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Resumo 

O processo de produção da informação pode ser submetido ao mesmo conjunto de técnicas e 
ferramentas de qualidade aplicados ao processo de produção de produtos. Alguns autores 
colocam a qualidade da informação como requisito para os processos de decisão de uma 
organização. O objetivo deste artigo é apresentar uma aplicação da qualidade da informação 
(QI) como indicador de suporte a um processo de decisão. Será apresentado um estudo 
descritivo para medir a QI das informações obtidas em pesquisas realizadas em bases de 
dados científicas. A medição da QI será um indicador do aproveitamento das pesquisas, 
permitindo ao decisor ter condições de priorizar as bases de dados analisadas. Como 
resultado espera-se uma referência para a utilização da medição da qualidade da informação 
como suporte ao processo de  decisão. 
Palavras-chave: Qualidade da informação, Processo de decisão. 

1. Introdução 
O cenário mundial força as empresas a serem cada vez mais competitivas. Isso ocorre nas 
mais diversas áreas. A busca pela qualidade dos produtos é há muito tempo um forte fator 
competitivo entre as empresas. Várias técnicas, ferramentas e abordagens da qualidade são 
utilizadas para que os produtos atendam às especificações e necessidades dos clientes. A 
mesma busca pela qualidade atinge os processos de produção, os processos administrativos e 
de relacionamento com os clientes, entre outros. 

Parte do sucesso das empresas depende de decisões bem tomadas. Segundo Gomes et alli 
(2002) a principal entrada para o processo de decisão são as informações e dados. Loshin 
(2005) afirma que dados de baixa qualidade afetam os negócios. Alguns autores colocam que 
a qualidade da informação é importante para o processo de decisão, entretanto sem apresentar 
detalhes de como lidar e medir com este aspecto.  

Wang et alli (2000), entre outros trabalhos dos autores, apresentam a qualidade da informação 
medida de forma objetiva. Isso é proposto fazendo-se uma analogia do processo de produção 
da informação com o processo de produção de produtos “físicos”. Essa analogia é apresentada 
na Tabela 1. 
 

 Produtos Informação 
Entrada Matérias primas Dados brutos 
Processo Processos de transformação Sistemas de informação 
Saída Produtos “físicos” Informação 

Tabela 1 - Analogia entre produção de produtos e produtos de informação (adaptado de WANG et alli, 2002). 
 

Com a definição de um processo de produção da informação, é possível também fazer uma 
analogia da aplicação das ferramentas e abordagens de qualidade aplicadas à produtos. Assim, 
existe a oportunidade de se trabalhar de forma objetiva com a qualidade da informação. 
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Como justificativa deste trabalho, Machado Jr. & Rotondaro (2003) afirmam que é difícil 
compreender grandes volumes de informação e de dados. Os autores sugerem então formular 
uma medida qualitativa da informação, que será feita neste artigo. 

A metodologia utilizada neste artigo parte da definição de um problema, colocado na seguinte 
questão: é possível utilizar a qualidade da informação (QI) como indicador para suporte à um 
processo de decisão? O objetivo deste artigo é apresentar uma aplicação da QI como 
indicador de suporte a um processo de decisão. Será apresentado um estudo descritivo com 
pesquisas realizadas à bases de dados científicas, onde a medição da QI será um indicador do 
aproveitamento de uma busca por artigos científicos em várias bases de dados. Com isso, o 
decisor terá condições de priorizar as bases de dados analisadas em função deste indicador. 

Na próxima seção será apresentada uma breve revisão de conceitos relacionados à QI. A 
seguir serão apresentadas a metodologia empregada na realização do artigo e posteriormente a 
descrição do estudo descritivo. As informações obtidas na condução das pesquisas às bases de 
dados serão apresentados e será feita a medição da qualidade da informação obtida. Por fim, 
serão apresentados os resultados e as conclusões obtidas. 

2. Conceitos de Qualidade da Informação 
A percepção de qualidade da informação depende da real utilização desta. O que pode ser 
considerado uma boa informação em um caso pode não ser suficiente em outro caso. Esta 
relatividade da qualidade apresenta um problema. A qualidade da informação gerada por um 
sistema de informação depende do projeto do sistema. Ainda, o uso real da informação está 
fora do controle do projetista. Portanto, é importante prover uma definição de orientação de 
projeto de qualidade da informação que irá refletir a intenção de uso da informação (WAND e 
WANG, 1996). 

Uma pobre qualidade da informação tem severos impactos na efetividade geral de uma 
organização. Pesquisas revelaram que nos Estados Unidos, mais de 60% das firmas, de médio 
porte com vendas anuais de mais de 20 milhões de dólares, tinham problemas com qualidade 
da informação. Nos arquivos de registros criminais nos EUA 50% a 80% das informações são 
incompletas, ambíguas, ou sem acuracidade (WAND e WANG, 1996). 

Para Strong et alli (1997), os impactos social e econômico da existência de informações 
pobres custam bilhões de dólares às organizações. Os autores definem problemas de qualidade 
da informação como qualquer dificuldade encontrada em uma ou mais dimensões de 
qualidade que torna a informação completamente ou largamente não pronta para uso. Uma 
qualidade pobre de informação pode gerar o caos, a menos que a causa seja diagnosticada. 
Esforços para sua melhoria seriam similares a tentar tapar os buracos. 

Segundo Wang et alli (2000), um problema que a má qualidade da informação provoca, muito 
pior que o custo direto, é o descrédito interno e externo e suas conseqüências sobre os 
processos de tomada de decisão e sobre a percepção que os clientes e fornecedores formam 
acerca dos sistemas da empresa. Por outro lado, a qualidade da informação da organização 
pode ser considerada uma vantagem competitiva. Ainda são poucas as organizações que 
adotam práticas estruturadas de gestão da informação e, sem esta prática, é certa a exposição à 
riscos e falhas nas iniciativas de Tecnologia da Informação e de negócio. 

Para Wang e Wand (1996), a qualidade de um produto depende do processo pelo qual o 
produto é desenvolvido e produzido. Da mesma forma, a qualidade da informação depende do 
projeto e dos processos de produção envolvidos em gerar informações. Para projetar um 
Sistema de informações para uma melhor qualidade, é necessário primeiro entender o que 
significa qualidade e como ela é medida.  



XXV Encontro Nac. de Eng. de Produção – Porto Alegre, RS, Brasil, 29 out a 01 de nov de 2005 
 

ENEGEP 2005 ABEPRO 4574 

Conforme Wang e Wand (1996), qualidade da informação é um conceito multidimensional, e 
assim como um produto físico tem dimensões de qualidade associadas, um produto de 
informação também tem dimensões de qualidade da informação. As dimensões apresentadas 
por Wang et alli (2000) são listadas abaixo, e serão utilizadas para o desenvolvimento deste 
artigo: 

1. Acuracidade; 
2. Objetividade; 
3. Credibilidade; 
4. Reputação; 
5. Acessibilidade; 
6. Segurança de acesso; 
7. Relevância; 
8. Valor agregado; 
9. Temporalidade; 
10. Integridade; 
11. Volume apropriado; 
12. Interpretabilidade; 
13. Facilidade de entendimento; 
14. Representação concisa; 
15. Representação consistente e 
16. Facilidade de manipulação. 

 
3. Metodologia utilizada 
Trata-se de uma pesquisa descritiva, que segundo Hair Jr. et alli (2005) são especificamente 
utilizadas para medir as características descritas em uma questão de pesquisa. As hipóteses, 
normalmente derivadas da teoria servem para direcionar a pesquisa e encaminhar o que deve 
ser medido. São estudos confirmatórios, usados para testar uma hipótese. Essa questão de 
pesquisa e a hipótese foram apresentadas na Seção 1. 

A coleta de dados será feita através de um estudo descritivo, que segundo Cervo & Bervian 
(2002), é o estudo e descrição das características, propriedades ou relações existentes na 
realidade pesquisada. Este estudo foi realizado pelos autores, e será descrito na próxima 
seção. A coleta dos dados permitirá a medição da qualidade da informação segundo conceito 
apresentado na seção anterior. 

Com isso, espera-se desenvolver uma conclusão sobre a possibilidade ou não de se utilizar a 
qualidade da informação como indicador auxiliar em um processo de decisão. A hipótese a ser 
trabalhada é de uma resposta afirmativa. 

4. Planejamento do estudo descritivo 
O objetivo do estudo descritivo foi a consulta à algumas bases de dados científicas para 
obtenção de artigos (papers) que contribuíssem ao projeto de pesquisa dos autores, na área de 
QI. Foram acessadas: quatro bases de dados internacionais assinadas pela instituição (Bases 1 
a 4) e uma base de dados nacional aberta (Base 5). Os acessos foram feitos durante a última 
semana de Abril de 2005, utilizando a própria rede local da instituição. 

O objetivo inicial foi a pesquisa por palavras-chave, mas nem todas as bases ofereceram esta 
possibilidade. Os termos pesquisados foram (Termos 1 a 3): 

- Termo 1: information quality; 
- Termo 2: data quality e 
- Termo 3: information management. 
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A escolha dos temas foi de tal forma que permitisse cobrir o assunto em interesse. Foram 
utilizados termos em inglês, pois a grande maioria dos artigos científicos utiliza este idioma, 
além disso, o mecanismo de busca da base de dados nacional também utiliza este idioma. 

Entre as dimensões da qualidade propostas por Wang et alli (2000), algumas não foram 
utilizadas no estudo descritivo realizado. As justificativas para sua não utilização se 
encontram na Tabela 2. 

 
Dimensão Justificativa 
Acuracidade Assumida como 100% para todas as bases. Poderia ser utilizada para uma 

seleção inicial entre várias bases. 
Credibilidade Assumida como 100% em função das instituições que mantêm as bases. 
Reputação Assumida como 100%, pelo mesmo motivo acima. 
Volume apropriado Confunde-se, no caso do estudo descritivo, com a dimensão integridade. 
Segurança de acesso Não apresenta interferência no contexto da pesquisa. 
Representação concisa Não apresenta interferência no contexto da pesquisa. 
Representação consistente Não apresenta interferência no contexto da pesquisa. 

Tabela 2 - Justificativa das dimensões da qualidade da informação não utilizadas no estudo descritivo. 
 

As dimensões da qualidade da informação utilizadas, com as respectivas descrições da forma 
de medição e os pesos utilizados para cálculo do indicador da qualidade da informação são 
apresentadas na Tabela 3. As medições serão todas em escalas de 1 a 5, sendo os menores 
valores representando que a avaliação para a dimensão em questão é baixa ou ruim, e os 
maiores valores representado avaliações altas ou boas. Esta escala intervalar é utilizada por 
permitir classificar os eventos com distâncias iguais (HAIR JR et alli, 2005), além de permitir 
um valor intermediário onde a dimensão em questão não possui nem uma avaliação boa nem 
ruim. As dimensões serão numeradas para facilitar a representação (Dimensões 1 a 9). Os 
pesos foram atribuídos arbitrariamente, com os pesquisadores observando a posição de 
usuários do produto de informação gerado. 

Para coleta dos dados relativos às dimensões da qualidade da informação a serem utilizadas 
foi preparada uma ficha para anotações, que foi preenchida durante as consultas. Os 
resultados do experimento são apresentados a seguir. As pesquisas foram limitadas para 
exibirem somente artigos científicos de revistas com corpo editorial, com a opção de acessar o 
texto na íntegra. Cada base de dados foi pesquisada individualmente, seus resultados 
observados e anotados nas fichas. 

5. Desenvolvimento do estudo descritivo 
Os valores obtidos para cada base de dados pesquisada em cada dimensão da qualidade da 
informação são apresentados na Tabela 4. Estes valores foram atribuídos pelos autores, 
respeitando as formas de medição apresentadas. 
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Dimensão Medida Peso 
1. Objetividade Quantidade de informações desnecessárias na tela, medida em porcentagem 

aproximada. 1 = pouco objetivo e 5 = muito objetivo. 
5 

2. Acessibilidade Quantidade de clicks para fazer a pesquisa e quantidade de clicks para acessar 
o texto completo do documento. 1 = muitos clicks e 5 = poucos clicks. 

5 

3. Relevância Aproveitamento de documentos (em porcentagem) em função da pesquisa com 
palavras chave e/ou título do artigo. 1 = pouco relevante e 5 = muito relevante. 

8 

4. Valor agregado Medida subjetiva, representa o quanto os resultados obtidos contribuem para o 
objetivo da pesquisa. 1 = nenhum valor agregado e 5 = ótimo valor agregado. 

8 

5. Temporalidade Distribuição dos resultados nos últimos 5 anos. 1 = muitos resultados não 
recentes (anteriores a 1999) e 5 = muitos artigos recentes (posteriores a 1999). 

8 

6. Integridade Medida através da disponibilização, na página de resultados dos seguintes 
itens necessários à citação dos artigos encontrados: autores, título, publicação, 
volume, número, ano, instituição dos autores, resumo, palavras chave. 1 = 
poucos itens presentes e 5 = todos os itens presentes. 

10 

7. Interpretabilidade Destaque dos itens necessários e uso de símbolos. 1 = difícil interpretação e 5 
= ótima interpretação. 

4 

8. Facilidade de 
entendimento 

Posicionamento e clareza dos itens necessários (próximos uns dos outros ou 
distantes). 1 = difícil entendimento e 5 = ótimo entendimento. 

2 

9. Facilidade de 
manipulação 

Possibilidades de configuração da pesquisa, manipulação dos resultados, de 
gravação e exibição dos textos completos. 1 = muita dificuldade e 5 = muita 
facilidade. 

8 

Tabela 3 - Dimensões da qualidade, formas de medição e respectivos pesos utilizados no experimento. 
 
Dimensão Base 1 Base 2 Base 3 Base 4 Base 5 
1. Objetividade 4 5 3 5 4 
2. Acessibilidade 4 4 4 4 4 
3. Relevância 2 2 1 2 2 
4. Valor agregado 4 3 3 3 1 
5. Temporalidade 3 4 4 3 3 
6. Integridade 5 5 3 5 5 
7. Interpretabilidade 4 4 2 4 4 
8. Facilidade de entendimento 4 4 2 4 4 
9. Facilidade de manipulação 5 4 3 4 4 

Tabela 4 – Valores obtidos para cada base de dados pesquisada em cada dimensão da qualidade da 
informação. 

 
Com a aplicação, para cada dimensão, dos pesos apresentados na Tabela 3 aos valores 
apresentados na Tabela 4, são obtidos os resultados apresentados na Tabela 5. 

 
Base de dados Base 1 Base 2 Base 3 Base 4 Base 5 
Resultado da medição da QI 226 223 165 215 194 
Tabela 5 – Resultados obtidos na medição da qualidade da informação nas bases de dados pesquisadas. 

 
A seguir são apresentadas outras observações do estudo descritivo realizado. 

A Base 1 apresentou grande número de resultados, sendo que as pesquisas foram realizadas 
com a opção de pesquisa por título ou por assunto. O número de resultados para os termos de 
1 a 3 foram: 26, 72 e 2631, respectivamente. 

A Base 2 trouxe uma dificuldade na elaboração da pesquisa, pois a construção da condição de 
pesquisa dos Termos de 1 a 3 com título ou assunto teve que ser construída em uma frase de 
sintaxe própria do ambiente de exploração. Foram necessários vários testes até se chegar ao 
formato final. O número de resultados para os Termos de 1 a 3 foram 29, 87, 302, 
respectivamente. 
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Na pesquisa à Base 3 houve uma dificuldade de entendimento do resultado da pesquisa, pois 
nem todos os itens definidos como necessários estavam presentes. Além disso, vários 
resultados foram apresentados em idiomas diferentes do inglês. O número de resultados para 
os Termos de 1 a 3 foram 15, 95 e 81, respectivamente. 

A Base 4 apresentou os seguintes resultados para os Termos de 1 a 3, respectivamente: 9, 27 e 
90. 

A Base 5 apresentou um pequeno número de resultados, devido em parte ao fato de se tratar 
de uma base desenvolvida para periódicos relativamente recentes e também por ser orientada 
a áreas menos técnicas de gestão que as outras Bases analisadas. Os resultados obtidos para os 
Termos de 1 a 3 são 1, 0 e 7. 

6. Resultados e conclusões 
Alguns resultados foram obtidos de acordo com os dados apresentados no desenvolvimento 
do experimento. Inicialmente, verificamos que a Base 1 possui o maior escore na qualidade da 
informação medida. Entretanto, o escore obtido pela Base 2 ficou muito próximo (226 e 223, 
respectivamente). Assim, podemos dizer que essas foram as bases que apresentaram melhor 
QI. 

Em relação às dimensões de QI utilizadas, aquela que apresentou maior amplitude foi a de 
valor agregado, com valores entre 1 e 4. O menor valor, referente à Base 5, é devido ao fato 
desta base de dados não possuir periódicos diretamente relacionados ao tema de pesquisa, 
apesar de possuir periódicos relevantes (segundo classificação da CAPES) na área de Gestão. 
Por este mesmo motivo esta base de dados é aquela que apresentou valores com maior 
amplitude, variando entre 1 e 5. 

A dimensão que apresentou melhores resultados, considerando todas as bases de dados foi a 
dimensão integridade. Isso porque apenas uma das bases não apresentou na página de 
resultados das pesquisas todos os itens necessários para uma boa avaliação desta dimensão. A 
dimensão que apresentou pior resultado foi a dimensão relevância. Isso de certa forma 
corrobora uma firmação inicial deste artigo que aponta que muitos autores se referem à 
importância da qualidade da informação, porém sem apresentar detalhes, pois foram 
encontrados muitos artigos que citam QI e não apresentam detalhes. Este tipo de artigo não 
foi considerado relevante para a pesquisa. 

De acordo com os resultados apresentados, podemos concluir que é possível utilizar a 
qualidade da informação como indicador de suporte a um processo de decisão. Isto porque a 
análise dos resultados nos permite identificar quais bases de dados científicas são mais 
adequadas à realização da pesquisa em questão. 

Uma dificuldade observada é a definição das dimensões a serem utilizadas, assim como das 
escalas de medidas e pesos de cada dimensão. Estas definições devem ser feitas do ponto de 
vista dos usuários finais do produto da informação. No presente artigo, os próprios autores são 
os usuários; entretanto, em outras aplicações isto pode não ser verificado. Uma 
complementação deste artigo seria o estabelecimento de uma metodologia para realizar estas 
definições junto aos reais usuários. 

Outra conclusão obtida é que as definições realizadas neste artigo são adequadas somente para 
as condições apresentadas, limitadas principalmente pelos termos utilizados para a pesquisa 
nas bases de dados. Estas definições não podem ser generalizadas, pois a alteração dos termos 
mudaria o produto de informação gerado. 

Um trabalho futuro irá utilizar métodos estatísticos para permitir uma medição mais rigorosa 
da qualidade da informação. 
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