"management") OR ("human" 

NEAR/10 "Resource")))) 

Article OR 

Proceedings 

Paper 

207 

TOTAL 1.715 
Fonte: Elaboração própria.  

 

Cabe destacar que a pesquisa foi realizada no mês de setembro de 2018 e outras 

pesquisas realizadas depois desta data poderão apresentar uma quantidade maior de resultados.  

 

Como parte da revisão e seleção dos estudos foram especificados critérios de exclusão 

específicos para que se possa chegar a um melhor resultado. Os critérios de exclusão dos artigos 

são: 

1 – Não estavam disponíveis no formato open acess; 

2 – Não estavam nos idiomas Inglês, Espanhol ou Portugues; 
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3 – Estavam duplicados nas bases de dados; e 

4 – Não apresentavam os elementos título, autor, resumo ou texto. 

Para elaboração deste processo de exclusão foram utilizados as próprias bases de dados 

para aplicar os critérios de exclusão 1 e 2 e a ferramenta Mendeley Desktop para os critérios 3 

e 4. Como resultado restaram 134 publicações conforme demonstrado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Resultado processo exclusão 

 SCOPUS 
WEB OF 

SCIENCE 
TOTAL  

Quantidade Inicial 1.508 207 1.715 

1 – Não estavam disponíveis 

no formato open acess 
-1.409 -161 -1.570 

2 – Não estavam em Inglês, 

Espanhol ou Portugues 
0 -1 -1 

3 – Estavam duplicados nas 

bases de dados 
-10 -10 

4 – Não apresentavam os 

elementos título, autor, 

resumo ou texto 

0 0 0 

RESTANTE 134 
Fonte: Elaboração própria.  

 

Visando identificar projetos de sistemas de informação relacionados a gestão de 

pessoas, foram adotados os critérios de seleção abaixo relacionados para inclusão nesta RSL: 

1 – Estudos que apresentem alguma avaliação de sistemas de informação que já foram 

implementados; 

2 – Estudos que apresentem métodos ou descrevam desenvolvimento de sistemas de 

informação; e 

3 – Estudos de caso de sistemas de informação. 

Aplicados estes critérios de inclusão, foram selecionados 23 artigos, conforme Quadro 

5 que apresenta a relação dos trabalhos relacionados e inseridos nesta RSL. 

 

Quadro 5 – Relação de trabalhos da RSL 

 Autor Título Local de Publicação 
Critério 

Inclusão 

1. Ebrahimi et al.  (2014) 

Managing product and 

production variety -A language 

workbench approach 

47th CIRP Conference on 

Manufacturing Systems, CMS 

2014 

2 

2. Garrett e Silva (2014) 
UCARIS - Making the most of 

your current resources 

12th International Conference 

on Current Research 

Information Systems, CRIS 

2014 

2 

(continua) 
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Quadro 5 – Relação de trabalhos da RSL (continuação) 

3. Kaewta e  Chutima (2014) 

Improvement of project 

portfolio management in an 

information technology 

consulting company 

IOP Conf. Series: Materials 

Science and Engineering 58 

(2014) 

3 

4. 
Nagendra e Deshpande 

(2014) 

Human Resource Information 

Systems (HRIS) in HR 

planning and development in 

mid to large sized 

organizations 

International Conference on 

Trade, Markets and 

Sustainability (ICTMS-2013) 

1 

5. 
Siciliano, Schmidt e 

Kinzler (2014) 

BoRIS and BIA: CRIS and 

institutional repository 

integration at the Free 

University of Bozen-Bolzano 

12th International Conference 

on Current Research 

Information Systems, CRIS 

2014 

2 

6. Zelepukhina et al.  (2014) 

Particular experience in design 

and implementation of a 

Current Research Information 

System in Russia: National 

specificity 

12th International Conference 

on Current Research 

Information Systems, CRIS 

2014 

2 

7. Fan (2015) 

Human resource information 

management and information 

model construction in food 

enterprise based on data 

mining technology 

Carpathian Journal of Food 

Science and Technology 
2 

8. Ishijima et al.  (2015) 

Challenges and opportunities 

for effective adoption of HRH 

information systems in 

developing countries: National 

rollout of HRHIS and TIIS in 

Tanzania 

Human Resources for Health 1 

9. Haddara e Hetlevik (2016) 

Investigating the Effectiveness 

of Traditional Support 

Structures & Self-organizing 

Entities within the ERP 

Shakedown Phase 

Conference on ENTERprise 

Information Systems / 

International Conference on 

Project Management / 

Conference on Health and 

Social Care Information 

Systems and Technologies, 

CENTERIS / ProjMAN / 

HCist 2016 

1 

10. Jawhari et al.  (2016) 

Barriers and facilitators to 

Electronic Medical Record 

(EMR) use in an urban slum 

International Journal of 

Medical Informatics 
1 

11. Pereira et al.  (2016) 

Reconfigurable Standardized 

Work in a Lean Company - A 

Case Study 

6th International Conference 

on Changeable, Agile, 

Reconfigurable and Virtual 

Production, CARV 2016 

3 

12. Teixeira et al.  (2016) 

Analysis and Design of a 

Project Management 

Information System: Practical 

Case in a Consulting Company 

Conference on ENTERprise 

Information Systems / 

International Conference on 

Project Management / 

Conference on Health and 

Social Care Information 

Systems and Technologies, 

CENTERIS / ProjMAN / 

HCist 2016 

2 

(continua) 
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Quadro 5 – Relação de trabalhos da RSL (continuação) 

13. Forstner e Nedbal (2017) 

A problem-centered analysis 

of enterprise social software 

projects 

International Conference on 

ENTERprise Information 

Systems, CENTERIS 2017, 

International Conference on 

Project MANagement, 

ProjMAN 2017 and 

International Conference on 

Health and Social Care 

Information Systems and 

Technologies, HCist 2017 

3 

14. Pellison et al.  (2017) 

Development and evaluation 

of an interoperable system 

based on the semantic web to 

enhance the management of 

patients' tuberculosis data 

International Conference on 

ENTERprise Information 

Systems, CENTERIS 2017, 

International Conference on 

Project MANagement, 

ProjMAN 2017 and 

International Conference on 

Health and Social Care 

Information Systems and 

Technologies, HCist 2017 

2 

15. 
Tariq, Pangil e Shahzad 

(2017) 

Diffusion of innovation theory: 

Beyond decision stage 

International Journal of 

Advanced and Applied 

Sciences 

2 

16. 
Terminanto, Swantoro e  

Hidayanto (2017) 

Configurations and 

implementation of payroll 

system using open source ERP: 

A case study of Koperasi PT 

Sri 

10th International Seminar on 

Industrial Engineering and 

Management: Sustainable 

Development In Industry and 

Management, ISIEM 2017 

3 

17. Tongkaw (2017) 
GIS Application Management 

for Disabled People 

3rd and 4th International 

Engineering Research and 

Innovation Symposium, IRIS 

2017 

2 

18. 
Aremu, Shahzad e  Hassan 

(2018) 

Determinants of Enterprise 

Resource Planning Adoption 

on Organizations' Performance 

Among Medium Enterprises 

LogForum 2 e 3 

19. 
Mohd Ali, Mohamad e 

Bahador (2018) 

Developing a Profile of Small-

Medium Companies in 

Leveraging IT for Sustainable 

Competitiveness 

1st International Conference 

on Green and Sustainable 

Computing, ICoGeS 2017 

2 

20. Qianyi et al.  (2018) 

Analysis and Design of the 

Innovation and 

Entrepreneurship Training 

Management System based on 

School Enterprise Cooperation 

(Taking the School of 

Computer and Information 

Engineering of Beijing 

University of Agriculture as an 

example) 

2017 4th International 

Conference on Advanced 

Engineering and Technology, 

ICAET 2017 

2 

21. Taherkhani (2018) 

Evaluating the Success of 

Project Management 

Information Systems' 

Comprehensive Planning in 

Industrialized Building 

Systems 

Civil Engineering Journal-

Tehran 
2 

(continua) 
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Quadro 5 – Relação de trabalhos da RSL (continuação) 

22. Wahid et al.  (2018) 

When More is Less: The Case 

of Disconnected Information 

Systems in Indonesian Public 

Health Facilities 

International Conference on 

Information Technology and 

Digital Applications 2017, 

ICITDA 2017 

1 e 3 

23. Zahari et al.  (2018) 

The influence of Human 

Resource Management 

Information System (HRMIS) 

Application towards 

Employees Efficiency and 

Satisfaction 

Journal of Physics: Conference 

Series 
1 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Cabe destacar que os operadores “W/10” e “NEAR/10” utilizados nas strings de busca 

utilizadas nas bases de dados (Quadro 3) trouxeram muitos artigos com tema mais amplo que 

o pesquisado. Deve ser mais eficiente para outros estudos utilizar outro tipo de operador ou 

limitar o número de palavras chaves próximas para 2 ou 3. Esta string também coletou outros 

sistemas de informação que não estão diretamente vinculados à gestão de pessoas, mas foram 

selecionados aplicando os critérios de inclusão. Na sequencia o resumo dos trabalhos 

relacionados encontrados. 

Ebrahimi et al.  (2014) relata um problema das indústrias com produtos complexos e 

alta concorrência, como a indústria de carros e caminhões, onde pode existir um nível de 

personalização dos produtos, revelando a necessidade de um modelo integrado de informação 

de produto e produção. Neste contexto os colaboradores precisam acessar as informações na 

plataforma e refinar e modificar as informações para refletir o novo conhecimento adquirido, 

onde na maioria das vezes, vários sistemas são usados, onde alguns sistemas podem armazenar 

informações de maneira estruturada, mas, com frequência, documentos de texto não 

estruturados também são usados, resultando em modelos de informação redundantes onde a 

análise automatizada não é viável ou não é possível devido a questões de coesão e 

rastreabilidade da informação. A contribuição dos autores é discutir como um novo tipo de 

ferramenta para construir linguagens e editores específicos usando a linguagem workbench 

pode ser usada para suportar as diferentes categorias de usuários em suas tarefas, trabalhando 

com a variabilidade dos produtos e sistema de produção, permitindo, simultaneamente, a 

rastreabilidade da informação.  

Garrett e Silva (2014) descrevem o trabalho realizado para desenvolver um sistema de 

gerenciamento de informações, focado na necessidade de reunir informações de vários bancos 

de dados dos departamentos da University for the Creative Arts (UCA), localizada no sul da 

Inglaterra. Eles precisavam atender aos requisitos governamentais para recebimento de 
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financiamento de pesquisas (Research Excellence Framework - REF). Os autores apresentam 

as fases de desenvolvimento e conseguiram atingir o objetivo principal do sistema, aumentando 

a eficiência institucional, reduzindo a repetição de entrada de dados e economizando tempo na 

verificação e organização de informações. Outras funcionalidades para o sistema poderão ser 

desenvolvidas. 

Kaewta e Chutima (2014) escrevem sobre o gerenciamento de múltiplos projetos em 

uma empresa de consultoria de tecnologia da informação. Foi realizado um estudo de caso sobre 

a implementação de um Sistema de Informações de Gerenciamento de Projetos (Project 

Management Information System - PMIS) para estabelecer canais de comunicação eficazes para 

que as equipes internas e externas, e todas as partes interessadas, possam ser empregadas para 

negociar seus cronogramas de trabalho. Todas as atividades de várias equipes também podem 

ser sistematicamente revisadas e combinadas em uma única lista de verificação para ser usada 

como um grande plano de trabalho. 

Nagendra e Deshpande (2014) realizaram um estudo sobre a extensão do uso dos 

Sistema de Informação de Recursos Humanos (SIRH) em organizações de médio e grande 

porte. Foram pesquisados, por meio de questionários, 50 executivos ou gerentes de Recursos 

Humanos (RH) seniores e juniores de três organizações em Pune, Índia. Verificou-se que os 

maiores usos de SIRH foram sua contribuição para a eficiência e eficácia do planejamento de 

RH através do inventário de habilidades, análise de necessidades de treinamento, planejamento 

de sucessão e análise de oferta e demanda de trabalho. Os resultados mostraram que a 

identificação de posições de trabalho não preenchidas com precisão é o recurso mais 

frequentemente aceito. A pesquisa também demonstrou que as organizações precisam integrar 

as funções do SIRH com outras funções de negócios.  

Siciliano, Schmidt e Kinzler (2014) relatam a implementação na Universidade Livre de 

Bozen-Bolzano, Itália, de um Sistema de Informação de Pesquisa denominado BoRIS (Sistema 

de Informação de Pesquisa Bozen-Bolzano) integrado as Informações de Recursos, sistemas 

financeiros, um repositório institucional chamado BIA (Bozen-Bolzano Institutional Archive) 

e o banco de dados de publicação do Ministério Italiano de Educação. 

Zelepukhina et al.  (2014) apresentam a experiência para implementar um Sistema de 

Informação de Pesquisa Atual na Universidade Estadual de Astracã, na Rússia. Este sistema 

abrange informações de pesquisa, como publicações, financiamento, projetos e patentes. 

Educação, treinamento, atividade profissional e especialização também estão dentro do escopo 

do sistema. O sistema ainda pode gerar relatórios estatísticos, currículos, listas de publicações, 

classificações, etc. Ao implementar o sistema, os principais problemas não são técnicos, mas 
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organizacionais. Os obstáculos burocráticos dificultam a troca de informações entre diferentes 

fontes.  

Fan (2015) fez uma análise de demanda sobre a construção de sistema de informação 

de recursos humanos, usando como exemplo uma empresa de alimentos em Henan, China. 

Utilizou como base um conceito básico de tecnologia de mineração de dados, a fim de construir 

um conjunto de sistemas avançados e científicos de informação sobre recursos humanos para 

fornecer uma orientação teórica rápida e precisa para a decisão. 

Ishijima et al.  (2015) analisam o desenvolvimento de dois sistemas de informação 

relacionados aos Recursos Humanos para a Saúde Instituições de Formação durante um período 

de 6 anos entre 2009 e 2014 na Tanzânia. Os autores identificaram vários fatores-chave para o 

sucesso, como o uso de especialistas locais para o desenvolvimento dos sistemas, envolvimento 

dos usuários do sistema, atitudes positivas entre os usuários, foco no trabalho rotineiro dos 

usuários dos sistemas e fornecimento de treinamentos. Desafios também foram identificados, 

como obter um consenso sobre sistemas sustentáveis de informação de RH entre as partes 

interessadas, dificuldade em obter informações básicas, informática inadequada e infraestrutura 

insatisfatória para tecnologia da informação e comunicação. As abordagens usadas, as 

atividades realizadas e as lições aprendidas podem ser úteis para os países que planejam 

estabelecer sistemas de informação de RH. 

Haddara e Hetlevik (2016) descrevem como os sistemas Integrados de Gestão 

Empresarial (Enterprise resource planning - ERP) afetam os funcionários durante sua 

implementação. Essa fase no ciclo de vida do ERP é conhecida como shakedown e raramente 

é abordada na literatura. Através de uma revisão da literatura existente, a pesquisa explorou 

como as organizações podem apoiar seus funcionários na aprendizagem e adaptação ao novo 

sistema. Os resultados sugerem que a satisfação no trabalho, o tecnostress e o estresse no 

trabalho podem ser altamente afetados pelo sistema ERP em funcionamento durante a fase de 

shakedown. Além disso, recomenda que as organizações possam fornecer melhor qualidade da 

informação, no momento certo e no contexto correto para os funcionários para diminuir os 

efeitos negativos e aumentar a perspectiva de adoção pelos usuários do sistema  

Jawhari et al.   (2016) estudaram a implementação de Registros Médicos Eletrônicos 

(Electronic Medical Record - EMR) em duas clínicas de atenção primária em Kibera, Nairobi. 

O estudo buscou insights práticos sobre facilitadores e barreiras para a implementação do EMR. 

Os participantes relataram muitos problemas de sistemas (por exemplo, energia, rede, Internet, 

hardware, interoperabilidade) e de software (por exemplo, integridade de dados, 

confidencialidade, função). Mas os fatores sociais (por exemplo, gerenciamento de identidade, 
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treinamento, incentivos ao uso) apareceram como os impedimentos mais importantes para a 

sustentabilidade. Eles concluíram que há uma série de desafios exclusivos de sistema, software 

e sociais para o uso sustentável do EMR em ambientes com recursos limitados.  

Pereira et al.   (2016) realizaram um estudo de caso numa empresa que possui muitas 

ferramentas de suporte à produção que foram desenvolvidas como uma solução temporária para 

resolver um problema específico, mas, frequentemente, permanecem definitivas e se tornaram 

um problema. O objetivo deste trabalho é apresentar um projeto em andamento que pretenda 

automatizar o processo de desenvolvimento de duas destas ferramentas (Standard Work Sheets 

e Control and Fabrication Instructions) para facilitar sua integração com as informações de 

outros sistemas da empresa. 

Teixeira et al.   (2016) apresenta o processo de projeto de um Sistema de Informação 

para Gerenciamento de Projetos, cujo objetivo principal é gerenciar projetos de investimento 

ao longo do seu ciclo de vida. O sistema suporta todo o processo de candidatura a programas 

de incentivo, bem como a documentação e procedimentos necessários, e ajuda a gerenciar o 

próprio projeto, quando é aprovado. O projeto contribuirá para a melhoria do desempenho da 

divisão de Projetos e Incentivos da empresa de consultoria que foi foco do estudo e, também, 

poderá ser replicada por outras empresas que possuem necessidades semelhantes 

Forstner e Nedbal (2017) realizaram uma análise abrangente de 13 estudos de caso e 6 

entrevistas centradas no problema com especialistas em adoção de software social (como wiki, 

blog e rede social) onde foi criada uma estrutura para problemas que ocorrem em projetos de 

software social corporativo. No total, 21 problemas diferentes que influenciam a introdução de 

software social foram identificados e agrupados nas áreas de gerenciamento de projetos, 

tecnologia, cultura, alta gerência e funcionários.  

Pellison et al.   (2017) descrevem os métodos de pesquisa utilizados para o 

desenvolvimento de um sistema de informação utilizando técnicas de interoperabilidade de 

sistemas baseados no paradigma da Web Semântica, que contribuirão para as atividades de 

vigilância epidemiológica e acompanhamento de pacientes com tuberculose na cidade de 

Ribeirão Preto/SP. 

Tariq, Pangil e Shahzad (2017) destacaram a importância da implementação de SIRH 

nas organizações para alcançar vantagem competitiva. Várias determinantes que poderiam 

influenciar a adoção de SIRH, como infraestrutura de TI, especialização em TI, prontidão 

financeira, práticas de RH e pressão competitiva foram avaliados, assim como uma metodologia 

proposta é estabelecida no artigo que poderia auxiliar pesquisadores futuristas que estão 

dispostos a prosseguir seus estudos em contextos similares.  
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Terminanto, Swantoro e Hidayanto (2017) realizaram um estudo de caso de 

implementação de um módulo de folha de pagamento num sistema ERP de código aberto na 

empresa Koperasi Karyawan PT Suryaraya Rubberindo Industries (KKPS). Os resultados deste 

estudo são as características e configuração do módulo de folha de pagamento. 

Tongkaw (2017) descreve o projeto de um Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

para facilitar as pessoas com deficiência, utilizando métodos de estrutura de dados de projeto, 

como Diagrama de Fluxo de Dados e Diagrama ER. A pesquisa se concentrou em duas partes: 

site do servidor e site do cliente, que incluiu a interface para o aplicativo baseado na Web.  

Aremu, Shahzad e Hassan (2018) propuseram um arcabouço teórico que irá determinar 

os fatores que afetam a adoção do sistema ERP entre as empresas de médio porte com base em 

um estudo de caso. O estudo propõe um quadro que foi preparado com base nos resultados 

obtidos a partir da pesquisa com questionários revelando que a estrutura organizacional e a 

mudança tecnológica têm influência significativa na adoção do sistema ERP para melhorar o 

desempenho das empresas de médio porte. 

Mohd Ali, Mohamad e Bahador (2018) propõe um estudo que investiga o estado atual 

das práticas de planejamento de Sistemas de Informação e os fatores que afetam o sucesso do 

Planejamento de SI entre as Pequena e Médias Empresas (PMEs) na Malásia. A estrutura 

desenvolvida poderia facilitar as PMEs a gerenciar com eficácia o planejamento de SI, a fim de 

garantir maiores benefícios estratégicos da implantação destes sistemas.  

Qianyi et al.   (2018) projetaram um sistema de gerenciamento de treinamento de 

inovação estudantil e empreendedorismo baseado na cooperação empresa-escola, podendo 

gerenciar efetivamente o treinamento dos alunos. 

Taherkhani (2018) elaborou estudo para identificar e introduzir os principais fatores de 

sucesso dos Sistema de Informação para Gerenciamento de Projetos (Project Management 

Information System - PMIS) em Sistemas de Edifícios Industrializados. Os resultados das 

hipóteses mostraram que todas as dimensões do PMIS influenciam o desempenho dos projetos 

e na segunda fase do estudo, os subfatores foram classificados por meio de análise 

hierarquizada, ajudando os gerentes a identificar os fatores mais importantes e obter melhores 

resultados. 

Wahid et al.   (2018) apresentam estudo com uma perspectiva alternativa, revelando 

problemas emergentes nos casos em que existem muitos sistemas de informação, mas sem uma 

orquestração suficiente. O governo nacional da Indonésia tem sido coercitivo na implementação 

de vários sistemas de informação sem envolver os usuários em instalações de saúde pública, o 

que criou muitos problemas. Os problemas identificados relacionam-se com a qualidade dos 
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sistemas de informação desligados atualmente em uso, a falta de desenvolvimento de recursos 

humanos, procedimentos pouco claros, relatórios descoordenados e a ausência de um esquema 

de incentivos. 

Zahari et al. (2018) conduziram um estudo para investigar a influência dos Sistemas de 

Informação de Gestão de Recursos Humanos na eficiência e satisfação dos funcionários após a 

implementação do sistema. O estudo envolveu 191 funcionários de diferentes departamentos 

do Terengganu Police Contingent. O resultado mostra que a aplicação do sistema, as 

características do usuário e o suporte da organização tiveram influência positiva na satisfação 

dos funcionários. 

Visando o projeto e implementação de um Sistemas de Informação, o desenvolvimento 

desta RSL revelou muitas evidências, como vários estudos de projetos, desenvolvimento ou 

implementação sistemas, avaliações de sistemas, fatores que podem prejudicar o 

desenvolvimento e implementação de sistemas, assim como casos de sucesso que poderão ser 

replicados em outras situações.  

Estudos de casos de projetos, desenvolvimento ou implementação de sistemas de 

informação foram relatados por Ebrahimi et al.  (2014), Garrett e Silva (2014), Kaewta e 

Chutima (2014), Siciliano, Schmidt e Kinzler (2014), Zelepukhina et al.  (2014), Fan (2015), 

Jawhari et al.   (2016), Pereira et al.   (2016), Teixeira et al.   (2016), Pellison et al.   (2017), 

Terminanto, Swantoro e Hidayanto (2017), Tongkaw (2017) e Qianyi et al.   (2018). 

Avaliações de sistemas também foram realizadas por Nagendra e Deshpande (2014), 

Ishijima et al.  (2015), Forstner e Nedbal (2017), Taherkhani (2018) e Zahari et al. (2018). 

A seguir, no Quadro 6, foi elaborado um quadro sintético com fatores de sucesso e 

dificuldades para implementação de sistemas de informação.  
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Quadro 6 – Dificuldades e fatores de sucesso para implementação de sistemas de informação 

Fator Itens Autores 

Dificuldades para 

implementação 

de sistemas 

- Obstáculos burocráticos 

- Dificuldade em obter informações básicas 

- Informática inadequada 

- Infraestrutura insatisfatória para tecnologia 

da informação e comunicação 

- Problemas de sistemas (energia, rede, 

Internet, hardware, interoperabilidade) 

- Problemas de software (integridade de 

dados, confidencialidade, função) 

- Fatores sociais (gerenciamento de 

identidade, treinamento, incentivos ao uso) 

- Falta do envolvimento dos usuários 

- Falta de desenvolvimento de recursos 

humanos 

- Procedimentos pouco claros 

- Relatórios descoordenados  

- Ausência de um esquema de incentivos   

(CHATZIPANAGIOTO

U, 2017; ISHIJIMA et 

al., 2015; JAWHARI et 

al., 2016; WAHID et al., 

2018; ZELEPUKHINA 

et al., 2014) 

Fatores para o 

sucesso de 

sistemas 

- Uso de especialistas locais para o 

desenvolvimento dos sistemas 

- Envolvimento dos usuários do sistema 

- Atitudes positivas entre os usuários 

- Foco no trabalho rotineiro dos usuários dos 

sistemas 

- Fornecimento de treinamentos 

- Infraestrutura de TI 

- Especialização em TI 

- Prontidão financeira 

- Práticas de RH 

- Pressão competitiva 

(ISHIJIMA et al., 2015; 

TARIQ; PANGIL; 

SHAHZAD, 2017) 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Estes fatores de sucesso para implementação de sistemas de informação identificados 

nesta revisão de literatura devem ser incentivados caso a proposta do sistema elaborado neste 

estudo seja realmente desenvolvido e implementado. Assim como as dificuldades identificadas 

devem receber atenção com finalidade de serem mitigadas e evitar que atrapalhem a possível 

implementação do sistema. 
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3 GESTÃO DE PESSOAS POR COMPETÊNCIA 

 

A gestão de pessoas tem desempenhado um papel relevante na performance das 

organizações e tem acompanhado a evolução dos modelos de administração. Por exemplo, o 

modelo de Gestão de Pessoas por Competências foi desenvolvido no final da década de 80 e 

pode ser considerado recente e em expansão (FISCHER, 2002).  Tratando-se de um modelo de 

gestão com vários fluxos informacionais, esta seção irá relacionar este modelo com a Ciência 

da Informação. 

Visando atingir seus objetivos institucionais, as organizações sempre estão em busca de 

modelos de gestão que gerem resultados mais eficientes. Diante desta procura contínua e 

sabendo que as pessoas são peças fundamentais para que as organizações alcancem seus 

objetivos, existe um aprimoramento contínuo das organizações em busca de uma gestão de 

pessoas mais eficiente.  

No início do século XX a gestão de pessoas ocorria no Departamento Pessoal, onde os 

funcionários eram administrados como custo. Ao longo dos anos foram desenvolvidos outros 

modelos de gestão, como: Gestão do Comportamento (anos 30, com o início da utilização da 

psicologia na gestão de pessoas), Modelo Estratégico de Gestão de Pessoas (anos 70, com a 

vinculação da gestão de pessoas às estratégias das organizações) e, posteriormente, o modelo 

estratégico articulado por competências (FISCHER, 2002). O modelo de Gestão de Pessoas por 

Competências servirá como base teórica para este projeto. 

Antes de descrever propriamente o modelo, precisa-se entender o que é competência. 

Segundo Ferreira (1999), competência é “(...) 2. Qualidade de quem é capaz de apreciar e 

resolver certo assunto, fazer determinada coisa; capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade. 

(...)”, entre outros significados. Analisando vários autores, Fleury e Fleury (2001, p. 3) afirmam 

que “o conceito de competência é pensado como conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes (isto é, conjunto de capacidades humanas) que justificam um alto desempenho”, sendo 

as competências como recursos em estoque que um indivíduo detém. 

As competências também podem se relacionar em vários níveis: das pessoas (a 

competência do indivíduo), das organizações (core competences) e dos países, relacionadas aos 

sistemas educacionais e formação de competências (FLEURY; FLEURY, 2001). Neste 

contexto, as competências do indivíduo promovem e mantem as competências das 

organizações, que por sua vez são influenciadas pelas competências das nações em que estão 

inseridas. 
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 Rabaglio (2001, p. 3) também define competência como “um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes específicas que permitem ao indivíduo desempenhar com 

eficácia determinadas tarefas, em qualquer situação, de forma peculiar”. Ela também explica 

sobre o conjunto Conhecimento, Habilidade e Atitudes (CHA), conforme Quadro 7, a seguir. 

“Conhecimento” e “Habilidades” estão relacionados com as competências técnicas, enquanto 

“Atitudes” está relacionada com competências comportamentais. 

 

Quadro 7 - Conhecimentos, Habilidades e Atitudes 

Conhecimentos Habilidades Atitudes 

C H A 

Saber Saber fazer Querer fazer 

Conhecimentos técnicos 

específicos, escolaridade, 

cursos, especializações, etc. 

Experiência Prática, domínio 

nos conhecimentos técnicos. 

Implica ter praticado o 

conhecimento. 

Ter atitudes compatíveis para 

atingir eficácia em relação 

aos conhecimentos e 

habilidades adquiridos ou a 

serem adquiridos. 

Fonte: Rabaglio (2001, p. 6). 

 

Compreendido o que é competência, passamos ao próprio modelo de Gestão de Pessoas 

por Competências. Segundo Ruano (2003) a Gestão de Pessoas por Competências é um modelo 

estratégico cujo objetivo é a gestão de pessoas e da organização, tendo uma atuação voltada 

para resultados, auxiliando as organizações a atingir seus objetivos. Neste modelo é necessário 

a definição das competências da empresa e de seus colaboradores, visando que ambos sigam na 

mesma direção e atinjam os resultados esperados. A definição das competências é o cerne do 

modelo. Uma vez definidas, elas servem como fonte de informação para alimentar a área de 

Recursos Humanos e sistemas relacionados. Munidos destas informações, é possível 

desenvolver uma estratégia para a gestão de pessoas utilizando sistemas de avaliação 

mensuráveis. 

Coelho (2004) afirma que no modelo de Gestão de Pessoas por Competências deve 

haver uma maior responsabilidade pela aprendizagem por parte dos gerentes e colaboradores. 

Ele acredita que é preponderante para as organizações que buscam melhorar seus níveis de 

desempenho, desenvolver um programa de capacitação que tente adequar ou eliminar as 

diferenças existentes entre as competências desejadas (ideais) e as competências apresentadas 

(reais). Esta diferença (lacuna, gap) entre as competências que a organização deseja (ideais) e 
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a dos indivíduos (reais) deve ser reduzida ao máximo mediante capacitação continuada e 

treinamento constante.  

Mediante capacitação e treinamento as competências reais dos colaboradores tendem a 

crescer com o objetivo de atingir o mesmo nível das competências ideais. No Gráfico 1, a seguir, 

é possível identificar duas linhas, a superior representando as competências ideais das 

organizações que estão em constante mudança e evolução, se adequando as realidades em que 

a organização está inserida, e a linha inferior representando as competências reais que se 

aproximam das competências ideias conforme aumenta a quantidade de capacitação e 

treinamento. O gap é menor quanto maior as capacitações e treinamentos são desenvolvidos 

nas organizações.  

 

Gráfico 1 - Competências Reais contra Competências Ideais 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Coelho (2004). 

 

As competências reais (status dos indivíduos) dentro da organização são identificadas 

mediante avaliações. Um dos métodos de avaliação é o de múltiplas fontes de avaliação. 

Segundo Leme (2005) este tipo de avalição tem uma grande vantagem porque é possível 

eliminar distorções ou até mesmo discriminações que uma única fonte de informação pode 

gerar.  

Neste método existem vários tipos de avaliações, como: auto avaliação, avaliação 

superior, avaliação externa (clientes). Com a avaliação conjunta, distorções podem ser evitadas, 

como a do colaborador se supervalorizar na autoavaliação, ou o superior hierárquico ter a 

intenção de prejudicar o avaliado. Quanto mais pessoas avaliando, melhor, pois a média das 
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avaliações representará melhor a realidade. Neste contexto, muitas informações são geradas 

neste método. 

Identificadas as competências necessárias para o sucesso da organização, no modelo de 

Gestão de Pessoas por Competências, os colaboradores são continuadamente estimulados a se 

desenvolver, com objetivo de atingir as competências a nível de indivíduo e consequentemente 

no nível da organização. As competências e objetivos organizacionais, o status dos indivíduos 

no processo de atingir as competências necessárias das organizações são fontes de informações 

que estão em constante transformação. A Figura 3, a seguir, representa uma parte do fluxo das 

informações neste processo. 

 

Figura 3 - Fluxo de Informações na Gestão de Pessoas por Competências 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Coelho (2004) e Leme (2005). 

 

Além das relações da Gestão de Pessoas por Competências com as de Buckland 

apresentadas na seção 1.4 - Aderência do tema à Ciência da Informação, no conceito de 

“informação-como-processo”.  

Choo (2003, p. 107) faz referência ao uso da informação que “[...] envolve a seleção e 

o processamento da informação, de modo a responder a uma pergunta, resolver um problema, 

tomar uma decisão, negociar uma posição ou entender uma situação”.  

Baseado no fluxo de informações da Figura 3 e considerando a referência ao uso da 

informação proposta por Choo (2003), as perguntas implícitas no fluxo são: Quais as 

competências dos colaboradores (status atual)? Como avaliar estas competências? Estas 
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competências estão de acordo com as competências desejadas pela organização? Que medidas 

a organização deve tomar para ajustar estas competências? Para cada pergunta existe uma 

informação/resposta que, após seu processamento, se transformará numa “informação-como-

conhecimento” dentro do usuário desta informação. 

Existem situações em que as informações podem sofrer distorções e não representar a 

realidade. Shannon e Weaver (1975) desenvolveram a teoria matemática da comunicação que 

previa que o ruído nas mensagens pode atrapalhar a transmissão das informações 

(comunicação). Este ruído pode perturbar a acessibilidade e usabilidade das informações, 

colocando em cheque sua qualidade. Esta situação deve ser evitada para evitar distorções nas 

decisões dos gestores. Procedimentos podem ser adotados pelas organizações para evitar a 

perca da qualidade das informações, como por exemplo, o método de avaliações múltiplas 

citado anteriormente procura utilizar várias fontes de informações sobre a situação atual dos 

colaboradores para tentar representar a situação real da organização de forma mais fidedigna, 

evitando ruídos e distorções. 

Mecanismos e processos que produzam informações de qualidade devem ser 

desenvolvidos e incentivados dentro das organizações, pois, conforme Beal (2012) afirma, a 

qualidade da informação irá influenciar a qualidade das decisões dos tomadores, assim como 

sua capacidade de interpretá-la e usá-la irá determinar se a melhor decisão será tomada. 

Decisões baseadas em informações sem qualidade (com ruídos e distorções) podem diminuir o 

desempenho e a eficácia das organizações, até mesmo, comprometer sua permanência no 

mercado. 

 

3.1 TREINAMENTO CONTINUADO: OBJETO DE ANÁLISE 

 

Treinamento e o desenvolvimento de pessoas são essenciais e imprescindíveis para as 

organizações, numa sociedade cada vez mais competitiva e exigente. O treinamento em si é um 

processo que envolve a aquisição de conhecimento, habilidades e atitudes com objetivo de 

aumentar a eficiência dos colaboradores visando atingir os objetivos organizacionais. Para 

realização de um treinamento alguns itens devem ser observados: objetivos, conteúdo, público-

alvo, local e recompensa. (MICHELLE et al., 2014). 

Sobre o item local do treinamento, necessário para realização do mesmo, Furuie (2013) 

fez uma dissertação sobre  treinamento continuado de um órgão de segurança pública, com 

enfoque num estande de tiro modelo, elaborando um modelo de avaliação e melhoria da 

qualidade. Na contextualização do estudo, ela reforçou a necessidade do treinamento 



42 

 

continuado dos agentes de segurança pública. Também discorreu sobre conceitos de 

treinamento que são ferramentas que desenvolvem e ampliam o conhecimento dos indivíduos 

visando a eficiência da organização. Durante seu trabalho foi desenvolvido um modelo 

hierárquico com itens importantes para um estande de tiro modelo: colete balístico, óculos de 

proteção, exaustão, automação dos alvos, iluminação, para-balas, sala de recarga, etc. 

totalizando 24 itens relacionados apenas ao estande de tiro. O trabalho citado demonstra a 

complexidade de dados e informações existentes apenas no local onde o treinamento de 

armamento e tiro é realizado. 

A título de exemplo, aplicando a estrutura de níveis de Rowley (1998) num treinamento 

de armamento e tiro pode-se contextualizar, conforme a Figura 4. 

 

Figura 4 – Exemplo de estrutura de níveis de gestão de informações  

 
Fonte: Elaboração própria com base em Rowley (1998) 

 

No nível recuperação da Informação pode-se trabalhar com os dados em sua origem, 

como alunos participantes, munições, tipo armamento, professores, local do treinamento, 

avaliações, etc.  

No nível sistema de informação pode ser oferecidos serviços de informação para 

gerenciar as informações sobre treinamento de armamento e tiro, relatórios analíticos de 
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evolução dos treinamentos, demandas reprimidas, transmitindo ao gestor qual setor ou área 

necessita de maiores recursos de capacitação.  

O nível contexto da Informação pode compreender toda o órgão de Segurança Pública 

ou apenas a região de aplicação da pesquisa. 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção é destinada a descrição dos procedimentos metodológicos desta pesquisa. 

Com relação à caracterização da pesquisa: trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, 

de natureza qualitativa, com aplicação sobre a gestão da informação para o treinamento 

continuado em um órgão de segurança pública, tendo como foco as competências relacionadas 

ao armamento e tiro. 

Esta pesquisa está subdividida em 3 grandes etapas: Diagnóstico, Desenvolvimento e 

Validação com atores envolvidos, conforme Figura 5. 

 

Figura 5 – Etapas da pesquisa e objetivos específicos 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 
 Identificar como ocorre o registro dos treinamentos dos servidores deste 
órgão de segurança pública. 

 Identificar pontos de melhorias no registro dos treinamentos a partir de 
entrevistas com gestores. 

Desenvolvimento 
 Especificar os requisitos de um sistema para gestão das informações de 
treinamento. 

 Descrever as etapas para a implementação de um SI de treinamentos 

Validação com atores envolvidos 
 Verificar a aplicabilidade do sistema de informações frente as necessidades 
reais do órgão de segurança pública. 
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Antes de detalhar os procedimentos metodológicos utilizados em cada etapa da 

pesquisa, é necessário fazer uma caracterização do universo e amostra exposto na próxima 

seção. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO E AMOSTRA 

 

Para melhor contextualizar a pesquisa, inicialmente cabe descrever um pouco o órgão 

pesquisado. O órgão possui diversos cargos e funções, sendo divididos em dois grandes grupos: 

agentes de segurança pública subdivididos em cargos (atividade fim) e carreira de apoio 

(atividade meio, como RH, logística, etc.). Todos os agentes de segurança pública possuem 

porte de arma de fogo e necessitam de treinamento continuado, representando 

aproximadamente 80 % da sua força de trabalho.  

 A região específica do órgão de segurança pública que foi objeto deste estudo é 

composta por sete unidades, sendo uma delas responsável por toda a região pesquisada e 

superior hierárquica das outras seis unidades, possuindo uma estrutura organizacional maior e 

um setor específico responsável pelo treinamento continuado de armamento e tiro em toda a 

região, conforme representado na Figura 6.   

 

Figura 6 – Demonstração da região pesquisada 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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As demais unidades possuem estrutura semelhante entre si e não possuem setor 

específico para o treinamento continuado, entretanto quatro unidades possuem colaboradores 

habilitados (professores) para ministrar o treinamento continuado de armamento e tiro, mas sem 

dedicação exclusiva para este fim, ou seja, desempenham suas funções normais e também 

podem ministrar treinamentos como atividade adicional. As outras duas unidades não possuem 

professores e dependem da locomoção de professores de outras unidades para que os 

treinamentos sejam realizados. 

Os agentes de segurança pública desta pesquisa foram divididos em três grupos:  

gestores que são os chefes das unidades, professores que são habilitados para ministrar o 

treinamento continuado e alunos que recebem o treinamento.  

Na sequência serão descritos os procedimentos metodológicos aplicados em cada etapa 

da pesquisa: Diagnóstico, Desenvolvimento e Validação. 

 

4.2 DIAGNÓSTICO 

 

A etapa de Diagnóstico foi realizada por meio de pesquisa de campo com entrevista 

semiestruturada aos gestores das unidades do órgão de segurança pública na região específica 

(o roteiro da entrevista encontra-se no Apêndice A). Por este motivo, os resultados alcançados 

descrevem a realidade específica da região pesquisada, mas o que não significa que não 

represente um padrão diante do que ocorre em outras unidades deste órgão. Assim, devido à 

similaridade estrutural entre as unidades nas outras regiões de atuação do órgão, os resultados 

obtidos também poderão ser aproveitados por unidades de outras regiões.  

A entrevista com os gestores das unidades para esta etapa Diagnóstico foi realizada entre 

os dias 31/07/2018 e 06/08/2018 e tiveram duração aproximada de 10 minutos cada entrevista.  

Duas entrevistas foram realizadas pessoalmente e cinco por meio de contato telefônico. 

Alguns gestores solicitaram que dúvidas e informações específicas fossem também solicitadas 

aos professores responsáveis pelos treinamentos. Em 3 unidades houve entrevista posterior com 

os professores responsáveis pelo treinamento de armamento e tiro.  

Durante a aplicação da entrevista, foram obtidas cópias de documentos que serão 

analisados numa pesquisa documental para identificar como ocorre o registro das informações 

e como é realizado seu gerenciamento.  
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Numa das unidades, no setor responsável pelo treinamento de armamento e tiro, foi 

obtida cópia de uma lista de presença dos últimos treinamentos realizados que será descrito na 

Seção 5.1, referente ao panorama atual. 

Também foram realizadas consultas as diretorias centrais responsáveis pelo ensino e de 

tecnologia do referido órgão para verificar a existência de projetos ou estudos similares, bem 

como obter informações sobre como o registro dos treinamentos ocorre no respectivo órgão 

como um todo. 

 

4.3 DESENVOLVIMENTO 

 

Na etapa desenvolvimento foram utilizados os resultados da etapa Diagnóstico como 

subsídio principal para o desenvolvimento do projeto de Sistema de Informação. Como 

metodologia para a identificação do problema e auxílio no desenvolvimento deste projeto de 

sistema foi utilizada a técnica Soft Systems Methodology (SSM) proposta por Checkland (1993).  

Bellini, Rech e Borenstein (2004) aplicaram a metodologia SSM numa organização não 

governamental em Porto Alegre e explicaram um pouco sobre a metodologia e estágios de 

aplicação.  

Checkland (1981) apud Bellini, Rech e Borenstein (2004) indicou sete passos para 

aplicação da SSM: (1) explorar uma situação problema não estruturada, (2) expressar está 

situação, (3) produzir definições sucintas de sistemas relevantes, (4) criar modelos conceituais 

desses sistemas, (5) comparar os modelos com a situação problema expressada, (6) agrupar 

mudanças culturalmente possíveis e sistemicamente desejáveis, e (7) sugerir ações para 

transformação da situação problema. 

Os estágios da SSM também estão demonstrados na Figura 7, com destaque para a 

diferenciação entre o mundo real (análise cultural) e o mundo sistêmico (análise lógica).  
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Figura 7 – Estágios da Soft Systems Methodology 

 
Fonte: Checkland (1985b) apud Bellini, Rech e Borenstein (2004) 

 

Para construção dos estágios 1 e 2 da SSM foi utilizada como base a pesquisa diagnóstica. 

Em complemento aos estágios 1 e 2, bem como construção e do desenvolvimento dos demais 

estágios (3-7) da metodologia, além do resultado das entrevistas da etapa diagnóstica, um 

esboço dos sistemas foi apresentado durante seminário ocorrido no Programa de Pós-Graduação 

em Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catariana, no mês de outubro de 

2018, onde estavam presentes gestores do respectivo órgão de segurança pública. 3 

Para a especificação dos requisitos e serviços do Sistema de Informação também foram 

realizadas aproximadamente 25 entrevistas pessoais com atores envolvidos entre os meses de 

outubro de 2018 e agosto de 2019. Sendo destes 11 gestores, 12 professores de diversas áreas 

do conhecimento do referido órgão (armamento e tiro, defesa pessoal e operacional), 2 alunos 

e uma especialista em Tecnologia da Informação externo ao órgão.  

O número de entrevista reduzido de alunos ocorreu devido a todos os gestores serem 

alunos e os professores também serem alunos nas outras áreas do conhecimento das quais não 

são professores. 

                                                 
3 Devido limitações orçamentárias e temporais, a metodologia SSM não pode ser aplicada por mais de um 

pesquisador e teve sua visão de mundo limitada a do pesquisador. 
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Torna-se importante esclarecer que esta etapa não tem por objetivo desenvolver 

propriamente o Sistema de Informação, mas sim especificar os requisitos de um sistema de 

informações, além de descrever as etapas para sua implementação. Neste sentido, justifica-se a 

ausência de uma metodologia para o desenvolvimento de software, como ciclo de vida de 

sistemas, prototipagem, desenvolvidos pelo usuário final, indicação de soluções prontas com 

pacotes de software, métodos ágeis como SCRUM, entre outras metodologias. A ideia consistiu 

em identificar as necessidades informacionais, bem como avaliar de que forma um sistema de 

informação poderia contribuir para os aspectos relacionados a gestão das informações, 

permitindo um melhor controle e acompanhamento do treinamento de armamento e tiro. Desta 

forma, foram realizadas aproximações com os stakeholders deste contexto, e a partir disto uma 

proposta do próprio autor com base nos resultados sobre a realidade do contexto em causa. A 

seção seguinte trata de como esta proposta foi validada em fase posterior junto aos stakeholders 

de segurança pública. 

 

4.4 VALIDAÇÃO 

 

Durante a etapa Diagnóstico foram obtidos registros de treinamentos anteriores e na 

etapa Desenvolvimento foram descritos os requisitos e serviços que um eventual sistema de 

informações pode oferecer e elaborados protótipos das telas mais importantes do software. 

Também foram desenvolvidos modelos de relatórios e consultas que o sistema poderá emitir 

(Apêndice B).  

O desenvolvimento dos requisitos, relatórios e telas foi realizado com base nas 

entrevistas com os atores envolvidos. Esta etapa de Validação tem por objetivo confirmar as 

informações coletadas e, principalmente, aprimorar o trabalho que já foi realizado ampliando a 

participação de novos atores.  

Foram apresentados para os envolvidos no processo os protótipos das telas e o relatório 

com último treinamento de cada colaborador (um dos serviços especificados) em forma 

impressa ou como imagem estática, sem interação dos atores pesquisados. Ao mesmo tempo 

que os atores visualizavam o relatório e as telas, foram realizadas perguntas abertas e fechadas 

(escala de Likert) utilizando um roteiro de entrevista semiestruturada.  

Os atores envolvidos foram divididos em três grupos: gestores, professores e alunos. As 

últimas telas, relacionadas ao cadastro de treinamentos foram apresentadas apenas para o grupo 

dos professores. No Apêndice C consta o roteiro da entrevista qualitativa aplicada. 
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As entrevistas foram realizadas entre os dias 12/12/2019 e 20/12/2019, onde 23 atores 

envolvidos foram entrevistados, sendo 10 entrevistas realizadas pessoalmente e 13 por telefone, 

com duração aproximada de 10 minutos para gestores e alunos e 15 minutos para professores.  

Foram entrevistados 4 gestores, 11 professores (seis da disciplina de tiro, três da área 

operacional, um de primeiros socorros e um de defesa pessoal) e 8 alunos.  

Entre os entrevistados estão presentes, pelo menos, um representante de cada unidade 

da região pesquisada e, pelo menos, um representante de cada cargo com porte de arma de fogo. 

O público alvo (amostra) foi escolhido por conveniência do pesquisador visando reduzir 

deslocamentos e custos, mas que não apresenta desvantagem alguma para o resultado da 

pesquisa.  

A região pesquisada possui 7 gestores responsáveis pelas unidades e 23 professores 

habilitados de todas as áreas. Deste modo foram entrevistados 57% dos gestores e 48% dos 

professores. O número total de alunos não foi divulgado pelo órgão por motivo de segurança 

institucional. 

 

5 RESULTADOS 

 

Nesta seção serão desenvolvidos os resultados das etapas da pesquisa descritas nos 

procedimentos metodológicos. Inicia-se com o panorama atual (diagnóstico), serviços do 

sistema de informação (desenvolvimento) e validação com atores envolvidos. 

 

5.1 PANORAMA ATUAL: Diagnóstico  

 

Conforme planejamento dos procedimentos metodológicos, a primeira etapa é a 

Pesquisa Diagnóstico. Parte desta seção foi publicada por Coelho Júnior e Candido (2019)4. 

Perguntado aos gestores se existe um registro específico para o treinamento de armamento e 

tiro, 4 informaram que sim e 3 que não existe um registro específico, entretanto informaram 

que indiretamente o registro de treinamento ocorria por outros meios, como por exemplo 

documentos administrativos necessários para execução do treinamento (ofício ou e-mail 

solicitando utilização de local para treinamento para outro órgão), controle do estoque da 

munição, entre outros, como será descrito a seguir. 

                                                 
4 COELHO JUNIOR, J. D.; CANDIDO, A. C. Gestão da informação de treinamento de armamento e tiro: estudo 

diagnóstico em um órgão de segurança pública. In: PINTO, A. L. APROXIMAÇÃO ENTRE A CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO COM A CIÊNCIA POLICIAL. Florianópolis: SENAC, 2019. p. 214–228. 
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Sobre como o registro é realizado, 3 unidades informaram que é preenchida uma lista 

de presença manuscrita, basicamente com data, alunos participantes e tipo de treinamento. 

Outras 2 unidades informaram que o registro dos treinamentos é realizado através de um 

documento administrativo formal com determinação do chefe da unidade para realização do 

treinamento com informações de data, participantes do treinamento e um campo para 

preenchimento livre (este documento é gerado através de um sistema informatizado 

desenvolvido para atender todas as demandas da unidade).  

Uma unidade informou que existe um registro dos treinamentos realizados através do 

controle do estoque de munição utilizada. E outra unidade que não possui professor habilitado, 

controla os treinamentos através de mensagem eletrônica dirigida para a unidade superior 

solicitando a realização de treinamento.  

Nenhuma unidade utiliza algum tipo de sistema de informação específico para os 

registros dos treinamentos de armamento e tiro. O Gráfico 2 apresenta um resumo de como o 

registro dos treinamentos ocorre. Um dos professores responsáveis pelo treinamento também 

informou que algum treinamento pode ter ocorrido, mas sem o devido registro. 

 

Gráfico 2 – Como o registro dos treinamentos é realizado 

 
Fonte: COELHO JUNIOR; CANDIDO, 2019 

 

Todos os gestores afirmaram que sabem informar quando foi o último treinamento de 

armamento e tiro realizado na sua unidade. Entretanto, alguns informaram que para obter esta 

informação seria necessário realizar uma pesquisa nos arquivos da unidade ou no setor 

responsável.  

Lista de presença 
manuscrita

43%

Documento 
administrativo

29%

Controle estoque 
munição

14%

Mensagem 
eletrônica

14%
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Perguntado sobre o último treinamento realizado por cada colaborador 

individualmente, 4 gestores informaram que saberiam informar. Uma das técnicas relatadas 

para se obter esta informação é comparando manualmente a lista geral de colaboradores da 

unidade com a lista de presença manuscrita dos treinamentos. 

Durante a realização da pesquisa vários entrevistados identificaram que este método 

de registro dos treinamentos deve ser melhorado e padronizado visando facilitar o controle. Um 

dos entrevistados disse: “treinar é necessário, mas você tem que guardar esta informação, tem 

que ter como trabalhar esta informação para fazer com que o treinamento seja mais eficiente e 

mais eficaz”. Esta afirmação confirma o exposto por Choo (2003) que explica que informação 

não estruturada é de difícil recuperação podendo até mesmo ser esquecida pela organização. 

Quanto a pesquisa documental, numa das unidades teve-se acesso a lista de presença 

manuscrita com as informações sobre o treinamento continuado. Nesta lista consta um título 

“treinamento continuado 1ª etapa”, nome do aluno, setor de trabalho, pontos, data do 

treinamento e professores que ministraram o treinamento, conforme exemplo da Figura 8. O 

setor onde esta lista foi encontrada teve uma recente alteração de responsáveis e não foi possível 

verificar com precisão o conteúdo do treinamento realizado, nem o tipo e método de avaliação 

aplicada (pontos). Os últimos registros da lista também estavam incompletos, faltando o setor 

e data exata de realização do treinamento. Entretanto, durante entrevista, a data dos últimos 

treinamentos foi estimada pelos atuais responsáveis pelo setor, com certa precisão, em virtude 

da lembrança de eventos que ocorreram próximo aos últimos registros. 
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Figura 8 – Exemplo de lista de presença de treinamento 

 
Fonte: órgão pesquisado (partes da figura estão ocultas para preservar o sigilo das informações). 

 

Visando o possível desenvolvimento de um projeto de sistema de informação, durante 

a entrevista com os gestores também foi realizado um levantamento inicial de requisitos que 

permitam uma melhor gestão das informações sobre o treinamento continuado de armamento e 

tiro neste órgão. Foi perguntado aos gestores, se no caso do desenvolvimento de um sistema, 

quais dados (variáveis) deveriam ser estruturados e registrados. A Tabela 1 consta quantas vezes 

os tipos de variáveis foram citados. 
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Tabela 1 – Citações das variáveis que deveriam ser estruturados 

Alunos 7 

Data treinamento 5 

Armamento utilizado 5 

Tipo treinamento (o que foi treinado) 5 

Quantidade de munições 4 

Resultado de Avaliações 4 

Professores 2 

Observações 2 

Treinamento teórico 1 

Metodologia (como treinou) 1 

Impressões do aluno 1 

Manutenção do armamento 1 
Fonte: COELHO JUNIOR; CANDIDO, 2019 

 

Também foi questionado aos gestores se o sistema oferecesse o serviço de emissão de 

relatórios gerenciais automáticos com informações sobre a necessidade de treinamento de 

armamento e tiro, com qual periodicidade gostariam de recebê-los. Três gestores informaram 

que gostariam que fosse trimestral, dois informaram que fosse pelo menos semestral, um 

semestral e outro mensal. Pelo exposto infere-se que um relatório trimestral atenderia o desejo 

de 70% dos entrevistados. 

A unidade central de ensino do referido órgão também foi consultada quanto aos itens 

que deveriam ser registrados no desenvolvimento eventual de um sistema de informação 

relacionado ao treinamento continuado. Responderam que os dados que deveriam ser 

registrados são: “Em relação ao servidor: dados funcionais (nome, cargo, matrícula, lotação, 

CPF, tipo sanguíneo/fator RH, contato de emergência); treinamentos realizados (presença em 

treinamentos anteriores, como data e local); eventual existência de restrição ao uso/porte de 

arma de fogo (licença médica ou decisão judicial). Em relação ao treinamento: data, local, 

equipe de professores e conteúdo ministrado. Dentre outras julgadas úteis”. 

Esta unidade central também foi questionada quanto aos relatórios gerenciais que o 

sistema deveria fornecer e respondeu que um eventual sistema deveria fornecer: “Dados dos 

treinamentos realizados; dados da frequência de servidor; quantitativo, total de servidores que 

frequentaram o treinamento; quantitativo de servidores, treinados por lotação, por período ou 

data; dados dos professores; quantitativo de munição utilizada; dentre outros julgados úteis. ” 

Com os resultados obtidos neste diagnóstico pode-se constatar que não existe uma 

padronização (forma, meio, dados registrados, etc.) dos registros dos treinamentos de 

armamento e tiro na região do órgão pesquisado, nem existe um sistema de informações que 
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possibilite o desenvolvimento de análises e prestação de serviços informacionais. Esta falta de 

padrão dificulta a recuperação das informações, bem como não permite uma pesquisa rápida e 

precisa sobre a situação e necessidades dos treinamentos continuados dos agentes de segurança 

pública do órgão pesquisado. 

Sendo esta etapa de diagnóstico, a primeira de um processo para desenvolvimento de 

um projeto de sistema de informação, percebe-se que o desenvolvimento de um sistema 

específico para o controle dos treinamentos de armamento e tiro poderá melhorar a gestão de 

informações relacionadas a este tema e trazer algumas vantagens para o órgão, como por 

exemplo: registro fiel de todos os treinamentos realizados, mapeamento das unidades e/ou 

colaboradores com maior dificuldade em realizar treinamento visando investimento de maiores 

recursos nestas unidades/colaboradores, acompanhamento da evolução das competências 

adquiridas durantes os treinamentos, entre outros serviços que o sistema poderá oferecer. 

 

5.2 SERVIÇOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO: Desenvolvimento 

 

A definição e compreensão do problema é o primeiro dos quatro passos para 

desenvolvimento de um sistema de informação apontados por Laudon e Laudon (2014). Neste 

contexto, como parte inicial desta etapa da pesquisa foram identificados os elementos do 

Sistema pesquisado: Sociedade onde o órgão de segurança está inserido, o Órgão de Segurança 

Pública composto por várias unidades, a Unidade de Ensino Central responsável pelos cursos e 

desenvolvimento educacional do efetivo do órgão (uma das unidades centrais representada na 

Figura 6), os Bancos de Dados variados que já existem na instituição utilizados para diversos 

fins (recursos humanos, logística, atividades de segurança pública, etc.), e as Unidades Locais 

onde integram o Gestor Local (chefe da unidade), Professor Local e Agentes de Segurança 

Pública vinculados às suas respectivas unidades, conforme demonstrado na Figura 9. Na 

respectiva Figura foi representada apenas uma Unidade Local como exemplo.  
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Figura 9 – Elementos do Sistema 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Prosseguindo com a identificação do problema, foi aplicado a metodologia SSM, cujo 

primeiro estágio é explorar a situação problemática. Analisando as ligações entre os elementos 

do sistema, percebe-se que os elementos possuem algumas ligações formais e outras informais, 

conforme Figura 10. A seguir uma breve descrição das relações identificadas na Figura 10: 

A – A relação Gestor e Professor pode ocorrer de formas diferentes na unidade regional 

e unidades locais (descrição na seção 4.1). Na unidade regional existe uma relação formal de 

hierarquia porque existe um setor específico responsável pelo treinamento com armas de fogo, 

onde o gestor delega as funções de treinamento ao respectivo setor. Nas unidades locais esta 

relação não é padronizada em virtude de não existir um setor ou professor responsável pelo 

treinamento, sendo que esta relação pode ocorrer de maneiras diferentes, dependendo da 

unidade. 

B – Em todas as unidades a relação entre o professor e o agente de segurança pública 

(aluno) durante os treinamentos é formal porque existe uma situação de aprendizado com a 

relação entre professor e aluno. 

C – A relação entre os Gestores Locais e a Unidade Central de Ensino do órgão de 

segurança pesquisado nem sempre ocorre. Esta relação costuma ocorrer quando a unidade tem 

alguma demanda específica para algum treinamento ou curso diferenciado e faz a solicitação 
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para a Unidade de Ensino. A Unidade Central de Ensino também pode precisar do apoio do 

gestor local para cursos ministrados em determinada região. 

D – A Unidade Central de Ensino é responsável pela formação e capacitação dos 

professores locais que são responsáveis pelo treinamento continuado nas unidades. Esta 

unidade é responsável pelas atualizações e desenvolvimento das competências que deverão ser 

desenvolvidas nos Agentes de Segurança Pública. 

E – A relação entre os Agentes de Segurança Pública e a Unidade Central de Ensino 

costuma ocorrer quando os Agentes de Segurança Pública participam de capacitações 

promovidas pela Unidade de Ensino, seja em sua própria unidade ou em outra localidade.  

F e G – O órgão de segurança pública pesquisado possui diversos bancos de dados e 

sistemas que são acessados por suas unidades (locais, unidade central de ensino, etc.), mas 

nenhum deles armazena dados relacionados ao treinamento continuado. 

 

Figura 10 – Situação Problemática 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O segundo estágio é o desenvolvimento da expressão da situação pesquisada. Baseado 

no sistema representado pela Figura 10, percebe-se várias relações que podem consistir em 

várias partes de um sistema, como: relação entre o professor e unidade central de ensino com a 

transmissão de conhecimentos e práticas educacionais, relação entre professor e agente de 
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segurança pública durante os treinamentos, relação entre o gestor e o professor para 

coordenação dos treinamentos, o feedback dos treinamentos, etc.  

No estágio seguinte (terceiro), são produzidas definições sucintas de sistemas 

relevantes. Para tal atividade, pode-se usar o mnemônico CATVPA: 

 Clientes – Agentes de segurança pública e Sociedade 

 Atores – Professores, Gestores Locais e Unidade Central de Ensino 

 Transformação – Controle disperso e sem padrão para controle do treinamento 

continuado padronizado através de um software 

 Visão de Mundo – Agentes de segurança pública com treinamento continuado 

realizado periodicamente podem oferecer serviços mais eficientes para sociedade 

 Proprietário – Gestor Regional ou Geral 

 Restrições Ambientais– Custos de desenvolvimento e implementação de um sistema, 

restrições de gestores superiores quanto a mudanças; cultura organizacional. 

Sem um registro padronizado (“não estruturados”) do treinamento continuado, algumas 

informações podem ser prejudicadas (CHOO, 2003). Conforme etapa diagnóstico, na região 

pesquisada deste órgão de segurança pública foi identificado que o controle dos treinamentos 

de armamento e tiro era realizado através de lista de presença manuscrita (43%), documentos 

administrativos (29%), mensagens eletrônicas (14%) e controle de estoque de munições (14%). 

Isto revela que esta falta de padrão entre as unidades pode prejudicar o controle e gestão das 

informações relacionadas ao treinamento continuado. 

No quarto estágio são criados modelos conceituais desses sistemas, que buscam 

solucionar os problemas encontrados. Para este estudo propõe-se o desenvolvimento de um 

software com diversos serviços e registro padronizado das informações relacionadas ao 

treinamento de armas de fogo. Estes serviços serão detalhados na próxima seção. 

A Figura 11 demonstra como seriam as relações entre os atores envolvidos através de 

um software específico para o treinamento continuado. Foi dado destaque (cor preta) as novas 

relações propostas através de software. As relações antigas ainda continuam e foram 

demonstradas na cor cinza. 
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Figura 11 – Modelo Conceitual 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Outra forma de demonstrar este estágio da SSM, é através das dimensões de um sistema 

de Informação, segundo propuseram Laudon e Laudon (2014): Organizações, Tecnologia e 

Pessoas. Na Figura 12 estas dimensões estão associadas ao modelo conceitual apresentado, onde 

as organizações envolvidas são o próprio órgão de segurança pública e a sociedade, as pessoas 

envolvidas são os gestores, professores e agentes de segurança pública e na tecnologia está 

presente o software proposto. Todas estas dimensões compõem o Sistema de Informações 

Conceitual. 
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Figura 12 - Dimensões do Sistema de Informação aplicados 

  

 

 

 

 

 Órgão de segurança Software 
 pública e Treinamento 
 Sociedade 
 
 
 
 
 
 
 Gestores, Professores e 
 Agente de segurança 
 pública 

 
 

Fonte: Adaptado de  Laudon e Laudon (2014). 

 

Na sequência da metodologia SSM, têm-se o quinto estágio, onde se comparam os 

modelos propostos com a situação problema expressada, fazendo um comparativo com o 

mundo real para identificação de quais atividades existem atualmente (Quadro 8). 

 

Quadro 8 – Comparação do Modelo com a situação Problema Expressada 

Modelo Conceitual Mundo 

Real 

Comentários 

Unidade de Ensino envia 

planejamento de ensino, métodos 

ensino/avaliações e competências 

para professores locais através de 

software com banco de dados 

Não 

Atualmente as informações relacionadas ao 

treinamento são enviadas para os professores 

locais por e-mail ou documentos 

administrativos 

Formação de Professores pela 

Unidade de Ensino 
Sim 

Unidade de Ensino Central mantem programa 

de seleção e formação de professores  

Software com banco de Dados com 

informações sobre os treinamentos 
Não 

Atualmente o controle de treinamento 

continuado é realizado através de lista de 

presença, e-mail, documentos administrativos 

e controle de estoque de munição 

Continua 
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Quadro 8 – Comparação Modelos com a situação Problema Expressada (continuação) 

Modelo Conceitual Mundo 

Real 

Comentários 

Registro padronizado do 

acompanhamento das avaliações de 

competências dos alunos 

Não 

Nos registros existentes o acompanhamento 

das avaliações de competências dos alunos não 

é realizado de forma padronizada 

Serviços para gestores com alertas 

de problemas 
Não 

Necessidade de treinamentos devem ser 

provocadas pelos alunos, gestores ou 

professores. Não existe serviço que informe 

sobre a necessidade de treinamento 

Integração entre bancos de dados Não 

Como não existe atualmente banco de dados de 

treinamentos, sua criação deve ser 

desenvolvida de forma integrada com outros 

bancos de dados existentes 

Treinamento continuado Sim 
Treinamento ocorrem nas unidades locais, 

porém sem registro padrão. 

 

Por último, nos estágios seis e sete são agrupadas mudanças culturalmente possíveis e 

sistemicamente desejáveis, e sugeridas ações para transformação da situação problema, qual 

seria o desenvolvimento de um software com banco de dados que mantenha registro 

padronizado do treinamento continuado dos agentes de segurança pública com características 

que serão detalhadas na próxima seção. 

Esta parte da pesquisa5 utilizou a Metodologia de Sistemas Flexíveis (Soft Systems 

Methodology –SSM) para auxiliar a identificação do problema de pesquisa, bem como iniciar a 

identificação dos serviços que o desenvolvimento de um sistema de informação poderá oferecer 

ao respectivo órgão. 

 

5.2.1 Requisitos e características do software do Sistema de Informação 

 

Durante as entrevistas com os atores envolvidos e usuários-chaves foi desenvolvido 

uma lista com serviços e funcionalidades que este software deveria oferecer. Com base nas 

pesquisas foram definidos três grupos de usuários que utilizarão o software: professor, gestor e 

aluno. Foram definidos os serviços conforme cada tipo de usuário. 

                                                 
5 Parte desta seção foi apresentada pelo autor em conjunto com sua orientadora no II Congresso de Gestão 

Estratégica da Informação, Empreendedorismo e Inovação em Porto Alegre/RS em junho de 2019 podendo ser 

publicado posteriormente nos anais do evento ou revista indicada pela organização do evento. 
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Os serviços que serão oferecidos aos professores são:  

- cadastro6 das competências (conhecimento, habilidade e atitudes) que poderão ser 

treinadas;  

- cadastro das disciplinas (armamento e tiro, primeiros socorros, defesa pessoal, 

educação física e operacional); 

- cadastro dos tipos de armas; 

- cadastro dos professores habilitados para ministrar treinamentos; 

- cadastro de aulas padrões rotineiras com suas competências;  

- cadastro de avaliações diagnóstico; 

- cadastro de agenda de treinamento onde os alunos poderão se inscrever 

- cadastro dos locais de treinamento e suas e rotas de evacuação médica, 

- cadastro dos treinamentos, tendo a possibilidade de importar os dados da agenda ou 

outros documentos administrativos 

Além do envio de mala direta para divulgação da agenda, receber resultado e 

comentários das avaliações do treinamento feita pelos alunos que participaram dos 

treinamentos, impressão de relatório do evento agendado para levar para o estande de tiro com 

dados do evento (exemplos nos itens 01 e 02 do apêndice B), entre outros. 

Durante a pesquisa também foram identificados quais dados deveriam ser registrados 

pelos professores durante o cadastro dos treinamentos: nome dos alunos, dados cadastrais do 

aluno como CPF, lotação, tipo sanguíneo e contato de emergência (estes dados poderão ser 

obtidos através de acesso ao banco de dados do RH), data do último treinamento realizado, data, 

local, professores, conteúdo do treinamento (competências), armamento utilizado, quantidade 

de munições utilizada e resultado das avaliações.  

Estas informações também confirmam a pesquisa diagnóstica (seção 5.1) que 

questionou os gestores sobre quais informações deveriam ser registradas por um eventual 

sistema (Tabela 1).  

Também houve destaque para a necessidade de o sistema alertar o professor caso exista 

algum impedimento do aluno quanto ao uso/porte de arma de fogo (licença médica ou decisão 

judicial). Esta é uma função importante para que um eventual aluno com restrição não participe 

do treinamento com arma de fogo por equívoco. 

                                                 
6 A função cadastro consiste na inclusão, exclusão e alteração dos dados e registros. 
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Com base nestes dados foram criados protótipos das telas que poderão ser utilizadas 

pelos professores para cadastro dos treinamentos conforme Figuras 13, 14, 15 e 16 a seguir.  

Optou-se por criar 4 telas para facilitar a inclusão dos dados, bem como uma melhor 

usabilidade. Os títulos das abas são: Dados Gerais, Competências, Alunos e Avaliações e 

Munições.  

Como informado anteriormente, o objetivo deste estudo não é o desenvolvimento do 

software do Sistema de Informação, entretanto estas telas poderão simular junto aos usuários 

como seria o funcionamento do cadastro de treinamentos neste sistema e quais dados e 

informações são importantes para este registro.  

 

Figura 13 – Exemplo de Leiaute para cadastro de treinamentos – Dados Gerais 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Na aba dados gerais da Figura 13, serão preenchidos os dados: título, disciplina, situação 

(em cadastramento enquanto o professor está fazendo o cadastro, ativo disponível para os 

alunos se inscreverem ou concluído), vagas, unidade e local da aula (ao registrar a unidade, 

somente os locais de aula da unidade serão exibidos), data, horário e duração do treinamento.  

Os professores que serão exibidos para seleção serão somente os habilitados para 

ministrar a disciplina escolhida anteriormente. Os campos vagas disponíveis e previsão de 

término serão exibidos pelo sistema. 
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Na Figura 14 é demonstrado um leiaute da tela com as competências que serão 

desenvolvidas durante o treinamento. Também serão selecionados quais armamentos serão 

utilizados conforme habilitação dos professores marcados na tela anterior.  

A informação do armamento utilizado é importante para atender a Portaria 

Interministerial nº 4.226 que obriga a “habilitação para o uso de cada tipo de arma de fogo”. 

Ao passar o apontador do mouse sobre as competências, uma caixa de diálogo aparecerá com 

informações adicionais sobre o item, como descrição e conteúdo para treinamento. 

 

Figura 14 – Exemplo de Leiaute para cadastro de treinamentos – Competências 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Os alunos e avaliações estão na Figura 15 onde aparecerão os alunos que se inscreveram 

ou poderão ser incluídas pelo professor que está realizando o cadastro do treinamento. Muito 

importante que o sistema não permita ou alerte o professor sobre a tentativa de inclusão de 

aluno com restrição ao porte de arma de fogo para treinamentos que envolva arma de fogo. 

Nesta aba também poderão ser selecionadas avaliações disponíveis e vinculadas as 

competências treinadas e selecionadas na aba anterior (Figura 14). Ao passar o apontador do 

mouse sobre o nome do aluno, uma caixa de diálogo aparecerá com informações adicionais 

sobre o aluno. Ao clicar sobre o nome do aluno, uma nova janela deve abrir com o cadastro do 

aluno onde o professor poderá fazer registros na ficha do aluno. 
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Figura 15 – Exemplo de Leiaute para cadastro de treinamentos – Alunos e Avaliações 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Sobre a Figura 16, está representada o leiaute da tela de cadastro de munições, se a arma 

foi limpa durante o treinamento, opção de envio de lembrança para o aluno limpar a arma caso 

não tenha sido e um campo para observações e resultados do treinamento. Também consta um 

campo com texto livre para inclusão de observações ou resultados do treinamento. 



65 

 

Figura 16 – Exemplo de Leiaute para cadastro de treinamentos – Munições 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Todas as telas possuem no canto superior direito botões com a as funções de pesquisa, 

salvar, exclusão e impressão de relatórios, como o relatório do item 1 do apêndice B. 

Quanto aos serviços para os gestores, estes devem receber alerta com a relação de 

colaboradores que estão há muito tempo sem participar de treinamentos e de colaboradores sem 

registro de treinamento, conforme critérios estabelecidos pelo próprio gestor e legislação 

vigente que especifique o tempo máximo entre os treinamentos, conforme Figura 17 a seguir e 

maiores detalhes nos itens 3 e 4 do apêndice B.   

Em novembro de 2019, o órgão de segurança pesquisado publicou uma norma interna 

criando grupos de armamento e tiro em todas suas unidades regionais responsáveis pelo 

treinamento continuado e estabelecendo que o treinamento de armamento e tiro deverá ser 

realizado com periodicidade mínima anual. 
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Figura 17 – Exemplo de Relatório com último treinamento por colaborador 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Com os critérios de tempo mínimo entre treinamentos especificados no sistema, também 

poderá ser sugerido um planejamento para os próximos treinamentos conforme a previsão de 

vencimento do período sem treinamento. Isto facilitará a realização de treinamentos para que 

nenhum aluno fique sem o treinamento mínimo (exemplo no item 05 do apêndice B).  

Também será possível a pesquisa de características de treinamento específicas entre os 

agentes de segurança pública, como exemplo pesquisar quais os agentes de segurança que 

obtiveram nota superior a 80% na avaliação de competência tiro de precisão a 50 metros com 

arma longa no último ano.  

Este tipo de pesquisa auxiliará o gestor na identificação de agentes com determinadas 

características de treinamento para determinadas atividades, como participação em cursos e 

missões específicas. 
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Com o cadastro das avaliações das competências realizadas durante os treinamentos, os 

gestores poderão identificar quais as competências dos agentes de segurança pública necessitam 

de mais atenção durantes os treinamentos.  

Também será possível o acompanhamento de um conjunto de avaliações de um aluno 

para a realização das múltiplas avaliações de uma competência conforme afirma Leme (2005) 

- exemplo no relatório 11 do apêndice B. Outra abordagem é a identificação de grupos (cargo, 

faixa etária, local de trabalho, sexo, unidade) que possuem deficiências em determinada 

competência, permitindo aos gestores desenvolverem atividades focadas nos grupos que mais 

necessitam de treinamento (exemplo no item 06 do apêndice B).  

Este direcionamento dos esforços nos grupos que mais necessitam também colabora 

com a eficiência dos gastos públicos pois serão empregados onde mais necessitam. 

O registro da quantidade de munição empregada nos treinamentos também permitirá um 

controle indireto da munição utilizada pelas unidades. Este registro reforça o controle das 

munições porque uma unidade não poderá solicitar mais munições de treinamento se não tiver 

o registro da utilização das munições nos treinamentos no sistema (exemplo no item 7 do 

apêndice B). 

Como no órgão pesquisado costuma ocorrer a movimentação do local de trabalho dos 

professores entre as unidades, uma lista com os professores habilitados separadas por unidade 

de trabalho e disciplina facilitará a visualização das unidades com carência de professores 

(exemplo no item 8 do apêndice B). A visualização da quantidade de aulas que um determinado 

professor realizou ou um comparativo entre os professores permitirá a identificação dos 

professores que mais contribuem para o treinamento continuado no órgão (exemplos nos itens 

9 e 10 do apêndice B). 

Para os alunos o software deve oferecer possibilidade de cadastro das informações 

médicas pessoais, inscrição nos treinamentos conforme disponibilidade da agenda, avaliação 

do treinamento recebido, com possibilidade de envio de comentários e sugestões, receber alerta 

a cada período de tempo sem a realização treinamento, receber lembrança e orientações sobre 

a limpeza do armamento após treinamento, caso não tenha sido limpa durante o treinamento e 

emissão de relatório com suas avaliações de competência e histórico de treinamentos (exemplos 

nos itens 11 e 12 do apêndice B). 

Sobre a funcionalidade de inscrição dos treinamentos através de uma agenda, durante a 

pesquisa foi identificado que duas unidades do órgão localizadas fora da região pesquisada 

neste estudo já utilizaram um software para este serviço, sendo que uma delas parou a utilização 

e outra ainda continua. Foi realizado contato com a unidade que ainda utiliza o serviço para 



68 

 

verificar as funcionalidades do software existente que se limitam ao agendamento dos 

treinamentos com campos de preenchimento livre, mas com limitações e problemas para 

consultas. 

Foi criado um protótipo de leiaute da tela que poderá ser utilizada pelos alunos para 

pesquisa e inscrição nos treinamentos da agenda conforme Figura 18. Na tela de inscrição o 

aluno poderá pesquisar quais os treinamentos disponíveis conforme as opções de disciplina, 

unidade, data inicial e final e período. Também estará disponível a configuração para que todas 

as opções fiquem selecionadas. Ao passar o apontador do mouse sobre algum dos treinamentos, 

uma caixa de diálogo aparecerá com informações adicionais sobre o item, como local do 

treinamento, competências, armamento, professores e duração. Ao clicar no botão inscrever ao 

lado do treinamento, o sistema abrirá uma janela com todas as informações do treinamento 

selecionado, onde o aluno poderá confirmar sua inscrição no respectivo treinamento. Na parte 

superior desta janela também estão disponíveis outras abas com outras funcionalidades do 

sistema cujos leiautes não serão desenvolvidos neste estudo. 

 

Figura 18 – Leiaute para inscrição nos treinamentos 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Sobre os agendamentos, também deve ser possível identificar os alunos que se 

inscreveram para participar no treinamento, mas não compareceram.  
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Na Figura 19 foi elaborado um fluxograma das etapas principais do funcionamento do 

sistema, iniciando pelo cadastro de um treinamento futuro na agenda pelo professor, escolha e 

inscrição no treinamento disponível pelo aluno, confirmação da realização do treinamento pelo 

professor com alimentação do banco de dados (o sistema também deve permitir que o registro 

do treinamento seja realizado nesta etapa, sem o agendamento prévio). Com o banco de dados 

alimentado, os relatórios gerenciais estarão disponíveis para auxiliar os gestores do órgão no 

planejamento e tomada de decisões. 

 

Figura 19 – Fluxograma serviço agenda do sistema treinamento 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Baseado nas entrevistas e descrição das funcionalidades anteriores, foi elaborado o 

Quadro 9 com um resumo dos requisitos funcionais do software dividido pelos grupos de 

usuários que irão utiliza-los.  

Caso este sistema seja desenvolvido pelo órgão de segurança pública7, a equipe de 

desenvolvimento deve adaptar a lista de requisitos conforme o contexto do seu desenvolvimento 

pois dependendo da metodologia aplicada, como métodos ágeis, não é necessário a 

documentação completa de todos os requisitos para iniciar o processo (BERNARDO, 2015). 

 
 

Quadro 9 – Quadro com resumo dos requisitos funcionais para cada perfil  

Serviço Professor Gestor Aluno 

Acesso inicial ao sistema com usuário e senha. Este software poderá 

utilizar o sistema de autenticação do do software de recursos humanos 

(single sign on) 

x x x 

(continua) 

                                                 
7 O órgão pesquisado reconheceu a importância do tema desta pesquisa e optou pelo início do desenvolvimento 

deste sistema conforme descrito no final desta seção.  



70 

 

Quadro 9 – Quadro com resumo dos requisitos funcionais para cada perfil (continuação) 

Serviço Professor Gestor Aluno 

Cadastro dos tipos de usuários conforme perfil: professor, gestor e aluno. 

As funções do perfil aluno também estarão disponíveis para os perfis 

professor e gestor 
x x x 

Cadastro das disciplinas (armamento e tiro, primeiros socorros, defesa 

pessoal, educação física e operacional) 
x   

Cadastro das competências (Conhecimento, Habilidade e Atitudes) que 

poderão ser treinadas, com campo para título e descrição (ex. habilitação 

inicial, revisão de habilitação, saque rápido, tiro precisão, troca de 

carregadores tática, troca de carregadores emergencial, entre outras que 

serão cadastradas pelos usuários.) 

x   

Cadastros das armas, com campos tipos (pistola, submetralhadora, fuzil 

e espingarda), fabricante, modelo e munições utilizadas 
x   

Cadastro de professores habilitados para ministrar treinamento de tiro 

(perfil básico: pistola e submetralhadora, mp5). Este cadastro também 

pode ser feito pelo setor RH conforme cursos cadastrados na ficha 

funcional do colaborador. 

x   

Cadastro de competências específicas dos professores para habilitação 

inicial e revisão em determinados tipos de armamento (fuzil e calibre 

12). Este cadastro também pode ser feito pelo RH conforme cursos 

cadastrados na ficha funcional do colaborador. 

x   

Desenvolvimento de módulos (aulas padrões) com competências 

básicas. Exemplo: Módulo 01 - com pistola importada, tiro visão 

primária e saque rápido 
x   

Desenvolvimento de avaliações diagnóstico com campos título, 

descrição e modelo do alvo. Exemplo: Tiro de precisão a 10 m em alvo 

fogo central com 10 disparos com 5 segundos para cada disparo; Tiro 

com saque rápido a 7 metros com dois disparos em 2 segundos 

x   

Cadastro de “professores” convidados de outras unidades x   

Criar agenda de treinamento (título, descrição, professor, 

módulo/competências, local, unidade, vagas, data, horários, previsão de 

carga horária e disparos por aluno). 
x   

Criar locais de treinamento, com título, endereço, telefone, pessoa 

contato e rota de evacuação médica 
x   

Gerar mala direta para divulgação da agenda. x   

Criar evento de treinamento, tendo a possibilidade de importar os dados 

pré-cadastrados na agenda ou em outro documento administrativo do 

órgão. Registro de título, descrição, competências, local, data, horário, 

carga horária, disparos, munição, tipo armamento e avaliações de 

diagnóstico. 

x   

Alertar o professor caso exista algum impedimento do aluno quanto ao 

uso/porte de arma de fogo (licença médica ou decisão judicial). 
x   

Criar evento de treinamento de instrutores em grupo. x   

Receber resultado e comentários das avaliações do treinamento feita 

pelos agentes de segurança pública que participaram dos treinamentos. 
x   

Impressão de relatório de evento agendado para levar para estande de tiro 

com dados do evento, alunos, informações médicas, anotações e espaço 

para novas anotações manuscritas. Impressão de relatório com plano de 

aula – relação das competências cadastradas no treinamento 

x   

Criação e impressão de checklist para tarefas especificas como viagem 

para treinamento em outras unidades, treinamento em estande aberto, 

treino estande fechado, procedimentos médicos básicos, podendo serem 

incluídas e editadas pelos professores. 

x   

(continua) 
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Quadro 9 – Quadro com resumo dos requisitos funcionais para cada perfil (continuação) 

Serviço Professor Gestor Aluno 

Emissão de relatório com treinamentos realizados por período com 

detalhamento personalizável por aluno, professor, armamento, unidade, 

setor, cargo, classe, disciplina, entre outras variáveis definidas pelo 

usuário. 

x x  

Emissão de relatório com Relação de colaboradores e seu último 

treinamento ordenados com treino mais antigo primeiro e diferenciação 

de cores personalizáveis (ex. amarelo para último treino há mais de 6 

meses e vermelho para mais de 1 ano) 

x x  

Emissão de relatório com Relação de colaboradores sem registro de 

treinamento num período especificado 
x x  

Emissão de relatório com Relação de professores credenciados com 

detalhamento de habilidades/permissões. 
x x  

Emissão de relatório com Relatórios de colaboradores que se 

inscreveram em algum treinamento, mas não compareceram. 
x x  

Emissão de relatório com Relatório de munição gasta por unidade  x x  

Emissão de relatório com planejamento para os próximos treinamentos 

conforme a previsão de vencimento do período sem treinamento  
x x  

Identificação de grupos (cargo, faixa etária, local de trabalho, sexo, entre 

outras variáveis definidas pelo usuário) que possuem deficiências nas 

competências avaliadas 
x x  

Emissão relatório com lista dos treinamentos realizados pelos 

professores estilo ranking ou individual de cada professor 
x x  

Receber e-mail ou alerta com relação de colaboradores com período 

superior ao especificado (ex. mais de 6 meses) sem treinamento e 

colaboradores sem registro de treinamento, a cada 3 meses (ou outro 

período personalizável). 

 x  

Pesquisa de colaborador com competências/características específicas, 

como quantidade de treinamento, nota das avaliações para diagnóstico, 

entre outras variáveis definidas pelos usuários 
 x  

Cadastro de informações médicas (tipo sanguíneo e fator RH, alergias, 

plano de saúde, convênio médico, contato de emergência, uso de 

medicação contínua e doenças pré-existentes). Estas informações 

também poderão ser obtidas do sistema do RH 

  x 

Impressão de ficha de saúde com informações médicas x  x 

Realizar inscrição nos treinamentos conforme disponibilidade da 

agenda, podendo fazer pesquisa por disciplina, unidade, data inicial e 

final e período 
  x 

Realizar auto avaliação e avaliação do treinamento recebido, com 

possibilidade de envio de comentários e sugestões 
  x 

Receber alerta (e-mail e tela sistema) a cada 6 meses (ou outro período 

personalizável) sem registro de treinamento de armamento e tiro. 
  x 

Receber lembrança de limpar armamento após treinamento, caso não 

tenha sido limpa durante o treinamento (Professor informará para 

sistema se arma foi limpa ou não durante treinamento). 
  x 

Emissão de relatório com Relatório com suas avaliações e histórico de 

treinamentos 
  x 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Além dos serviços que o sistema deverá oferecer aos usuários, o sistema também deve 

apresentar características relacionadas a qualidade, segurança, integração, etc, conforme a norma 

ISO 9126 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2003) que trata da qualidade do produto 
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de software e tem os atributos de qualidade de software categorizados em seis características: 

funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade, 

conforme Figura 20. 

 

Figura 20 – Modelo de qualidade para qualidade externa e interna 

 
 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2003). 

 

Durante a pesquisa qualitativa, as características da qualidade do software 

(funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade) não 

foram definidas e especificadas porque dependerão das necessidades, disponibilidade de recursos 

e infraestrutura existente no órgão de segurança pública que decidir desenvolver e implementar 

o referido sistema.  

A seguir consta o Quadro 10 com um resumo dos requisitos não funcionais necessários 

para o software baseados na norma ISO 9126 da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS  (2003). 

 

Quadro 10 – Requisitos não funcionais  

Requisitos não-funcionais 

Interagir com os outros sistemas disponíveis no órgão pesquisado, como controle de estoque de munições, recursos 

humanos, capacitações e logística (interoperabilidade). 

Considerando que o sistema armazenará dados dos agentes de segurança pública e suas condições de atuação, o 

acesso a estas informações deve ser restrito a pessoas autorizadas (segurança de acesso). 

Manter um desempenho mínimo, evitando falhas decorrentes de defeitos (maturidade) 

Manter um desempenho mínimo no caso de falhas (tolerância a falhas)  

Deve ser capaz de se reestabelecer e recuperar os dados afetados no caso de uma falha (recuperabilidade). 

(continua) 
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Quadro 10 – Requisitos não funcionais (continuação) 

Requisitos não-funcionais 

Deve ser de fácil compreensão, aprendizagem, operação e atraente para o usuário. O software deve permitir a 

compreensão e de como pode ser utilizado pelo usuário (inteligibilidade) 

Deve ser atraente através das cores e projeto gráfico (atratividade). 

Deve permitir o aprendizado pelos usuários (apreensibilidade) 

Deve possibilitar o controle e operação pelo usuário (operacionalidade) 

Não deve deixar o usuário aguardando respostas ou processamento de comandos executados (comportamento em 

relação ao tempo) 

Deve permitir ser diagnosticado sobre deficiências ou eventuais falhas (analisabilidade) 

Deve permitir que seja implementada uma modificação especifica (modificabilidade) 

Deve evitar efeitos inesperados e indesejados decorrentes das modificações (estabilidade) 

Permitir que após a modificação o software seja validado (testabilidade). 

Deve ser capaz de ser adaptado para diferentes ambientes específicos, conforme a necessidade do órgão 

(adaptabilidade) 

Pode ser instalado em um ambiente especificado (capacidade para ser instalado) 

Deve ser capaz de existe juntamente com outros produtos de softwares independentes (coexistência) 

Deve permitir sua utilização em substituição a outro produto, como exemplo uma atualização (capacidade para 

substituir). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2003).  

 

Além das especificações elaboradas nas entrevistas, alguns usuários pesquisados também 

citaram alguns serviços, mas que fogem do escopo do Sistema de Informações ou necessitarão 

de maiores investimentos em infraestrutura que poderão ser analisadas e desenvolvidas 

posteriormente pelo órgão em possíveis expansões, como: 

- Controles de informações sobre saúde do colaborador e medidas biométricas;  

- Lembretes e agendamento via mensagem eletrônica (Ex. WhatsApp); 

- Inclusão dos dados do treinamento por software para smartphone ou tablet, inclusive 

sem conexão com a internet (off-line); 

- Controle do desgaste do armamento utilizado nos treinamentos, registrando a quantidade 

de disparos por arma de fogo através do registro do nº de série das armas durante os treinamentos. 

Este serviço deve ser integrado com outros sistemas que identifica qual a arma que cada 

colaborador possui (cautelas); e 

- Registro de treinamento de grupos táticos e atiradores designados que possuem 

treinamentos diferenciados com mais detalhes nos registros. 

Caso o órgão de segurança pública decida desenvolver este Sistema de Informação para 

o gerenciamento das informações relacionadas ao treinamento continuado de seus colaboradores, 

após a escolha da solução, deve finalizar as especificações do projeto e adapta-las ao contexto da 

época, caso necessário.  

Conforme Figura 21, depois de criar as especificações detalhadas do projeto, as etapas 

para implementar a solução escolhida são: adquirir ou desenvolver as tecnologias necessárias 
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(hardware e software, se necessário), realizar os testes, fazer treinamento, elaborar a 

documentação de suporte e avaliação da solução implementada (LAUDON; LAUDON, 2014). 

 

Figura 21 – Etapas Implementação de solução 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Laudon e Laudon (2014). 

 

O órgão de segurança pública também deve observar as dificuldades para 

implementação de sistema levantadas na revisão sistemática de literatura, como: obstáculos 

burocráticos, dificuldade em obter informações básicas, informática inadequada, infraestrutura 

insatisfatória para tecnologia da informação e comunicação, problemas de sistemas (energia, 

rede, Internet, hardware, interoperabilidade), problemas de software (integridade de dados, 

confidencialidade, função), fatores sociais (gerenciamento de identidade, treinamento, 

incentivos ao uso, falta do envolvimento dos usuários), falta de desenvolvimento de recursos 

humanos, procedimentos pouco claros, relatórios descoordenados  e ausência de um esquema 

de incentivos (CHATZIPANAGIOTOU, 2017; ISHIJIMA et al., 2015; JAWHARI et al., 2016; 

WAHID et al., 2018; ZELEPUKHINA et al., 2014). 

 Na revisão também foram identificados fatores para o sucesso de implementação de 

sistemas que devem ser estimulados: uso de especialistas locais para o desenvolvimento dos 

sistemas, envolvimento dos usuários do sistema, atitudes positivas entre os usuários, foco no 

trabalho rotineiro dos usuários dos sistemas, fornecimento de treinamentos, infraestrutura de 

TI adequada, especialização em TI, prontidão financeira, práticas de RH e Pressão competitiva 

(ISHIJIMA et al., 2015; TARIQ; PANGIL; SHAHZAD, 2017). 

Durante a realização deste estudo os gestores do órgão pesquisado se sensibilizaram com 
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o tema e autorizaram o início do desenvolvimento do software pelo setor de Tecnologia da 

Informação (TI) do órgão. Com auxílio deste pesquisador, baseado nos requisitos descritos neste 

estudo, foi iniciado o desenvolvimento do software.  

Esperava-se que o desenvolvimento pudesse ser concluído em todas as suas etapas, como 

realização testes, implementação, elaboração da documentação e treinamento dos usuários, antes 

do término deste programa de pós-graduação e permitisse a validação deste estudo com o próprio 

software em funcionamento de forma plena.  

Entretanto, devido outras demandas prioritárias do setor de TI do órgão, o 

desenvolvimento não foi concluído em tempo hábil. A Figura 22 tem uma amostra de uma das 

telas do software em desenvolvimento (partes que permitiriam a identificação do órgão foram 

ocultadas). Outras telas também estão presentes no Anexo A. 

 

Figura 22 – Tela do software em desenvolvimento pelo órgão 

 
 

Fonte: adaptado do órgão pesquisado 

 

5.3 VALIDAÇÃO COM ATORES ENVOLVIDOS 

 

Esta etapa de Validação tem por objetivo confirmar as informações coletadas na etapa 

anterior e, principalmente, aprimorar o trabalho que já foi realizado. Vinte e três atores 

envolvidos foram entrevistados com a apresentação dos protótipos das telas e do relatório com 

último treinamento de cada colaborador (um dos serviços especificados no desenvolvimento), 

conforme questionário semiestruturados disponível no Apêndice C. Os atores nesta etapa 

também foram divididos em três grupos: gestores, professores e alunos. 
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No início da entrevista, foi apresentado o histórico do presente estudo e objetivo da 

entrevista. Inicialmente foi realizada uma pergunta aberta para saber em quais aspectos um 

sistema para registro das informações relacionadas ao treinamento continuado poderá contribuir 

para a gestão destas informações.  

Entre as respostas pode-se dar destaque para: acompanhamento dos treinamentos, mais 

precisão para: 

- identificação dos agentes de segurança pública que estão participando dos 

treinamentos,  

- identificação daqueles que estão há muito tempo sem participar dos treinamentos,  

- agilidade na recuperação das informações,  

- identificação das deficiências,  

- maior eficiência no emprego dos recursos financeiros e humanos com foco nas áreas 

que mais necessitam,  

- melhoria na gestão e organização das informações, além de permitir um planejamento 

mais eficiente. 

A melhoria no controle sobre os treinamentos foi citada por vários entrevistados, 

entretanto um dos professores comentou que o objetivo principal do sistema não deveria ser o 

controle, mas uma ferramenta para incentivar e facilitar a realização dos treinamentos. Este 

professor também relatou algumas dificuldades na realização dos treinamentos quanto ao local 

de realização dos treinamentos (somente uma unidade da região pesquisada possui local próprio 

para realização dos treinamentos de tiro, enquanto as outras utilizam estandes de tiro de outros 

órgãos) e o excesso de serviço para os professores que não possuem dedicação exclusiva para 

ministrar os treinamentos.  

Outro aspecto que ganhou destaque pelos entrevistados foi como incentivar a 

participação dos alunos nos treinamentos. Apesar do sistema facilitar e melhorar a gestão das 

informações, a cultura do órgão também precisaria de atenção para realizar mudanças que 

incentivem a participação nos treinamentos, seja por campanhas de conscientização, publicação 

de normativos sobre o assunto ou outras medidas. Jawhari et al. (2016) corroboram com esta 

constatação pois em seu estudo identificaram os fatores sociais (por exemplo, treinamento, 

incentivos ao uso) como os problemas mais relevantes para implementação de um sistema. 

As respostas dos entrevistados foram digitadas com palavras chaves e contadas. As 

maiores frequências das palavras foram: treinamento (14), quem (7), controle (5), acompanhar 

(4) e registrar (4). Foi desenvolvido uma nuvem com as palavras chaves com destaque para as 

de maior frequência (Figura 23). Estas principais palavras demonstram que entre as 
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contribuições para a gestão da informação, estão a identificação de quem está realizando os 

treinamentos e um controle mais efetivo. 

 

Figura 23 – Nuvem de palavras chaves - contribuição para a gestão das informações 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os entrevistados também foram questionados sobre os principais serviços que o sistema 

poderá oferecer ao órgão através da utilização da escala de Likert sobre as sentenças, conforme 

resultados abaixo. 

Sobre o serviço de alerta para os gestores da necessidade de realização de novos 

treinamentos, foi apresentado a sentença “é importante para o órgão de segurança pública que 

o sistema emita alertas para os gestores informando sobre a necessidade de realização de novos 

treinamentos”, onde 83% dos entrevistados responderam que concordam totalmente e 17% que 

concordam parcialmente. Os entrevistados que concordam parcialmente são todos do grupo 

gestores e alunos. Um dos entrevistados também sugeriu que o próprio aluno recebesse um 

alerta caso fique por um longo período sem treinamento, serviço que estava previsto. 

Quanto a funcionalidade de registro das notas de avaliações das competências, foi 

apresentado a afirmação “O registro das notas das avaliações das competências treinadas em 

um sistema permitirá ao órgão adotar medidas corretivas nas áreas que mais necessitam”, onde 

70% dos entrevistados responderam que concordam totalmente e 30% que concordam 

parcialmente. O grupo que mais afirmou concordar parcialmente foi dos alunos onde 38% deste 

grupo responderam que concordam parcialmente. 
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Apesar do órgão pesquisado ter publicado um normativo recente (dezembro de 2018) 

sobre a política de gestão de pessoas que tem entre seus objetivos “promover a gestão de pessoas 

por competência”, esta política está em fase de implementação e muitos colaboradores do órgão 

a desconhecem.  

O desconhecimento sobre esta política e a falta de normativo específico sobre o registro 

das avaliações de competências geraram alguns comentários sobre o tema, principalmente sobre 

a finalidade do registro das notas das avaliações e quais pessoas ou grupos teriam acesso as 

respectivas avaliações. Três entrevistados questionaram sobre quem teria acesso as avaliações 

e dois comentaram sobre a dificuldade de avaliar determinados tipos de competência pela falta 

de critérios objetivos. 

O acesso as avaliações pelo próprio aluno e pelos professores não foi alvo de 

comentários, mas o acesso pelos gestores foi questionado pelos três entrevistados pois a falta 

de regulamentação específica sobre este tema gerou dúvidas sobre o objetivo destas avaliações.  

Alguns entrevistados sugeriram que os gestores não tivessem acesso as notas, tivessem 

acesso apenas a média de determinados grupos (semelhante ao exemplo do item 6 do Apêndice 

B) ou tivessem acesso apenas a um conceito identificando se o colaborador está com a avaliação 

dentro do esperado pela instituição ou necessitando de melhorias.  

As avaliações de competências são ferramentas para identificar as lacunas (gap) 

possibilitando desenvolver um programa de capacitação que tente adequar ou eliminar as 

diferenças existentes entre as competências desejadas (ideais) e as competências avaliadas 

(reais). A capacitação e treinamento das competências abaixo do esperado tendem a fazê-las 

atingir o mesmo nível das competências ideais (COELHO, 2004). 

Sobre a função de apresentar um relatório com o último treinamento de cada colaborador 

foi apresentado a sentença “um relatório com a última data de treinamento de cada colaborador 

agrupados por categorias conforme exemplo apresentado é importante para os gestores 

identificarem as deficiências e planejarem novos treinamentos”, 100% responderam que 

concordam totalmente. O exemplo apresentado foi da Figura 17 e item 3 do apêndice B. 

Na sequência os entrevistados foram questionados sobre a necessidade de realizar 

alguma alteração neste exemplo. Alguns entrevistados confirmaram a necessidade de poder 

gerar o relatório por critérios que já estavam previstos, como unidade, setor, disciplina, 

armamento, data de treinamento expirado. Entre as sugestões de alterações relevantes, destaca-

se a possibilidade de gerar o relatório também por cargo e ao clicar ou passar o mouse sobre o 

nome do aluno o sistema deveria exibir mais informações sobre o mesmo.  
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Outro item que não foi previsto, mas questionado por um dos entrevistados é quanto a 

seleção do tipo de armamento “todas as armas”, qual data de treinamento deveria ser 

considerada. Durante esta entrevista chegou-se à conclusão que deveria ser considerada a data 

de treinamento mais antigo porque seria o pior cenário. Para maiores informações, o usuário 

deveria clicar sobre o nome do aluno para identificar a data de cada tipo de arma.  

Um dos entrevistados também achou interessante que o sistema registrasse o motivo da 

falta nos treinamentos, onde o próprio aluno iria justificar sua ausência (férias, viagem, licença 

médica, excesso de serviço no setor, etc.). Este dado poderá levar ao gestor informações 

relevantes sobre o motivo da eventual falta aos treinamentos e tomar medidas para correção e 

maior participação nos treinamentos. 

Finalizando a entrevista com os alunos e gestores, quanto a funcionalidade de 

agendamento dos treinamentos, foi apresentado a sentença “a oferta de treinamentos por parte 

dos professores e a inscrição por parte dos alunos através de um sistema conforme exemplo 

apresentado facilitarão a realização dos treinamentos”, onde 87% responderam que concordam 

totalmente e 13% que concordam parcialmente. O exemplo apresentado foi o leiaute da Figura 

18. O grupo que mais afirmou concordar parcialmente foi dos professores onde 18% deste 

grupo responderam que concordam parcialmente. 

Na sequência os entrevistados foram questionados sobre a necessidade de realizar 

alteração no leiaute e serviço apresentado. Especificamente sobre o leiaute, apenas um 

entrevistado sentiu a falta da identificação dos campos de preenchimento obrigatório para 

pesquisa. Esta identificação poderá ser feita no momento que o usuário pressionar o botão 

pesquisar. Os campos obrigatórios deveriam ser data e disciplina. O sistema já deve trazer 

preenchido todas as disciplinas, a unidade onde o servidor trabalha, e data inicial atual e data 

final mais 30 dias. 

Sobre a realização de treinamentos em outras unidades, um dos professores acredita que 

esta opção não seria viável porque poderia gerar custos de deslocamentos dos alunos e 

dificuldades na organização dos treinamentos. Entretanto um dos alunos que trabalha numa 

unidade onde não tem professor de tiro achou muito interessante esta opção porque permitiria 

a realização de treinamentos com maior frequência em outras unidades. Uma solução discutida 

com os entrevistados seria o professor poder selecionar durante o cadastro se o treinamento 

estará disponível para outras unidades. Uma mensagem de alerta e confirmação também deveria 

aparecer para o aluno que se inscrevesse num treinamento numa unidade diferente da qual ele 

trabalha, além de pedir a confirmação de que o aluno já obteve a autorização de sua chefia 
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imediata para participação deste treinamento fora de sua unidade por envolver viagem e custos 

de deslocamento. 

Outras sugestões que foram recebidas foram à necessidade do aluno receber a 

informação do que levar para o dia do treinamento (algema, carregador, armamento, óculos, 

abafador, etc.), de receber um e-mail com todos os dados do treinamento agendado no dia da 

confirmação e outro de lembrete antes da realização do treinamento, além de ter uma opção 

onde o aluno possa enviar pelo sistema para o gestor ou responsável pelos treinamentos uma 

solicitação para realização de algum treinamento que não está previsto na agenda. 

Para o grupo dos professores foram apresentados os leiautes das telas de cadastro de 

treinamentos constantes das Figuras 13 a 16 e questionados se seriam necessárias alterações ou 

necessitariam de mais algum campo. A principal sugestão foi para inclusão de um campo de 

informação para o aluno com orientações sobre o dia do treinamento, como o que precisa levar 

(uniforme, algemas, armamento, etc.), locais de encontro, etc. 

Em virtude da apresentação das imagens estáticas sem interação com alguns campos já 

preenchidos, alguns entrevistados tiveram dúvidas quanto as notas das avaliações. Eles não 

conseguiram identificar se a nota seria do último treinamento ou deveriam ser preenchidas após 

a realização do treinamento. Um dos professores sugeriu incluir uma aba com todas as 

informações que deverão ser preenchidas após o treinamento para evitar dúvidas quanto ao 

preenchimento. 

Quanto as avaliações, um dos professores sugeriu ser possível incluir notas conceituais 

(regular, bom, ótimo, excelente) e incluir observações em texto livre sobre as avaliações e 

também no cadastro do aluno. Também foi comentado por um dos professores sobre a previsão 

de registro de apenas duas avaliações num treinamento. Pela prática do órgão, esta quantidade 

atende as necessidades, mas numa situação rara e específica poderia ser necessário a inclusão 

de mais de duas avaliações no mesmo treinamento.  

Um professor também comentou que seria interessante criar um pré-requisito ou uma 

condição para que o aluno possa participar de um treinamento mais avançado, como exemplo 

ter obtido uma nota mínima de avaliação numa competência para poder participar de um 

treinamento posterior. Dois professores também deram sugestões: inclusão de uma observação 

do treinamento onde somente os professores teriam acesso para registrar algum detalhe sobre a 

aula ou local da aula e a possibilidade de inclusão de outros equipamentos no campo armas 

como bastão retrátil ou dispositivo eletrônico de controle (taser). 

Outras sugestões de usabilidade recebidas foram quanto a possibilidade de inclusão de 

novas competências, locais de treinamento e armamento pela própria tela de cadastro. Caso o 
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professor não encontre algum item, ele poderá realizar a inclusão abrindo uma nova janela a 

partir da tela de cadastro. A alteração de nº de vagas junto com as munições também foi 

solicitada por um dos professores para facilitar o cálculo total das munições que serão utilizadas 

num treinamento. Um professor também teve dúvida quanto ao item “arma foi limpa” quanto a 

especificação de qual arma se referia, se do aluno ou professor. Com a efetiva implementação 

do sistema com documentação de ajuda e treinamento dos usuários, espera-se que a quantidade 

de dúvidas seja menor. 

 Alguns professores também comentaram que somente com a utilização do sistema no 

dia-a-dia que poderiam verificar necessidades de mudanças e fazer sugestões de melhoria. Um 

estudo específico sobre a usabilidade poderá ser realizado posteriormente para identificar 

melhorias neste aspecto. 

Também foi citada uma recente publicação no órgão (novembro de 2019) de um 

normativo interno sobre o treinamento de tiro que traz algumas alterações nos procedimentos 

como a utilização das munições de uso durante os treinamentos. O órgão tem duas categorias 

de munições: uma para utilização no dia-a-dia (“de uso”) e outra somente para treinamento com 

menos pólvora e menos nociva para a saúde com menos metais pesados. Caso a munição de 

uso velha seja utilizada durante o treinamento, ele achou interessante que esta informação seja 

registrada para melhorar o controle do estoque de munição, além da informação se o aluno 

recebeu novas munições durante o treinamento. 

Considerando a sugestão relevante de ter um campo para preencher uma mensagem para 

os alunos sobre o que levar para o treinamento e/ou locais de encontro, foi desenvolvido um 

novo leiaute de primeira tela de cadastro dos treinamentos (Figura 24), incluindo também a 

possibilidade de inclusão de um local de treinamento a partir da tela de cadastro. Apenas esta 

sugestão de melhoria foi alterada nesta etapa do estudo porque teve maior frequência entre as 

sugestões tendo sido citada por três professores. 
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Figura 24 – Novo Exemplo de Leiaute para cadastro de treinamentos – Dados gerais 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Com esta etapa de validação concluída, pode-se perceber que todos os entrevistados 

acreditam que a proposta do sistema de informações para gerenciamentos das informações 

relacionadas ao treinamento continuado trará benefícios para o órgão, permitindo uma gestão 

mais eficiente, com um maior controle e foco no emprego dos recursos humanos e materiais. 

As sugestões recebidas também foram muito importantes para identificar eventuais pontos de 

melhorias que poderão ser aplicadas com a efetiva implementação do sistema pelo órgão de 

segurança pública. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o desenvolvimento deste estudo, pode-se perceber que o órgão de segurança 

pública pesquisado não possui um padrão no registro dos treinamentos continuados, 

especificamente quanto ao treinamento com armas de fogo.  

Por força da legislação (Portaria Interministerial 4.226 de 31/12/2010) os órgãos de 

segurança pública devem realizar uma “habilitação para o uso de cada tipo de arma de fogo (...) 

e treinamento específico, com previsão de revisão periódica mínima”. A falta ou deficiência no 

treinamento dos agentes de segurança pública poderá causar danos para a sociedade em geral 
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(GUIMARÃES, 2010).  

Uma das competências necessárias para os agentes de segurança pública, por 

determinação legal, é a habilidade de manipular a arma de fogo que costuma portar. Para o 

atendimento desta norma, os agentes de segurança devem ter um treinamento periódico para 

armas de fogo para manter as habilidades necessárias destas competências. Outras áreas do 

conhecimento necessárias para os agentes de segurança pública, como defesa pessoal, primeiros 

socorros, procedimentos operacionais, também devem ser desenvolvidos para a prestação de 

um serviço mais efetivo para a sociedade. 

A gestão por competências foi abordada no referencial teórico por tratar dos recursos 

humanos das organizações, assim como ser parte da política da gestão de pessoas do órgão 

pesquisado, onde as competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) são definidos pela 

organização e avaliados periodicamente para verificar se estão de acordo com o esperado pela 

organização. 

Durante o estudo foi proposto o desenvolvimento de um Sistema de Informação que 

poderá auxiliar o órgão pesquisado a gerenciar melhor as avaliações das competências, bem 

como seu acompanhamento, permitindo aos gestores tomar decisões quanto as formas de 

corrigi-las ou estimula-las através do treinamento continuado. 

Na pesquisa diagnóstica foi identificado como ocorre o registro dos treinamentos dos 

colaboradores do órgão de segurança pública pesquisado, que atualmente não ocorre de forma 

padronizada e estruturada. Foi identificado que o controle da realização dos treinamentos ocorre 

de forma de uma lista de presença manuscrita (43%), documentos administrativos (29%), 

mensagens eletrônicas (14%) e indiretamente pelo controle do estoque de munição (14%).  

Choo (2003) afirma que a gestão e a qualidade das informações podem ser prejudicadas 

por registros “não estruturados”. Também foram identificados pontos que podem ser 

melhorados nestes registros, como padronização em todas as unidades e utilização de um 

sistema de informação com banco de dados. 

Visando melhorar esta gestão das informações relacionadas ao treinamento dos agentes 

de segurança pública foi aplicada a metodologia SSM para identificação dos problemas e início 

do desenvolvimento de uma proposta para melhoria nesta gestão. Um Sistema de Informações, 

envolvendo o órgão e seus colaboradores, utilizando a tecnologia com o desenvolvimento de 

um software foi a solução apontada para melhoria desta gestão das informações. Os requisitos 

funcionais e não funcionais deste sistema foram descritos, além das etapas para a 

implementação de um sistema de informações de treinamentos. 

O início do desenvolvimento deste software pelo órgão de segurança pública pesquisado 
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demostra a importância do tema frente as necessidades da organização, assim como a 

identificação com os atores envolvidos. Infelizmente o desenvolvimento e implementação 

completa do software não pode ser concluído durante este estudo devido ao atendimento de outras 

prioridades do órgão pela área de TI.  

Na etapa de validação foi verificado juntos aos atores envolvidos a aplicabilidade do 

sistema de informações frente as necessidades reais do órgão, tendo sido reconhecida como 

uma ferramenta muito importante para melhorar a gestão das informações relacionadas ao 

treinamento continuado. 

Com a melhoria da gestão das informações de treinamento continuado dos agentes de 

segurança pública através de um sistema de informações estruturadas num banco de dados, os 

erros e falhas neste processo poderão ser mitigados, fazendo com que estes agentes sejam 

melhor capacitados e atinjam as competências esperadas pela organização, podendo entregar 

um serviço com melhor desempenho, eficiência e qualidade pelo respectivo órgão à sociedade. 

Entre os objetivos que as organizações almejam com a utilização de Sistemas de 

Informação descritos por Laudon e Laudon (2014), pode-se afirmar que este sistema irá auxiliar 

na obtenção da excelência operacional do órgão com colaboradores mais capacitados e 

desempenhando melhor suas funções, melhorar a tomada de decisões dos gestores com 

informações mais precisas e relevantes sobre o tema estudado, conquista de vantagem 

competitiva frente os criminosos e também, a sobrevivência da organização com melhores 

serviços perante a sociedade e sobrevivência do próprio agente de segurança pública que pode 

enfrentar situações reais onde necessite utilizar os conhecimentos treinados. 

O projeto para o sistema de gerenciamento das informações de treinamento continuado 

para esta região do órgão de segurança pública apresentado poderá ser implementado 

inicialmente nesta região, mas também ampliado para todas as regiões de atuação do órgão e 

seus respectivos órgãos centrais e diretorias, envolvendo a unidade central de ensino com novas 

funcionalidades, como mapa de competências, planos de aulas, cronogramas de treinamentos 

obrigatórios, permitindo aos principais gestores do órgão ter uma visão estratégica de todo o 

órgão. Estudos e projetos de implementação futuros poderão ser desenvolvidos sobre estas novas 

funcionalidades, podendo utilizar como base o presente trabalho. Um software para análise dos 

dados também poderá ser objeto de estudos futuros. 

Espera-se que a sociedade ganhe com as melhorias apontadas neste estudo porque 

agentes de segurança pública capacitados através de treinamento constante poderão oferecer 

melhores serviços, com mais eficiência, promovendo a diminuição da violência que tem 

assolado nossa nação. 



85 

 

REFERÊNCIAS 

 

AREMU, A. Y.; SHAHZAD, A.; HASSAN, S. Determinants of Enterprise Resource Planning 

Adoption on Organizations’ Performance Among Medium Enterprises. LogForum, v. 14, n. 2, 

p. 245–255, 2018. 

  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 9126: Engenharia de 

software - Qualidade de produto. In: Rio de Janeiro: [s.n.]. p. 1–21.  

 

BEAL, A. Gestão Estratégica da Informação. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

BELLINI, C. G. P.; RECH, I.; BORENSTEIN, D. Soft Systems Methodology: uma aplicação 

no “pão dos pobres” de Porto Alegre. RAE eletrônica, v. 3, n. 1, p. 1–22, 2004.  

 

BERNARDO, K. Product Backlog: O que é? Disponível em: 

<https://www.culturaagil.com.br/product-backlog-o-que-e/>. Acesso em: 8 de dezembro de  

2019.  

 

BINDÉ, J.; MATSUURA, K. Towards Knowledge Societies. Paris: UNESCO, 2005.  

 

BORGES, M. A. G. A informação e o conhecimento como insumo ao processo de 

desenvolvimento. Revista Ibero-americana de Ciência da Informação (RICI), v.1, n. 1, p. 

175–196, 2008.  

 

BORKO, H. Ciência Da Informação: O Que É Isto? American Documentation, v. 19, n. 1, p. 

3–5, 1968.  

 

BRASIL. Ministério de Estado da Justiça e Ministério de Estado Chefe da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República. Portaria Interministerial no 4.226 de 

31/12/2010. Estabelece Diretrizes sobre o Uso da Força pelos Agentes de Segurança 

Pública, 2010.  

 

BUCKLAND, M. K. Information as thing. Journal of the American Society for Information 

Science, v. 42, n. 5, p. 351–360, 1991.  

 

BURCH, S. Sociedade da informação / Sociedade do conhecimento. Desafios de Palavras: 

Enfoques Multiculturais sobre as Sociedades da Informação, p. 1–5, 2006.  

 

CAPURRO, R. Epistemologia e ciencia da informação. v. 14, n. 1985, p. 1–21, 2010. 

Disponível em: <http://www.capurro.de/enancib_p.htm>. Acesso em: 03 de maio de 2018. 

 

CAPURRO, R.; HJORLAND, B. O Conceito da Informação. Perspectivas em Ciência da 

Informação, v. 12, n. 1, p. 148–207, 2007.  

 

CASTELLS, M. A Sociedade em Rede. 17. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2016.  

 

CHATZIPANAGIOTOU, N. Toward An Integrated Approach to Information Management : A 

Literature Review. In: International Conference on Integrated Information, 4, 2015, Mykonos. 

Strategic Innovative Marketing, Springer, 2017, p. 667–673. 

 



86 

 

CHECKLAND, P. Systems thinking, systems practice: Includes a 30-Year Retrospective. 

Chichester: John Wiley & Sons, 1993.  

 

CHOO, C. W. Gestão da Informação para Organização Inteligente: A arte de explorar o 

meio ambiente. Lisboa: Editora Caminho, 2003.  

 

CHOO, C. W. A organização do conhecimento: como as organizações usam a informação 

para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. 2. ed. São Paulo: SENAC, 

2006.  

 

COELHO, E. M. Gestão do conhecimento como sistema de gestão para o setor público. Revista 

do Serviço Público, v. A. 55 No 1, p. 89–115, 2004.  

 

COELHO JUNIOR, J. D.; CANDIDO, A. C. Gestão da informação de treinamento de 

armamento e tiro: estudo diagnóstico em um órgão de segurança pública. In: PINTO, A. L. 

APROXIMAÇÃO ENTRE A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO COM A CIÊNCIA 

POLICIAL. Florianópolis: SENAC, 2019. p. 214–228.  

 

DAVENPORT, T. H.; MARCHAND, D.; DICKSON, T. Dominando a gestão da informação. 

Porto Alegre: BookmaN, 2004.  

 

EBRAHIMI, A. H. et al. Managing product and production variety -A language 

workbench approach. 47th CIRP Conference on Manufacturing Systems, CMS 2014. 

Anais...Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology, SE-41296 

Göteborg, Sweden: Elsevier B.V., 2014 

 

FAN, C. Human resource information management and information model construction in food 

enterprise based on data mining technology. Carpathian Journal of Food Science and 

Technology, v. 7, n. 3, p. 144–150, 2015.  

 

FERREIRA, A. B. DE H. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.  

 

FISCHER, A. L. Um resgate conceitual e histórico dos modelos de gestão de pessoas. As 

pessoas na organizaçãoSão PauloGente, , 2002.  

 

FLEURY, M. T. L.; FLEURY, A. Construindo o conceito de competência. Revista de 

Administração Contemporânea, v. 5, n. spe, p. 183–196, 2001.  

 

FORSTNER, A.; NEDBAL, D. A problem-centered analysis of enterprise social software 

projects. (C.-C. M.M. et al., Eds.)International Conference on ENTERprise Information 

Systems, CENTERIS 2017, International Conference on Project MANagement, ProjMAN 

2017 and International Conference on Health and Social Care Information Systems and 

Technologies, HCist 2017. Anais...University of Applied Sciences Upper Austria, 

Wehrgrabengasse 1-3, Steyr, 4400, Austria: Elsevier B.V., 2017Disponível em: 

<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

85040242971&doi=10.1016%2Fj.procs.2017.11.053&partnerID=40&md5=3bddebf339c294e

cc14309808728bfd4> 

 

FURUIE, L. M. A. Melhoria na segurança pública com treinamento continuado do policial 



87 

 

militar em estande de tiro modelo: elaboração de modelo de avaliação e melhoria da 

qualidade. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). Universidade Federal do 

Paraná, Curitiba, 2013.  

 

GALVÃO, T. F.; PEREIRA, M. G. Revisões sistemáticas da literatura: passos para sua 

elaboração. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 23, n. 1, 2014.  

 

GARRETT, L.; SILVA, C. UCARIS - Making the most of your current resources. 12th 

International Conference on Current Research Information Systems, CRIS 2014. 

Anais...Centre for Digital Scholarship, University for the Creative Arts, Falkner Road, 

Farnham, GU9 7DS, United Kingdom: Elsevier B.V., 2014. Disponível em: 

<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

84904512467&doi=10.1016%2Fj.procs.2014.06.025&partnerID=40&md5=1c422f35e747525

b8e1ae992cd47f407>. Acesso em: 29 set. 2018. 

GUIMARÃES, A. Falta de treinamento e cultura atrasada estão por trás de erros policiais, 

dizem especialistas. UOL Noticias, 2010, Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2010/07/27/profissionais-miojo-e-

cultura-atrasada-estao-por-tras-dos-erros-policiais-dizem-especialistas.htm>. Acesso em: 01 

set. 2018. 

 

HADDARA, M.; HETLEVIK, T. Investigating the Effectiveness of Traditional Support 

Structures & Self-organizing Entities within the ERP Shakedown Phase. (M. R. et al., 

Eds.)Conference on ENTERprise Information Systems / International Conference on Project 

MANagement / Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies, 

CENTERIS / ProjMAN / HCist 2016. Anais...Westerdals Oslo School of Arts, Communication 

and Technology, Oslo, 0185, Norway: Elsevier B.V., 2016. Disponível em: 

<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

85006934249&doi=10.1016%2Fj.procs.2016.09.189&partnerID=40&md5=dd1811e354789d

d6f0b2d5e02f2b883d>. Acesso em: 29 set. 2018. 

ISHIJIMA, H. et al. Challenges and opportunities for effective adoption of HRH information 

systems in developing countries: National rollout of HRHIS and TIIS in Tanzania. Human 

Resources for Health, v. 13, n. 1, 2015.  

 

JAMES, L. M.; P. Gerenciamento estratégico da informação: aumente a competitividade 

e a eficiência de sua empresa utilizando a informação como uma ferramenta estratégica. 

Rio de Janeiro: Campus, 1994.  

 

JAWHARI, B. et al. Barriers and facilitators to Electronic Medical Record (EMR) use in an 

urban slum. International Journal of Medical Informatics, v. 94, p. 246–254, 2016.  

 

KAEWTA, S.; CHUTIMA, P. Improvement of project portfolio management in an 

information technology consulting company. IOP Conf. Series: Materials Science and 

Engineering 58 (2014). Anais...Faculty of Engineering, Industrial Engineering Chulalongkorn 

University, Wangmai, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand: Institute of Physics Publishing, 

2014. Disponível em: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

84906539510&doi=10.1088%2F1757-

899X%2F58%2F1%2F012012&partnerID=40&md5=3ba1de579fd20a201863951990395bf2

>. Acesso em: 29 set. 2018. 



88 

 

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de Informação Gerenciais. 11a Ed. ed. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2014.  

 

LEME, R. Aplicação prática de gestão de pessoas por competências, mapeamento, 

treinamento, seleção, avaliação e mensuração de resultados de treinamento. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2005.  

 

MACEVIČIŪTĖ, E.; WILSON, T. D. The development of the information management 

research area. Information Research, v. 7, n. 3, p. 18–30, 2002.  

 

MACIEL, F.; MARCIS, J.; BORSOI, J. R. A Importância Da Gestão Do Conhecimento Para 

As Organizações. Synergismus scyentifica UTFPR, v. 03, n. 1, p. 1–4, 2008.  

 

MADSEN, D. Disciplinary Perspectives on Information Management. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, v. 73, p. 534–537, 2013.  

 

MICHELLE, A. et al. Treinamento e Desenvolvimento como parceiros da empregabilidade e 

sustentabilidade da organização. Cadernos de Graduação - Ciências Humanas e Sociais, v. 

2, n. 1, p. 25–36, 2014.  

 

MOHD ALI, R. H. R.; MOHAMAD, R.; BAHADOR, K. M. K. Developing a Profile of Small-

Medium Companies in Leveraging IT for Sustainable Competitiveness. 1st International 

Conference on Green and Sustainable Computing, ICoGeS 2017. Anais...Tunku Puteri Intan 

Safinaz School of Accountancy, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, 06010, Malaysia: 

Institute of Physics Publishing, 2018. Disponível em: 

<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

85049887564&doi=10.1088%2F1742-

6596%2F1019%2F1%2F012087&partnerID=40&md5=2d0dcfb3968e811f2d1c7200d1eef789

>. Acesso em: 29 set. 2018. 

MOTTA, P. R. M. O estado da arte da gestão pública introdução. Revista de Administração 

de Empresas, v. 53, n. 1, p. 82–90, 2013.  

 

NAGENDRA, A.; DESHPANDE, M. Human Resource Information Systems (HRIS) in HR 

planning and development in mid to large sized organizations. (P. Patil, Y and Rao, 

Ed.)International Conference on Trade, Markets and Sustainability (ICTMS-2013). Anais...: 

Procedia Social and Behavioral Sciences.SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 

1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014 

 

OLIVEIRA, M.; BERTUCCI, M. G. E. S. A pequena e média empresa e a gestão da 

informação. Informação & Sociedade: Estudos, v. 13, p. 65–87, 2003.  

 

PAULA FILHO, W. P. Engenharia de Software: Fundamentos, métodos e Padrões. 2a Ed. 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.  

 

PELLISON, F. C. et al. Development and evaluation of an interoperable system based on 

the semantic web to enhance the management of patients’ tuberculosis data. (C.-C. M.M. 

et al., Eds.)International Conference on ENTERprise Information Systems, CENTERIS 2017, 

International Conference on Project MANagement, ProjMAN 2017 and International 

Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies, HCist 2017. 



89 

 

Anais...Bioengineering Postgraduate Program (EESC/FMRP/IQSC), University of São Paulo, 

São Carlos, Brazil: Elsevier B.V., 2017 Disponível em: 

<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

85040237879&doi=10.1016%2Fj.procs.2017.11.102&partnerID=40&md5=61eff44a64545c6

8567544968f5c32b0>. Acesso em: 29 set. 2018. 

PEREIRA, A. et al. Reconfigurable Standardized Work in a Lean Company - A Case 

Study. (N. S., N. A., Eds.)6th International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable 

and Virtual Production, CARV 2016. Anais...Centro ALGORITMI, Department of Production 

and Systems, University of Minho, Guimarães, Portugal: Elsevier B.V., 2016. Disponível em: 

<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

84992602838&doi=10.1016%2Fj.procir.2016.07.019&partnerID=40&md5=bda3b31c6dfd7d

c279054d27e1244876>. Acesso em: 29 set. 2018. 

PEREIRA, M. J. L. B.; FONSECA, J. G. M. Faces da Decisão: as mudanças de paradigmas 

e o poder da decisão. São Paulo: Makron Books, 1997.  

 

QIANYI, Z. et al. Analysis and Design of the Innovation and Entrepreneurship Training 

Management System based on School Enterprise Cooperation (Taking the School of 

Computer and Information Engineering of Beijing University of Agriculture as an 

example). 2017 4th International Conference on Advanced Engineering and Technology, 

ICAET 2017. Anais...Beijing University of Agriculture, Beijing, 102206, China: Institute of 

Physics Publishing, 2018. Disponível em: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-

s2.0-85044499284&doi=10.1088%2F1757-

899X%2F317%2F1%2F012009&partnerID=40&md5=214ba8e7f265c5caeca91508bbeae430

>. Acesso em: 29 set. 2018. 

RABAGLIO, M. O. Seleção por competência. 5. ed. São Paulo: Educador, 2001.  

 

REZENDE, D. A.; ABREU, A. F. Tecnologia da Informação Aplicada a Sistemas de 

Informação Empresariais. 9a Ed. Rev ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2013.  

 

ROWLEY, J. Towards a framework for information management. International Journal of 

Information Management, v. 18, n. 5, p. 359–369, 1998.  

 

RUANO, A. M. Gestão por competências, uma perspectiva para a consolidação da gestão 

estratégica de recursos humanos. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003.  

 

SAMPAIO, R.; MANCINI, M. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa 

da evidência científica. Revista Brasileira de Fisioterapia, v. 11, n. 1, p. 83–89, 2007.  

 

SHANNON, C. E.; WEAVER, W. A teoria matemática da comunicação. Agueda, Or ed. São 
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APÊNDICE A – Roteiro Pesquisa Diagnóstico  

 

Público alvo: 7 gestores  

Método de aplicação: Entrevista por telefone 

Apresentação: Meu nome é João Daniel Coelho Júnior e estou participando do programa 

de Pós-Graduação Mestrado em Ciência da Informação na Universidade Federal de Santa 

Catarina. Estou realizando uma pesquisa para verificar como o órgão de segurança pública faz 

a gestão das informações sobre os treinamentos continuados de arma de fogo. 

 

PARTE A - DIAGNÓSTICO 

A.1 – Existe algum colaborador lotado na sua unidade que não realizou treinamento de 

armamento e tiro no último ano?  

A.2 – Existe algum registro com informações sobre os treinamentos de armamento e 

tiro na unidade da qual você é gestor? Como é este registro? 

A.3 – Você consegue obter a informação de quando foi o último treinamento de 

armamento e tiro realizado na sua unidade? 

A.4 – Você consegue obter a informação de quando foi o último treinamento de 

armamento e tiro realizado por cada colaborador individualmente? 

A.6 – Você tem registro de quais agentes de segurança pública estão habilitados para 

utilização de armamento diferenciado, como por exemplo fuzil e espingarda cal. 12? 

A.7 – Qual o processo na sua unidade para realização de um treinamento de armamento 

e tiro? 

 

PARTE B - ANÁLISE DE REQUISITOS 

Caso seja desenvolvido algum sistema para gerenciamento das informações sobre 

treinamentos de armamento e tiro, precisamos conhecer as necessidades dos gestores. 

B.1 – Quais informações deveriam ser registradas no sistema?  

B.2 – Você gostaria de receber um relatório gerencial com informações sobre as 

necessidades de treinamento de armamento e tiro? Qual periodicidade? 

B.3 – Quais dificuldades você acredita que este tipo de sistema pode encontrar para sua 

implementação? 
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01 – Colaboradores Inscritos em Treinamento...................................................... 94 

02 - Plano de Aula – Competências ...................................................................... 95 

03 – Último treinamento por colaborador ............................................................. 96 

04 – Colaboradores sem registro de treinamento .................................................. 97 

05 - Planeamento do treinamento anual ................................................................ 98 

06 - Perfil das avaliações de competências ........................................................... 99 

07 - Munição por Unidade................................................................................... 100 

08 – Professores habilitados ................................................................................ 101 

09 – Ranking Treinamento Professores............................................................... 102 

10 – Relação de Treinamentos do Professor ....................................................... 103 

11 – Relação de Avaliações do aluno .................................................................. 104 

12 – Relação de Treinamentos do aluno ............................................................. 105 

 

  



94 

 

01 – Colaboradores Inscritos em Treinamento 

Usuários: Professores 

Objetivo: Fazer uma lista com todos os alunos inscritos num treinamento específico para que 

o professor possa levar a lista para o estande de tiro ou sala de aula para anotações. 

 
 

TREINAMENTO CONTINUADO PISTOLA 2019 
 

Disciplina: Armamento e Tiro  Data Treinamento: 20/08/2019 

Professores: Alfredo / Graziela   

Avaliação 1: Tiro rápido 7 m Alvo Humanoide  

Avaliação 2: Tiro Rápido 7 m Alvo 4 cores 

 

Nome / Tipo Sanguíneo Matrícula Cargo Lotação Aval. 1 Aval. 2 

João / O+ 1234 AAA UNID. A   

Daniel / O+ 1235 AAA UNID. A   

Fernando / O+ 1236 AAA UNID. A   

Josiane / O+ 1237 AAA UNID. A   

Luciano / O+ 1238 AAA UNID. A   

Bernardo / O+ 1239 AAA UNID. A   

Joaquim / O+ 1230 AAA UNID. A   

Jéssica / O+ 1224 AAA UNID. A   

Fábio / O+ 1244 AAA UNID. A   

Nelson / O+ 1254 AAA UNID. A   

Rodrigo / O+ 1264 AAA UNID. A   

 

 

Arma foi limpa logo após o treinamento?  (     ) Sim  (      ) Não 

 

Local Treinamento: Treinavale  

 Informações Evacuação Médica: Hospitais mais próximos: Hospital Marieta, Emergência pela 

Av. Sete de Setembro, XXx, Centro, Itajaí/SC, Telefone 47 3333-4444, Coordenadas 

00’00’’000 S 00’00’’000 W // Hospital Unimed – Avenida XXXX, Bairro Centro, Balneário 

Camboriú/SC, Telefone 47 3333-4444,  Coordenadas 00’00’’000 S 00’00’’000 W 
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02 – Plano de Aula - Competências 

Usuários: Professores 

Objetivo: Fazer uma lista com todas as competências cadastradas e sua descrição para um 

treinamento específico para que o professor possa levar a lista para o estande ou sala de aula 

para anotações. 

 

PLANO DE AULA – COMPETÊNCIAS DO TREINAMENTO 

TÍTULO TREINAMENTO 
 

Disciplina: Defesa Pessoal  Data Treinamento: 20/08/2019 

Professores: Bernardo 

 

 

1 - Competência 1 

- Descrição da competência 1 

 

2 - Competência 2 

- Descrição da competência 2 

 

3 – Aquecimento e Alongamento 

- Dar duas voltas tatame 

- Alongar todos os músculos: pescoço, costas, braços, perna, etc 

- Exercícios educativos: esgrima 

 

4 - Defesa Faca Distante 

- Exercício em pé.... 

- Exercício deitado... 

 

5 - Defesa Faca Próximo 

- Exercício em pé.... 

- Exercício deitado... 

 

6 – Defesa Bastão retrátil 

- Exercício em pé.... 

- Exercício ... 
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03 – Último treinamento por colaborador 

Usuários: Gestores e Professores 

Objetivo: Fazer uma com em ordem crescente da data do último treinamento de cada 

colaborador, podendo selecionar a unidade, arma e disciplina para busca. O resultado será 

dividido em três grupos, conforme definição do usuário: Treinamento expirado, treinamento 

a expirar e treinamento em dia. 

 

ÚLTIMO TREINAMENTO POR COLABORADOR 
 

Disciplina: Armamento e Tiro  Treinamento expirado: acima 12 meses 

Unidade: UNID. A Treinamento a expirar: acima 6 meses 

Data Pesquisa: 06/12/2019 Arma: Todas  

 

 TREINAMENTO EXPIRADO - ÚLTIMO TREINAMENTO HÁ MAIS DE 12 MESES 

Nome Matrícula Cargo Lotação Disciplina Data 

João  1234 AAA UNID. A Armamento e Tiro 02/02/2015 

Daniel  1235 AAA UNID. A Armamento e Tiro 01/03/2016 

Fernando  1236 AAA UNID. A Armamento e Tiro 01/03/2017 

Josiane  1237 AAA UNID. A Armamento e Tiro 01/03/2017 

Luciano  1238 AAA UNID. A Armamento e Tiro 01/03/2018 

 

 

 TREINAMENTO A EXPIRAR - ÚLTIMO TREINAMENTO ENTRE 6 E 12 MESES 

Nome Matrícula Cargo Lotação Disciplina Data 

Bernardo  1239 AAA UNID. A Armamento e Tiro 10/12/2018 

Joaquim  1230 AAA UNID. A Armamento e Tiro 01/02/2019 

Jéssica  1224 AAA UNID. A Armamento e Tiro 01/03/2019 

Fábio  1244 AAA UNID. A Armamento e Tiro 12/03/2019 

Nelson  1254 AAA UNID. A Armamento e Tiro 01/04/2019 

 

 

 TREINAMENTO EM DIA - ÚLTIMO TREINAMENTO HÁ MENOS DE 6 MESES 

Nome Matrícula Cargo Lotação Disciplina Data 

Rodrigo   1264 AAA UNID. A Armamento e Tiro 01/07/2019 

Jefferson   1364 AAA UNID. A Armamento e Tiro 01/08/2019 
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04 – Colaboradores sem registro de treinamento 

Usuários: Gestores e Professores 

Objetivo: Fazer uma lista com todos os colaboradores sem registro de treinamento num 

período especificado, podendo selecionar a unidade, arma e disciplina para busca.  

 

 

Colaboradores sem registro de Treinamento 
 

Data Inicial: 01/01/2019 -  Data Final 13/08/2019 

Disciplina: SAT – Armamento e Tiro Arma: Todas 

Lotação: UNID. A 

 

Nome Matrícula Cargo Lotação 

Alice 2238 AAA UNID. A 

Miguel 2274 AAA UNID. A 

Arthur  2236 AAA UNID. A 

Helena 2234 AAA UNID. A 

Valentina 2232 AAA UNID. A 

Frederico 3231 AAA UNID. A 

 

 

Obs. O Sistema que controla os treinamentos entrou em funcionamento em XX/XX/XXXX. 

Treinamentos anteriores desta data podem não estar relacionados. 
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05 – Planeamento do treinamento anual 

Usuários: Gestores e Professores 

Objetivo: Preparar um planejamento de treinamento anual de forma que os alunos não fiquem 

por um período superior ao estipulado como mínimo necessário. 

Neste relatório poderão ser selecionados critérios de pesquisa como disciplina, unidade, 

armamento e prazo mínimo entre os treinamentos 

 

 

PREVISÃO DO PLANEJAMENTO TREINAMENTO ANUAL 
 

Disciplina: SAT – Armamento e Tiro  Treinamento expirado: acima 12 meses 

Unidade: UNID. A Arma: Todas  

Data Planejamento: 18/08/2019  

 

1º SEMESTRE 

Nome Matrícula Cargo Lotação 

Alice 2238 AAA UNID. A 

Miguel 2274 AAA UNID. A 

Arthur  2236 AAA UNID. A 

Helena 2234 AAA UNID. A 

Valentina 2232 AAA UNID. A 

Frederico 3231 AAA UNID. A 

João  1234 AAA UNID. A 

Daniel  1235 AAA UNID. A 

Fernando  1236 AAA UNID. A 

Josiane  1237 AAA UNID. A 

Luciano  1238 AAA UNID. A 

 

2º SEMESTRE 

Nome Matrícula Cargo Lotação 

Bernardo  1239 AAA UNID. A 

Joaquim  1230 AAA UNID. A 

Jéssica  1224 AAA UNID. A 

Fábio  1244 AAA UNID. A 

Nelson  1254 AAA UNID. A 

Rodrigo   1264 AAA UNID. A 

Jefferson   1364 AAA UNID. A 
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06 – Perfil das avaliações de competência 

Usuários: Gestores e Professores 

Objetivo: Identificar o perfil das avaliações de competência conforme critérios inseridos no 

sistema. Permitirá identificar o perfil (lotação, cargo, unidade) conforme critérios 

estabelecidos, possibilitando focar recursos em perfis deficitários. 

 

PERFIL DAS AVALIAÇÕES 
 

Período Pesquisa: de 01/01/2019 a 31/12/2019 

Avaliação: Tiro Rápido 7m – fogo central 

Unidade: Todas Cargo: Todos 

Sexo: Todos Faixa Etária: Todos 

 

Total de avaliações: 40                    Média Geral: 66 

 

Cargo Nota Média Total 

Avaliações 
Cargo A 60 20 

Cargo D 65 5 

Cargo P 70 3 

Cargo E 79 12 

 

 

Unidade Nota Média Total 

Avaliações 
Unid. A 40 10 

Unidade B 55 7 

Unidade C 70 13 

Unidade D 85 10 

 

 

Sexo Nota Média Total 

Avaliações 
Masculino 65 35 

Feminino 70 5 

 

Faixa Etária Nota Média Total 

Avaliações 
18 – 25 anos 65 3 

26 – 30 anos 70 4 

31 – 35 anos 72 6 

36 – 40 anos 68 7 

41 – 45 anos 65 5 

46 – 50 anos 68 3 

51 – 55 anos 69 4 

56 – 60 anos 58 2 

61 – 65 anos 57 3 

Acima 65 anos 55 3 
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07 – Munição por Unidade 

Usuários: Gestores e Professores 

Objetivo: Demonstrar a quantidade de munição utilizada nos treinamentos, podendo realizar 

pesquisa através de períodos específicos, com todas unidades ou apenas alguma específicas. 

 

 

MUNIÇÃO POR UNIDADE 
 

Unidade: Unidade A 

Período Pesquisa: de 01/01/2019 a 18/08/2019 

Detalhado ( x   ) Sim   (  ) Não 

 

 

Unidade A 

Munição Quantidade 

9 mm treina 
 Detalhamento: 

 01/01/2019 – treinamento xxx 2019 

 01/02/2019 – treinamento xxx 2019 

 01/04/2019 – treinamento xxx 2019 

 01/07/2019 – treinamento xxx 2019 

20000 
 

5000 

4000 

6000 

5000 

12 treina 
Detalhamento: 

 01/01/2019 – treinamento xxx 2019 

 01/02/2019 – treinamento xxx 2019 

 01/04/2019 – treinamento xxx 2019 

400 

 
200 

100 

100 

5,56 
Detalhamento: 

 01/01/2019 – treinamento xxx 2019  

1000 

 
1000 

.223 
Detalhamento: 

 01/01/2019 – treinamento xxx 2019 

400 

 
400 
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08 – Professores habilitados 

Usuários: Gestores e Professores 

Objetivo: Fazer uma lista dos professores habilitados, podendo selecionar a unidade e 

disciplina 

 

PROFESSORES HABILITADOS 
 

Unidade: Todas Disciplina: Todas 

Data Pesquisa: 18/08/2019 

 

 

Unidade A 

Nome Matrícula Cargo Lotação Disciplina 

Lucas 4234 AAA UNID. A Armamento e Tiro 

Nicolas 5234 AAA UNID. A Armamento e Tiro 

Lívia 7234 AAA UNID. A Primeiros Socorros 

Júlia 6234 AAA UNID. A Abordagem 

 

 

Unidade B 

Nome Matrícula Cargo Lotação Disciplina 

Pedro 3236 AAA UNID. B Armamento e Tiro 

Guilherme 1236 AAA UNID. B Armamento e Tiro 

Rafael 3234 AAA UNID. B Primeiros Socorros 

Miguel 1234 AAA UNID. B Operacional 

 

 

Unidade C 

Nome Matrícula Cargo Lotação Disciplina 

Murilo 5234 AAA UNID. C Armamento e Tiro 

Ana Júlia 1634 AAA UNID. C Armamento e Tiro 

João 1254 AAA UNID. C Primeiros Socorros 

Alexandre 1234 AAA UNID. C Operacional 
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09 – Ranking Treinamento Professores 

Usuários: Gestores e Professores 

Objetivo: Fazer uma lista dos professores habilitados com número de treinamentos em 

determinado período, podendo selecionar a unidade e disciplina para busca 

 

 

PROFESSORES – RANKING TREINAMENTOS 

 
 

Unidade: Todas Disciplina: Armamento e Tiro 

Período Pesquisa: de 01/01/2019 a 18/08/2019 

 

 

Nome Matrícula Cargo Lotação Treinamentos Hora-aula 

Lucas 4234 AAA UNID. A 5 20 

Pedro 3236 AAA UNID. B 4 15 

Guilherme 1236 AAA UNID. C 3 10 

Nicolas 5234 AAA UNID. A 3 10 

Guilherme 1236 AAA UNID. B 1 4 

Murilo 5234 AAA UNID. C 0 0 
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10 – Relação de Treinamentos do Professor 

Usuários: Gestores e Professores 

Objetivo: Fazer uma lista dos treinamentos realizados por um professor escolhido em 

determinado período, podendo selecionar a unidade e disciplina para busca 

 
 

 

PROFESSORES – RELAÇÃO TREINAMENTOS 
 

Professor: Pedro  Unidade: Todas 

Período Pesquisa: de 01/01/2019 a 18/08/2019 Disciplina: Armamento e Tiro 

 

 

Nome Treinamento Data Disciplina Quantidade 

Aluno 

Hora 

aula 

Treinamento XXX 2019 01/02/2019 Armamento e Tiro 5 5 

Treinamento XXX 2019 05/02/2019 Armamento e Tiro 6 6 

Treinamento XXX 2019 07/02/2019 Armamento e Tiro 4 5 

Treinamento XXX 2019 09/02/2019 Armamento e Tiro 7 7 
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11 – Relação de Avaliações do aluno 

Usuários: Alunos, Gestores e Professores 

Objetivo: Fazer uma lista com todas as avaliações do aluno, podendo selecionar o período, a 

disciplina e tipo de avaliação para busca. O usuário aluno somente poderá visualizar seu 

próprio relatório. Os usuários gestores e professores poderão visualizar a relação de todos os 

colaboradores 

 

 

RELAÇÃO DE AVALIAÇÕES DO ALUNO 
 

Aluno: Rodrigo  

Período Pesquisa: de 01/01/2019 a 18/08/2019 

Disciplina: Disciplina: Todas  

Avaliação: Tiro Rápido 7m – fogo central 

 

 

Avaliação Disciplina Data Nota Observação 
Tiro Rápido 7m – fogo central Armamento e tiro 01/02/2019 70  

Tiro Rápido 7m – fogo central Armamento e tiro 21/01/2019 80   

Tiro Rápido 7m – fogo central Armamento e tiro 20/01/2019 76  

Tiro Rápido 7m – fogo central Armamento e tiro 01/01/2019 85  

Média 77,75  
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12 – Relação de Treinamentos do aluno 

Usuários: Alunos, Gestores e Professores 

Objetivo: Fazer uma lista com todos os treinamentos do aluno, podendo selecionar o período 

e a disciplina para busca. O usuário aluno somente poderá visualizar seu próprio relatório. 

Os usuários gestores e professores poderão visualizar a relação de todos os colaboradores. 

 
 

 

ALUNO – RELAÇÃO TREINAMENTOS 
 

Aluno: Jefferson  

Período Pesquisa: de 01/01/2019 a 18/08/2019 

Disciplina: Todas 

 

 

Nome Treinamento Data Local Disciplina Hora 

aula 

Treinamento XXX 2019 01/02/2019 Treinavale Abordagem 5 

Treinamento XXX 2019 01/01/2019 Treinavale Defesa Pessoal 6 

Treinamento XXX 2018 01/12/2018 Treinavale Defesa Pessoal 5 

Treinamento XXX 2018 01/02/2018 Treinavale Armamento e Tiro 7 

 

Total Treinamentos: 4 

Total hora aula: 25 h/a 
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APÊNDICE C – ROTEIRO PESQUISA VALIDAÇÃO  
 

1 – Nas entrevistas realizadas por telefone, o pesquisador deve enviar previamente os arquivos 

com o relatório e telas e solicitar melhor horário para entrevista. Nas entrevistas pessoais o 

pesquisador deve levar uma folha impressa com o questionário, o relatório e telas num 

computador ou impressos. 

2 – Anotar os dados do entrevistado, e identificar se o entrevistado já participou anteriormente 

da entrevista Diagnóstica 

3 – A pesquisa está dividida em temas com perguntas abertas e fechadas. Nas perguntas 

fechadas será utilizada a escala de Likert sobre as sentenças. O último tema sobre o cadastro 

dos treinamentos será aplicado apenas para os professores. 

 

Apresentação 

Desde 2018 estamos desenvolvendo um estudo sobre a gestão das informações relacionadas ao 

treinamento continuado neste órgão de segurança pública. Foi realizada uma pesquisa 

diagnóstica e percebeu-se a necessidade de melhorias neste processo no órgão. Durante o estudo 

foi desenvolvido de uma proposta de um sistema de informação específico para o 

gerenciamento das informações relacionadas ao treinamento. Esta etapa da pesquisa procura 

validar esta proposta junto aos envolvidos, bem como identificar melhorias possíveis. 

 

Dados do pesquisado 

Categoria: (    ) Gestor  (    ) Professor  (    ) Aluno   /// Entrevista Diagnóstico S (  ) N (   ) 

Unidade: _______    Se professor, disciplina: ____________________ Cargo: _______ 

 

Responda as questões considerando uma escala de 1 a 5, onde 1 é discordo totalmente e 5 é 

concordo totalmente 
 

Software para informações de treinamento 

 

A – Em quais aspectos um sistema para registro das informações relacionadas ao treinamento 

continuado irá contribuir para a gestão destas informações? 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 B – É importante para o órgão de segurança pública que o sistema emita alertas para os gestores 

informando sobre a necessidade de realização de novos treinamentos. 

 1 - Discordo 

totalmente 

 2 – Discordo 

parcialmente 

 3 – Indiferente  4 – Concordo 

parcialmente 

 5 – Concordo 

totalmente 

C – O registro das notas das avaliações das competências treinadas em um sistema permitirá ao 

órgão adotar medidas corretivas nas áreas que mais necessitam. 

 1 - Discordo 

totalmente 

 2 – Discordo 

parcialmente 

 3 – Indiferente  4 – Concordo 

parcialmente 

 5 – Concordo 

totalmente 

 

Relatório do último treinamento  
(apresentar exemplo relatório – Figura 17 e item 3 do apêndice B) 

 

D – Um relatório com a última data de treinamento de cada colaborador agrupados por 

categorias conforme exemplo apresentado é importante para os gestores identificarem as 

deficiências e planejarem novos treinamentos. 

 1 - Discordo 

totalmente 

 2 – Discordo 

parcialmente 

 3 – Indiferente  4 – Concordo 

parcialmente 

 5 – Concordo 

totalmente 
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E – Quais alterações você faria neste exemplo de relatório apresentado? 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Agendamento do treinamento  

(apresentar exemplo da tela de agendamento – Figura 18) 

 

F – A oferta de treinamentos por parte dos professores e a inscrição por parte dos alunos através 

de um sistema conforme exemplo apresentado facilitarão a realização dos treinamentos. 

 

 1 - Discordo 

totalmente 

 2 – Discordo 

parcialmente 

 3 – Indiferente  4 – Concordo 

parcialmente 

 5 – Concordo 

totalmente 

 

G  – Quais alterações você faria neste exemplo de tela apresentado? 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Cadastro treinamento 
(Somente para os professores - apresentar os exemplos das telas – Figuras 13 a 16) 

 

H - Considerando as telas de cadastro de treinamentos apresentadas, quais alterações você faria 

nestes exemplos? Necessitam de mais algum campo para preenchimento? 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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ANEXO A - TELAS DO SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO 
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