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Resumo: A produção de informações de qualidade é reconhecida como um benefício básico 
que se pode obter pelo planejamento de sistemas. O desenvolvimento dos sistemas com base 
numa abordagem pouco criteriosa pode levar este problema de um extremo a outro: da falta 
total de informações a uma superabundância de informações irrelevantes. A qualidade do 
produto de informação é verificada quanto à abrangência de determinadas características. 
No entanto, administradores não são capazes de prever todas as decisões a serem tomadas, 
levando-os a cercarem-se de todas as informações possíveis, o que caracteriza uma falha na 
análise de requisitos. Algumas dessas informações nem sempre serão úteis e nem pertinentes 
em determinadas situações, fazendo com que a informação tenha menor valor e levando o 
administrador à tomadas de decisão desastrosas. O objetivo deste artigo é discutir sobre a 
presença de atributos da qualidade da informação resultante de Sistemas de Informação e 
propor a concepção de um modelo que avalie estes atributos (presentes ou não) nestas 
informações. 
Palavras-chave: Qualidade da informação; Atributos de qualidade; Sistemas de informação.  

1. Introdução 
As empresas de qualquer natureza, quanto aos seus resultados, se assemelham quanto 

às suas entradas, necessárias para desenvolverem suas atividades específicas. As entradas são 
caracterizadas por energia, dinheiro, insumos e “informações”, desde dados até 
conhecimentos, essenciais aos processos de tomada de decisão e como suporte ao processo 
administrativo. Nesse sentido, as informações devem ser confiáveis, precisas, discretas e 
completas – além de outros atributos –, caso contrário comprometem os resultados ou as 
implicações das decisões que ali ocorrem. 

Enquanto, nos processos industriais, cada agente tem suas operações e técnicas bem 
delineadas e definidas, o desenvolvimento de software depende de "artesãos intelectuais". Na 
linha de produção industrial, os processos já não dependem mais tanto de quem o faz, mas de 
como são feitos. Seguindo esse modelo, os objetivos dos programas de qualidade voltados ao 
desenvolvimento de software têm se fixado na diminuição da dependência da qualidade em 
relação ao trabalho desses "artesãos", e na determinação de pontos de controle para avaliar a 
qualidade do processo durante e depois da sua execução (GUALAZZI, 2000). 

O produto de software resultante de um processo bem definido pode possuir um 
elevado nível de qualidade, o que não significa que seus usuários tenham suas necessidades 
plenamente atendidas. Por exemplo, uma informação pode estar incompleta ou desatualizada 
resultando em uma tomada de decisão desastrosa e, no entanto, o software que originou tal 
informação foi desenvolvido sob o mais criterioso processo de software assegurado pelo 
modelo CMM. 

Sistemas de Informação, independente do processo de software em que foram 
desenvolvidos, propõem-se a fornecer informações cujos atributos de qualidade sejam 
atendidos, caso contrário, não atendem à finalidade a que se propõem, limitando-se 
simplesmente ao armazenamento de dados. Neste sentido, Dias (2004) afirma que, com base 
em diversos estudos realizados, muitos desses estudos “estipulam a qualidade da informação 
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como uma das formas mais importantes de se avaliar os sistemas de informação”. Assim, um 
dos propósitos deste artigo é discutir a presença de atributos da qualidade da informação 
resultante de Sistemas de Informação, finalizando com a proposta de se desenvolver um 
modelo de avaliação da qualidade do produto de informação. 

Inicialmente, o texto apresenta conceitos e classificações dos sistemas de informação. 
Na seqüência, apresenta conceitos pertinentes aos atributos da qualidade da informação. 
Segue uma discussão quanto à relação entre atributos de qualidade da informação e os 
sistemas de informação, finalizando com a proposta de um modelo de avaliação do produto de 
informação e, conclui com considerações referentes ao conteúdo discutido. 
 

2. Sistemas de Informação 
O propósito dos sistemas de informação é atuar como atividade “meio”, servindo aos 

decisores, e não como atividade “fim”; seu principal objetivo é que decisores possam extrair e 
obter o máximo das informações (SPRAGUE apud ROSINI & PALMISANO, 2003). 

Arima apud Diehl (2003) acredita que a manutenção das organizações, cria a 
exigência de disponibilizar diversos tipos de informações, cujos recursos possibilitem uma 
tomada de decisão adequada a cada momento. A obtenção dessa oportunidade de informação 
pode ser conseguida com a implementação de um sistema de informação que atue em diversas 
camadas hierárquicas da organização, ou seja, em níveis operacional, gerencial e estratégico. 

Turban et al (2003) acredita que quando gerenciados adequadamente, os dados se 
tornam informações em que as decisões empresariais se baseiam. As organizações devem ser 
capazes de obter, organizar, analisar e interpretar os dados, para sobreviver nos mercados 
globais. 

Para Stair & Reynolds (2002) e O’Brien (2004) um Sistema de Informação é uma 
série de elementos ou componentes inter-relacionados, formados por pessoas, processos e 
recursos de tecnologia da informação, que coletam (entrada), manipulam e armazenam 
(processo), disseminam (saída) os dados e informações, a fim de produzir informações 
relevantes e precisas, disponibilizando-as para as pessoas certas e em tempo hábil, 
fornecendo, finalmente, um mecanismo de feedback. 

Laudon & Laudon (2004) apresentam através da figura 1 as várias aplicações de 
sistemas empresariais para satisfazer as necessidades de informação de cada nível de decisão 
dentro da organização. 

 
FIGURA 1 – A arquitetura da informação da empresa 
Fonte: Laudon & Laudon (2004, p.27). 
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2.1. SIT – Sistema de Informação Transacional 
Tom apud Diehl (2003) enfatiza que o processo inicial de informatização de qualquer 

organização é baseado fundamentalmente no desenvolvimento e na implantação de SI 
transacionais ou operacionais, porque são necessários para o controle operacional das 
empresas. Esses sistemas têm como principal orientação, o registro e o controle das 
transações básicas de uma organização e a análise de suas operações, através de relatórios 
bem estruturados, em geral, para decisões e intervenções de rotina. 

De acordo com Laudon & Laudon (2004), os SIT são frequentemente centrais e 
principais produtores de informações para outros tipos de sistema, como ilustra a figura 2. 
 

2.2. SIG – Sistema de Informação Gerencial 
Segundo Davis apud Diehl (2003), as informações provindas de sistemas de 

informação gerencial têm capacidade de prover material para análise, planejamento e suporte 
à decisão e possibilitam aos administradores visualizarem o desempenho de seu departamento 
e mesmo da organização como um todo. 

De acordo com Oliveira apud Castro (2005), um sistema de informação gerencial 
pode ser definido como um método formal para disponibilizar à administração, as 
informações precisas necessárias para facilitar o processo de tomada de decisão e para dar 
condições para que  funções de planejamento, controle e operacionais sejam executadas 
eficazmente. 

Segundo Batista (2004), os sistemas de informação gerencial usam ferramentas que 
permitem uma visão analítica dos dados/processos, gerando uma visão agregada, integrada e 
gráfica dos principais indicadores de desempenho da empresa. 

Os Sistemas de Informação Gerenciais trabalham com dados estruturados, sintéticos, 
de forma a dar somente as informações necessárias para o usuário final. Para isso, segundo 
Rezende e Abreu (2003), esses sistemas contemplam o processamento de grupos de dados das 
operações e transações operacionais, transformando-os em informações agrupadas para gestão 
de apoio a decisão. 

Segundo Laudon & Laudon (2004), os dados de transações básicas de SIT são 
comprimidos e normalmente apresentados em longos relatórios que são produzidos num 
padrão regular. A figura 2 mostra como um SIG típico transforma dados de um nível de 
transação em arquivos de SIG que são usados para fornecer relatórios para os gerentes. Estes 
sistemas geralmente não são flexíveis e têm pequena capacidade analítica. 

 
FIGURA 2 – Como os sistemas de informação gerenciais obtêm seus dados dos SIT da 
organização 
Fonte: Laudon & Laudon (2004, p.45). 
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2.3. SAD - Sistema de Apoio à Decisão 
Segundo O’Brien (2004), sistemas de apoio à decisão são sistemas de informação 

computadorizados que fornecem apoio interativo de informação aos gerentes e profissionais 
de empresas durante o processo de tomada de decisão. 

Conforme Stair & Reynolds (2002), um sistema de apoio à decisão é composto por um 
banco de dados, banco de modelos, gerenciador de diálogo e link com banco de dados 
externos. O gerenciador de diálogo auxilia a comunicação entre o usuário e o sistema. Define 
também que o banco de modelos possui os tipos usados pelo tomador de decisão, como 
modelos financeiros, modelos estatísticos, modelos gráficos e gerenciadores de projetos. 

De acordo com Laudon & Laudon (2004), atualmente, existem dois tipos de sistemas 
de apoio à decisão: orientados por modelo e orientados por dados. Os SADs orientados por 
modelo constituem, primordialmente, sistemas autônomos isolados dos principais sistemas 
organizacionais de informação e que usam algum tipo de modelo para executar análises ‘se-
então’ e outros tipos de análise. Sua capacidade de análise baseia-se em teoria ou modelo bem 
fundamentado, combinado com uma boa interface de usuário, que torna o modelo fácil de 
usar. Os SADs orientados por dados analisam grandes repositórios de dados, encontrados em 
grandes sistemas organizacionais e dão apoio à tomada de decisão pela permissão aos 
usuários de extrair e analisar informações úteis, anteriormente ocultas em grandes bancos de 
dados. Frequentemente, dados provindos de sistemas de informação transacionais (SIT) são 
coletados em armazéns de dados (data warehouse), além de um processamento analítico on-
line (OLAP) e de uma mineração de dados (data mining) para realização de análise dos dados. 
 

2.4. SE - Sistemas Especialistas 
Segundo O’Brien (2004), um sistema especialista é um sistema de informação baseado 

no conhecimento que é aplicado sobre uma determinada área do saber de forma específica e 
complexa para atuar como um consultor especializado para os usuários finais. Os SE 
fornecem respostas a questões de uma área-problema muito específica, fazendo inferências do 
tipo humana sobre o conhecimento contido em uma base de conhecimento especializado. 

Laudon & Laudon (2004) complementam: 
“Um sistema especialista pode assistir a tomada de decisão fazendo perguntas 
relevantes e explicando as razões para a adoção de certas ações.” 

De acordo com O’Brien (2004), os SE ajudam a preservar e reproduzir o 
conhecimento dos especialistas. O uso eficaz dos SE pode permitir a uma empresa aumentar a 
eficiência de seus processos empresariais ou gerar novos produtos e serviços baseados em 
conhecimento. 

Conforme Turban, Mclean e Wetherbe apud Diehl (2003), outras vantagens da 
utilização desse tipo de sistema são: melhorar a produtividade (mais rápido que pessoas); 
melhorar a qualidade (gera considerações mais consistentes com redução nas taxas de erros); 
substituir especialistas (conhecimento permanece na organização indefinidamente); 
acessibilidade (torna o conhecimento acessível em diferentes locais); aumentar a capacidade 
de solucionar problemas (incorporação do conhecimento de mais de um especialista), entre 
outros. 
 

3. A Qualidade da Informação 
De acordo com Tsukumo et al (1997), as características de um software, são definidas 

pelos requisitos do usuário, a fim de permitir o exame de seu atendimento. Azuma (1996) 
define que a qualidade de um produto é avaliada com base em características pré-definidas a 
fim de especificar exigências de qualidade e avaliar a qualidade de um produto – neste caso, o 
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produto de informação. Assim, avaliar a qualidade de um produto de informação é verificar a 
abrangência dessas características. 

Gualazzi (2000) afirma que a qualidade está sempre associada aos conceitos de 
completeza e correção. Afirma, ainda, que a qualidade dos resultados dos sistemas de 
informação pressupõe a qualidade dos ambientes computacionais e organizacionais, de 
maneira a classificá-la, dentro de uma escala de medição, entre péssima e ótima, zero e dez, e 
outras, por exemplo. 

Segundo Bio (1996), a produção de informações de qualidade é reconhecida como um 
benefício básico que se pode obter pelo planejamento de sistemas. O desenvolvimento dos 
sistemas com base numa abordagem pouco criteriosa pode levar este problema de um extremo 
a outro: da falta total de informações a uma superabundância de informações irrelevantes. 

De acordo com o mesmo autor, a falta de informação é facilmente detectada, levando 
o decisor rapidamente ao ajuste de seu sistema. Diferente disso, uma grande quantidade de 
informações de nada serve se não for útil a quem as utiliza – um gerente, por exemplo. Na 
verdade, esse gerente necessita essencialmente das informações relevantes às tomadas de 
decisão. Mas como saber todas as decisões que se deve tomar? Assim, os requisitos do 
sistema tendem a ser deficientes, pois quanto menos se sabe a respeito de um fenômeno, 
maior é o número de variáveis exigidas para explicá-lo, fazendo com que esse gerente, a fim 
de proteger-se, requisite todas as informações possíveis. 

Ainda, segundo Bio (1996), as informações gerenciais de qualidade caracterizam-se 
por ser: 
− Comparativas: refletem a comparação dos planos com a execução (planejado x real) e 

tendências, como por exemplo, comparações com períodos anteriores (mês, ano etc.). 
− Confiáveis: o usuário precisa acreditar na informação para se sentir seguro ao decidir. 
− Geradas em tempo hábil: uma informação, especialmente se voltada para o controle, deve 

estar tão próxima do acontecimento quanto for possível, para que haja tempo para efetuar 
as correções cabíveis no planejamento ou na execução. 

− De nível de detalhe adequado: as informações devem aparecer num nível de síntese 
adequada ao nível do usuário, sem apresentar nada de irrelevante para o usuário e 
tampouco num grau de síntese excessivo com relação ao seu interesse. 

− Por exceção: significa ressaltar o que é relevante, destacar as exceções. 

Segundo O’Brien (2004) e Stair & Reynolds (2002), características, atributos ou 
qualidade da informação, tornam os produtos da informação valiosos e úteis. Esses autores, 
em suas obras, propõem uma quantidade maior, se comparado à Bio (1996), de atributos de 
qualidade a serem observados numa informação. Complementarmente, O’Brien (2004) 
divide-os em três dimensões, conforme a tabela 1. 

A tabela 1 foi desenvolvida com base num estudo realizado pelos autores, em que 
foram comparados os atributos de qualidade da informação abordados por Bio (1996), 
O’Brien (2004) e Stair & Reynolds (2002). Através dessa tabela é possível visualizar, se não 
todos, os principais atributos de qualidade que podem agregar valor à informação, a fim de 
auxiliar os tomadores de decisão no momento em que a informação for ser utilizada. 

Arouck apud Dias (2006), complementa afirmando que a qualidade da informação 
pode ser avaliada pelos atributos de: disposição da informação, arranjo, clareza, exatidão, 
confiabilidade, veracidade, atualização, completude, suficiência, concisão, singularidade, 
compreensibilidade, relevância, quantidade, eficácia, importância, utilidade, aplicabilidade, 
tempo de resposta, concepção, geografia e meio. Muitos destes atributos enquadram-se nas 
dimensões descritas por O’Brien (2004), enquanto atributos como utilidade, aplicabilidade, 
geografia e meio pertençam a dimensões não previstas na tabela 1, como “aplicação” e 
“cenário”, por exemplo. 
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Durante o estudo que originou a tabela 1 se fez uma observação interessante e, até 
mesmo, importante. Observou-se que os autores acima citados apresentam diferentes atributos 
de qualidade em suas obras. Isso reforça a suspeita deste autor de que a avaliação da 
informação com base em seus atributos de qualidade é essencialmente subjetiva, isto é, está 
relacionada a pesos, critérios e preferências pessoais. 

Stair & Reynolds (2002) concluem que o valor da informação está diretamente ligado 
ao modo com que esta auxilia os tomadores de decisão a alcançar as metas de sua 
organização. 

Enfim, um sistema é desenvolvido baseado nos requisitos de seus usuários. Conforme 
descrito anteriormente, a qualidade do produto de informação é verificada quanto à 
abrangência de determinados atributos. No entanto, administradores não são capazes de 
prever todas as decisões a serem tomadas, levando-os a cercarem-se de todas as informações 
possíveis, o que caracteriza uma falha na análise de requisitos. Algumas dessas informações 
nem sempre serão úteis e nem pertinentes em determinadas situações, fazendo com que a 
informação tenha menor valor e levando o administrador, em alguns casos, à tomadas de 
decisão desastrosas. 

TABELA 1 – Dimensões da informação 
Dimensão Atributos de Qualidade Definição 

Prontidão/Pontualidade A informação deve ser fornecida quando for necessária. 
Aceitação A informação deve estar atualizada quando for fornecida. 

Freqüência A informação deve ser fornecida tantas vezes quantas forem 
necessárias. Tempo 

Período A informação pode ser fornecida sobre períodos passados, 
presentes e futuros. 

Precisão/correção A informação deve estar isenta de erros. 

Relevância 
A informação deve estar relacionada às necessidades de 
informação de um receptor específico para uma situação 
específica. 

Integridade/completeza Toda a informação que for necessária deve ser fornecida. A 
informação completa contém todos os fatos importantes. 

Concisão Apenas a informação que for necessária deve ser fornecida. 

Amplitude/flexibilidade A informação pode ter um alcance amplo ou estreito, ou um foco 
interno ou externo. 

Desempenho 
A informação pode revelar desempenho pela mensuração das 
atividades concluídas, do progresso realizado ou dos recursos 
acumulados. 

Simplicidade A informação deve ser simples, não excessivamente complexa. 
Verificabilidade É possível verificar a informação e assegurar sua correção? 

Conteúdo 

Confiabilidade A informação depende de algum outro fator como o método de 
coleta de dados e a fonte da informação. 

Clareza A informação deve ser fornecida de uma forma que seja fácil de 
compreender. 

Detalhe A informação pode ser fornecida em forma detalhada ou resumida. 

Ordem A informação pode ser organizada em uma seqüência 
predeterminada. 

Apresentação A informação pode ser apresentada em forma narrativa, numérica, 
gráfica ou outras. 

Forma 

Mídia A informação pode ser fornecida na forma de documentos em 
papel impresso, monitores de vídeo ou outras mídias. 

Fonte: O’Brien (2004, p. 15) e Stair & Reynolds (2002, p. 5-7) – adaptado pelos autores. 
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4. A Avaliação dos Atributos de Qualidade da Informação 
Mcgee e Prusak apud Dias (2006) exploram a questão informacional tratando a 

informação como recurso estratégico e fonte de diferencial para a competitividade. Segundo 
os mesmos autores, “numa economia de informação, a concorrência entre organizações 
baseia-se em sua capacidade de adquirir, tratar, interpretar e utilizar a informação de forma 
eficaz”. Consideram, ainda, que as alternativas no processo de elaboração da estratégia 
mudam quando a informação é tratada como recurso. 

Os mesmos autores afirmam que “o valor de uma informação deve ser avaliado 
conforme o posicionamento estratégico do SI que o gerou e a capacidade do SI de gerar 
diferenciais em custo ou diferenciação”. No entanto, avaliar uma informação somente pelo 
seu retorno é suficiente? Neste caso, quais atributos de qualidade estariam sendo considerados 
na avaliação? 

Uma informação, na grande maioria das vezes, não abrange todos os atributos de 
qualidade. Sendo assim, como a qualidade de uma informação pode ser medida? Para 
responder a essa pergunta, deve-se responder a outra pergunta: Quais dos atributos de 
qualidade apresentados tornam uma informação valiosa? 

Deve-se levar em conta que uma informação valiosa para um decisor pode não ser 
valiosa a outro decisor. Isso se deve a uma série de fatores influentes que compõem o cenário 
da decisão, como por exemplo, tempo, pressão, as preferências pessoais dos decisores, e 
outros. 

Assim, torna-se importante o estudo de um modelo de avaliação dos atributos da 
qualidade da informação gerada por sistemas de informação. Tal modelo deve prever todos os 
atributos de qualidade observáveis numa informação e calcular um indicador de qualidade da 
informação com base em pesos e critérios. 

Fazendo uso desse modelo, o usuário da informação deverá indicar quais atributos de 
qualidade tornam a informação valiosa, atribuir pesos a cada um desses atributos e verificar, 
através do resultado do cálculo do indicador, o nível de qualidade dessa informação. 

O termo “Indicador da Qualidade” (IQ) foi extraído de Gil (1995), onde o autor define 
que o propósito dos IQs são: (1) mensurar a efetividade/utilidade das ações da qualidade;              
(2) viabilizar métodos de quantificação em modelos de gestão econômica da qualidade de 
informática; (3) permitir a mensuração da qualidade total em informática das entidades;        
(4) servir de base para institucionalização de um programa de incentivos em informática e;   
(5) permitir a quantificação de projeções da qualidade em informática, baseadas em séries 
históricas de métricas dos IQs. 

Através dessa metodologia, o decisor poderá ter uma noção do quanto essa informação 
se aproxima de suas expectativas e necessidades. No entanto, não há dúvida de que tal métrica 
é essencialmente subjetiva, uma vez que será o decisor quem atribuirá os pesos. 
 

5. Conclusões 
A qualidade do produto de software é a conseqüência de seu processo. No entanto, a 

bibliografia consultada não revela se estes softwares, com qualidade assegurada, geram 
informações que contemplem os atributos da qualidade ou, ainda, se os modelos de melhoria e 
normas técnicas aplicados ao processo de software garantem a qualidade da informação. 
Outra dúvida é se todos os sistemas de informação garantem que as informações por eles 
geradas assegurem os atributos de qualidade, discutidos neste artigo. 

A qualidade da informação possui atributos de difícil mensuração, como prontidão, 
aceitação, freqüência, período e outros (O’BRIEN, 2004), que levam a concluir que sua 
avaliação certamente ocorra de forma subjetiva. Assim, surgem os problemas: 
− O modelo proposto pode efetivamente auxiliar na avaliação da informação fornecida, a fim 
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de aumentar o grau de confiabilidade no sistema?  
− O modelo proposto será aplicado no processo de software ou no produto final de software? 

A hipótese, neste caso, é de que a utilização do modelo proposto pode levar à 
conclusão de que os sistemas de informação possuem falhas ou, ainda, de que as informações 
fornecidas, por melhores que sejam, não se aplicam a determinadas situações de tomada de 
decisão, caracterizando uma informação inefetiva. Nesta última hipótese, isso não significa 
que o sistema seja de má qualidade. Afinal, uma informação que é útil a um decisor pode não 
ter a mesma utilidade para outro. 

Conclui-se que a métrica proposta, possivelmente, não venha oferecer um indicador de 
qualidade preciso, pois, segundo Dias (2006), ainda há muito a ser pesquisado sobre o assunto 
devido ao seu caráter altamente subjetivo e de difícil mensuração. No entanto, a intenção 
deste trabalho é propor um modelo e estudar caminhos que viabilizem sua construção.  

Com relação à avaliação do produto de informação, vale ressaltar que Stair & 
Reynolds (2002), em sua obra, propõem que a qualidade da informação possa ser medida pelo 
retorno financeiro e, ainda, que Dias (2006), com base em seus estudos, conclui que questões 
como tempo de uso, quantidade de acessos, forma de utilização pelos usuários e o nível de 
utilização geram as variáveis que identificam a satisfação do usuário, com características 
específicas, total, com a informação, com o software, e com a tomada de decisão. Dias (2006), 
ainda, propõe possíveis fontes de avaliação baseadas na melhoria das decisões com base nas 
informações geradas pelos SI, como Valor Econômico da Informação, Custo-Benefício e 
Custo-Eficácia. No entanto, analisando a proposta destes autores, conclui-se que, se a 
informação for analisada após ter sido utilizada num processo decisional, corre-se o risco de 
descobrir que a decisão tomada foi desastrosa e que, consequentemente, a informação era 
inefetiva. 

Considerando as características e o desenvolvimento dos Sistemas de Informação e 
sua ampla utilização por entidades que o utilizam para tomada de decisão nos diferentes 
níveis organizacionais, parece ser bastante relevante buscar um modelo que avalie a qualidade 
da informação com base em seus atributos, considerando o cenário de decisão no qual a 
informação será utilizada, e os tomadores de decisão, os quais utilizarão a informação no 
processo decisional. 

Assim, para estudos futuros, os autores propõem um estudo mais aprofundado de 
métricas que possam fazer uso efetivo dos atributos de qualidade da informação abordados 
neste artigo, para a obtenção de indicadores de qualidade que agreguem valor à informação, 
elevando seu grau de confiabilidade, antes da decisão ser tomada. 
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