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Resumo da Dissertação apresentada à COPPEIUFRJ como paste dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE VISUALIZAÇÃO PARA A RECOMENDAÇÃO 

DE SUBSTITUTOS 

Diogo Ksejci de Souza 

Orientadores: Jano Moreira de Souza 
Jonice de Oliveira Sainpaio 

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação 

A busca por um pesquisador substituto adequado nas Instituições de Ensino e 

Pesquisa Brasileiras envolve a análise de uma grande quantidade de informação. Essa 

sobrecarga faz com que os responsáveis por essa busca gastem muito tempo 

processando grandes volumes de dados ou baseiem sua escolha na recomendação de 

terceiros. Esta dissei-iação propõe a abordagem BEE (Busca de Especialistas através de 

Exemplo) que, apoiada por técnicas de "Visualização da Informação", indica substitutos 

a partir das competências e dos contextos de atuação do pesquisador a ser substituído. O 

uso de visualizações facilita o processo de substituição, pois proporciona uma 

representação clara e concisa dos valores dos parâmetros que o usuário considerou mais 

relevantes para comparação entre os substitutos candidatos. Esta abordagem é parte de 

um projeto de Gestão do Conhecimento Científico, o qual está sendo utilizado em 

instituições de ensino ou pesquisa no Brasil. 



Abstract of Dissertation presented to COPPEKJFRJ as a partia1 fulfillment of the 

requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

THE USE OF VISUALIZATION TECHNIQUES FOR SUBSTITUTE 

RECOMMENDATION 

Diogo Ksejci de Souza 

Advisor: Jano Moreira de Souza. 
Jonice de Oliveira Sampaio 

Depai-tment : S y stems and Coinputiilg Eiigineering 

The search for an appropriated substitute researcher to be hired in the brazilian 

research institution involves the analysis of a large amount of information which means 

those responsible for it spend too inuch time processing huge volumes of data or base 

their choices on the recommendation of others. This dissestation proposes the BEE 

approach (BEE as the Poi-tuguese acronym for a language meaning Search of Expest by 

Example). This too1 indicates professionals to be hired thsough the suppost of 

Information Visualization techniques that assess competences and the worlting contexts 

of the researcher that is leaving a post. The visualization usage streamlines the 

replacement process as it provides a clear and concise representation of parameter 

values used during the assessment of applicants. Tlis approach is part of the Scientific 

Knowledge Management Project, which is being used at some research institutes in 

Brazil. 



Sumário 

............................................................................................................................ 1 . Intsodução 1 

...................................................................................................................... 1 . 1 .Motivação 1 

............................................................................................... 1.2.0bjetivos da Dissertação 2 

................................................................................................ 1.3 .Contexto da Dissertação 2 

........................................................................................... 1.4.0rganização da Dissertação 3 

............................................................................................... 2 . Visualização da Informação 5 

...................................................................................................................... 2.1 .Introdução 5 

.................................................................... 2.2.Modelo de Referência para Visualização 7 

............................................................................................................. 2.2.1 .Dado Bruto 8 

2.2.2.Tabelas de Dados ..................................................................................................... 8 

.................................................................................................. 2.2.3 .Estruturas Visuais 11 

2.2.4.Visões .................................................................................................................... 16 

.................................................................................................................... 2.3 .Conclusão 18 

................................................................. 3 .Estado da Arte de Visualização da Informação 19 

.................................................................................................................... 3.1 .Motivação 19 

.......................................................................... 3.2.Visualização de Espaços Complexos 20 

3.2.1 .Sistemas de Visualização de Classificação ........................................................... 21 

.............................................................................................. 3.2.1.1 .Círculos Fractais 22 

.................................................................... 3.2.1.2.Mapas de Aivores ("TreeMaps") 24 

...................................................... 3.2.1.3 .Árvore Hiperbólica (Hypesbolic Viewers) 28 

3.2.2.Sistemas de Visualização de Rotas ........................................................................ 29 

3.3.Sistemas de Visualização de Contextos ....................................................................... 30 

........................................................................................ 3.3.1 .Sistemas de Exploração 3 1  

...................................................................................... 3.3.1.1 .Relevância Semântica 31 

vii 



...................................................................................... 3 .3.1. 2.Consultas Dinâmicas 3 3  

.................................................................................................. 3.3.2.Sistemas de Mapa 35 

........................................................................ 3.3.2.1 .Máquinas de Busca na Internet 35 

......................................................................................... 3.3.2.2.Metáfo1-a de Dados 3 7  

.......................................................................................... 3 .3. 2.3 .Ambientes Virtuais 39 

3.4.Visualização de Espaços Dinâmicos ........................................................................... 39 

3.4.1 .Sistemas de Visualização de Fluxo ....................................................................... 40 

........................................................................................... 3.4.2.Sistemas de Evolução 4 1  

......................................... 3 . 5 .Trabalhos Relacionados sobre Sistema de Recomendação 46 

................................................................................................................... 3.6.Conclusão 5 1  

4.Busca de Especialistas através de Exemplo (BEE) ........................................................... 52 

.................................................................................................................... 4.1 .Introdução 52 

............................................................................................................ 4.2.Arnbiente GCC 55 

4.2.1 . Módulo de Gestão de Competências ..................................................................... 56 

4.2.1.1 . S-Mines. Mineração de Competências ............................................................ 56 

................................................................................... 4.2.1.2.Busca de Competências 57 

4.2.1.3.Busca de Publicações ...................................................................................... 59 

4.2.2.Módulo de Gestão de Conhecimento Pessoal ....................................................... 60 

4.2.3.Módulo de Gestão de Projetos ............................................................................... 60 

....................................................................................... 4.2.4 . Módulo de Comunidades 61 

................................................................. 4.2.5 . Módulo de Navegação e Visualização 6 2  

4.2.6.Módulo de Recomendações ................................................................................... 63 

r . .  ............................................................................................. 4.2.7.Módulo de Inferencia 64 

4.2.8.Módulo de Inteligência Competitiva ..................................................................... 64 

4.3.Descrição da Proposta ................................................................................................. 65 

4.3.1 .Ter a Informação na Base de Dados ...................................................................... 67 

viii 



4.3.2.Descobrir Contextos Críticos ................................................................................ 69 

4.3.3 .Localizar Substitutos Aptos ................................................................................... 79 

4.3.3.1 .Similaridade MBTI .......................................................................................... 91 

........ 4.3.3 .2.Filtro de Aprendizado e Filtro de Interação com um Tema de Interesse 94 

4.4.Comparação com Trabalhos Correlatos ...................................................................... 98 

4.5 .Conclusão .................................................................................................................. 103 

5.Estudo de Caso ................................................................................................................ 105 

5.1 .Definição ................................................................................................................... 106 

5.2.Planej amento ............................................................................................................ 107 

5.3 .Execução .................................................................................................................... 111 

5.4.Análise dos Resultados .............................................................................................. 112 

5.4.1 .Perfil dos Participantes ........................................................................................ 113 

5.4.2.Análise Comparativa da FBEE e das Ferramentas de Busca do GCC ................ 113 

...................................... 5.4.2.1 .Avaliação da Estrutura e Organização do Trabalho 114 

5.4.2.2.Busca por Substitutos Através do GCC ......................................................... 114 

5.4.3 .Busca por Substitutos através da FBEE .............................................................. 120 

5.4.4 .Avaliação da FBEE ............................................................................................. 130 

5.4.5 .Conclusão Geral do Estudo Investigativo ........................................................... 133 

6.Conclusões e Trabalhos Futuros ...................................................................................... 135 

Referências Bibliográficas ................................................................................................. 139 

Anexo I - Questionário de Avaliação do Estudo ............................................................... 148 

Anexo I1 - Modelo de Dados Utilizado pela FBEE ........................................................... 160 



Indice das Figuras 

Figura 1 . Modelo de referência para visualização (CARD et a1 . 1999) ............................... 8 

Figura 2 . Exemplo de dados brutos de um log de acesso fictício de um servidor web 

(CELMAR. 2006) .......................................................................................................... 9 

Figura 3 . Exemplos de marcas e algumas de suas propriedades . Traduzida de CARD et 

a1 . (1999) ....................................................................................................................... 12 

Figura 4 . Visualização das despesas da .............................................................................. 13 

Figura 5 . Meta-estrutura do espaço de infoimação . Traduzido de JUDELMAN (2004) ... 20 

Figura 6 . Visualização exibida pelo sistema Groldter após ser efetuada a busca por 

times do futebol brasileiro (GROKKER. 2007) ........................................................... 23 

Figura 7 . Visualização exibida pelo sistema Grokker após selecionar o círculo América 

Futebol Clube (GROKKER. 2007) .............................................................................. 23 

Figura 8 . Mapa de Árvore Cortar e Fatias (SHNEIDERMAN. 1992) ............................... 25 

Figura 9 . Aglomerada (WATTENBERG. 1999) ................................................................ 26 

Figura 10 . Quadriculada (BRULS et al., 2000) .................................................................. 26 

Figura 1 1 . Pivô por Tamanho e Pivô pelo Meio (BENJAMIN et al., 2002) ...................... 27 

Figura 12 . Mapa de Ásvore que representa a caixa de mensagens de um usuário 

(ADAM & MARC. 2006) ............................................................................................ 28 

Figura 13 . Árvore CNPq. visão hiperbólica provida pelo GCC (OLIVEIRA et al., 

2005) ............................................................................................................................. 28 

............................................ Figura 14 . Áivore Bifocal . Adaptada de CAVA et a1 . (2002) 29 

Figura 15 . Mapa produzido pela Opte Project em novembro de 2003 (OPTE 

PROJECT. 2007) ......................................................................................................... 30 

Figura 16 . Programa AutoFocus Personal (AUTOFOCOS PERSONAL. 2007) ............... 32 

Figura 17 . Programa Sinnzeug (SINNZEUG. 2007) .......................................................... 33 

.................... Figura 18 . Programa Film Findes (AHLBERG & SHNEIDERMAN. 1994) 34 



Figura 19 . Exemplo do resultado retornado por uma busca realizada no programa 

Vivisimo (VIVISIMO. 2007) ....................................................................................... 36 

Figura 20 . Exemplo do resultado retornado pela busca realizada no KARTOO 

(KARTOO. 2007) ......................................................................................................... 36 

Figura 2 1 . Exemplo da ferramenta WebSOM (WEBSOM. 2007) ..................................... 38 

Figura 22 . Exemplo de utilização do VXINSIGHT (KRISHNAN et al., 2007) ................ 38 

Figura 23 . Exemplo do arco de diagramas (WATTENBERG. 2002) ................................ 40 

Figura 24 . Exemplo de visualização gerada pelo programa SeeNet3D (EICK et al., 

1996) ............................................................................................................................. 41 

Figura 25 . Imagem de uma visualização gerada pelo aplicativo ThemeRiver (HAVRE 

et al., 1999) ................................................................................................................... 42 

Figura 26 . Imagem de uma visualização gerada pelo Revisionist (REVISIONIST. 

Figura 27 . Tabela periódica de métodos de visualização (LENGLER & EPPLER. 

Figura 28 . "Expert landscape" para identificação de possíveis grupos (BECKS et al., 

2004) ............................................................................................................................. 50 

Figura 29 . Visão Geral da Arquitetura do GCC ................................................................. 55 

Figura 30 . Arquitetura do S-MINER (RODRIGUES et al., 2004) ..................................... 57 

Figura 3 1 . Fases da Busca da Competência (OLIVEIRA. 2007) ....................................... 58 

Figura 32 . Busca de Competências (OLIVEIRA. 2007) .................................................... 59 

Figura 33 -Árvore hiperbólica do GCC (OLIVEIRA et al.. 2005) ..................................... 63 

Figura 34 . "Worflow" das etapas da abordagem BEE ....................................................... 67 

Figura 3 5 . Relevância das pessoas na organização ............................................................ 70 

Figura 36 . Relevância das pessoas no projeto .................................................................... 79 

Figura 37 . Visualização de Teia gerada na substituição de uma pessoa no contexto de 

projeto ........................................................................................................................... 82 



Figura 38 . Visualização de Área gerada na substituição de uma pessoa no contexto de 

projeto ........................................................................................................................... 83 

Figura 39 . Visualização para Similaridade MBTI .............................................................. 93 

Figura 40 . Gráfico utilizado na visualização do nível de conhecimento de uma 
* . competencia no contexto projeto .................................................................................. 95 

Figura 41 . Informações do usuário no contexto organizacional ....................................... 160 

Figura 42 . Informações do usuário no contexto projeto ................................................... 161 

Figura 43 . Informações do usuário no contexto comunidade ........................................... 162 

xii 



). 

Indice das Tabelas 

Tabela 1 . Tabela de Dados organizando os dados brutos da Figura 2 (CELMAR. 

Tabela 2 . Dados derivados de uma tabela similar a ........................................................... 11 

Tabela 3 . Tabela real de gastos de um residente de Goiânia (NASCIMENTO & 

FERREIRA. 200 5) ....................................................................................................... 13 

Tabela 4 . Tabela de ordens de prioridade de MACKINLAY (1 986) ................................. 15 

Tabela 5 . Efetividade relativa de diferentes propriedades í-etinais . Traduzida de CARD 

et a1 . (1999) ................................................................................................................... 16 

Tabela 6 . Competências do pesquisador P1 e seus respectivos graus ................................ 76 

Tabela 7 . Competências do pesquisador P3 e seus respectivos graus ................................ 76 

Tabela 8 . Competências do pesquisador P4 e seus respectivos graus ................................ 77 

Tabela 9 . Competências do projeto Proj 1 e sua utilização nos respectivos itens ............... 77 

Tabela 10 . Pesquisador P1 e sua participação no projeto Proj 1 ......................................... 77 

Tabela 1 1 . Pesquisador P3 e sua participação no projeto Proj 1 ......................................... 77 

Tabela 12 . Pesquisador P4 e sua participação no projeto Proj 1 ......................................... 78 

Tabela 13 . Cálculo do grau das competências do projeto e seus participantes .................. 90 

Tabela 14 . Tipos de perfis de acordo com a tipologia MBTI MYERS (1995) e 

KEIRSEY & BATES (1 984) ........................................................................................ 92 

Tabela 15 . Modelo de Domínio Intuitivo para Comparar Sistemas de Busca de 

Especialista . (YIMAM-SEID & KOBSA, 2003) ....................................................... 10 1 

Tabela 16 . Informações detalhadas sobre os pai-ticipantes do estudo .............................. 113 

Tabela 17 . Satisfação quanto a apresentação e estruturação do trabalho ......................... 1 14 

Tabela 18 . Itens utilizados na busca por substitutos no contexto de projetos .................. 11 5 

Tabela 19 . Itens utilizados na busca por substitutos no contexto de comunidades .......... 115 

Tabela 20 . Itens utilizados na busca por substitutos no contexto organizacional ............ 115 



Tabela 2 1 . Funcionalidades utilizadas na busca por pesquisadores substitutos ............... 1 17 

Tabela 22 . Tempo gasto na busca por substitutos através do GCC .................................. 118 

Tabela 23 . Substitutos recomendados .............................................................................. 119 

Tabela 24 . Critérios utilizados na busca de por substitutos em projetos .......................... 121 

Tabela 25 . Critérios utilizados na busca de por substitutos em comunidades .................. 122 

Tabela 26 . Critérios utilizados na busca de por substitutos na organização ..................... 123 

Tabela 27 . Tempo gasto na busca por substitutos através da FBEE ................................ 124 

Tabela 28 . Substitutos recomendados através da FBEE .................................................. 125 

Tabela 29 -Avaliação das vis~~alizações providas pela FBEE .......................................... 127 

Tabela 30 . Resultados referentes à comparação da busca realizada pela FBEE com a 

realizada através do GCC ........................................................................................... 129 

Tabela 3 1 . Tabela referente às respostas do questionário(Q5) ......................................... 130 

xiv 



Indice das Equações 

Equação 1 . Relevância (cor) do pesquisador em um projeto ............................................. 72 

Equação 2 . Área do retângulo do pesquisador em um projeto ........................................... 72 

Equação 3 . Relevância (cor) do pesquisador em uma comunidade ................................... 73 

Equação 4 . Área do retângulo do pesquisador em uma comunidade ................................. 74 

Equação 5 . Relevância (cor) do pesquisador na organização ............................................. 75 

Equação 6 . Área do retângulo do pesquisador na organização ......................................... 76 

Equação 7 . Grau das competências do projeto ................................................................... 85 

Equação 8 . Grau das competências dos pesquisadores candidatos pertencentes ao 

projeto ........................................................................................................................... 86 

Equação 9 . Grau das competências da comunidade ........................................................... 87 

Equação 10 . Grau das competências dos pesquisadores candidatos pertencentes à 

comunidade ................................................................................................................... 88 

Equação 11 . Grau das competências dos pesquisadores candidatos pertencentes à 
. s organizaçao .................................................................................................................. 8 9  



1. Introdução 

Neste capítulo introdutório são apresentados a motivação, o problema a ser estudado 

e o objetivo deste trabalho. Neste capítulo também se encontra a organização do texto. 

1 .I. Motivação 

A grande mobilidade no meio científico e acadêmico é preocupante. A falta de 

recursos e o baixo número de concursos fazem com que os pesquisadores permaneçam 

pouco tempo em seus projetos de pesquisa, pois são obrigados a ingressar no mercado ou 

trocar de instituição de ensino. Este problema não ataca somente recém-doutores ou 

pesquisadores que não conseguem entrar oficialmente para o corpo docente de uma 

instituição. Alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado muitas vezes são atraídos 

por maiores salários do mercado, largando seus laboratórios e projetos de pesquisa. Desta 

forma, a instituição deve encontrar no seu próprio meio de pesquisa um pesquisador' apto a 

suprir essa perda. 

No entanto, para chegar a esta pessoa, uma grande quantidade de informações tais 

como, competências, atividades acadêmicas, publicações, áreas de atuação etc., deve ser 

analisada. Essa sobrecarga de informação, somada a corriqueira apresentação textual da 

mesma, faz com que os responsáveis gastem muito tempo processando grandes volumes de 

dados ou baseiem sua escolha na recomendação de terceiros. Logo, na maioria das vezes, o 

pesquisador escolhido pode não ser o mais indicado. Devido a isso, torna-se necessário o 

uso de uma estratégia para organizar e representar essas informações, de modo que o 

esforço cognitivo necessário na sua análise seja minimizado. 

A área de pesquisa denominada Visualização de Informação estuda maneiras de 

como o uso de computadores, na criação de representações visuais interativas a partir de 

dados abstratos, pode ampliar a cognição2. Devido a essas representações visuais, o 

indivíduo passa a utilizar sua percepção visual na compreensão dos dados analisados, 

reduzindo assim o esforço cognitivo requerido no entendimento dos mesmos. 

I Nesta dissertação, qualquer pessoa que faça parte do corpo docente ou discente de uma instituição 

e esteja realizando atividades de pesquisa será considerada um pesquisador. 
2 Cognição é o processo humano de uso e aquisição de conhecimento (MILLER, 1956). 



A motivação para esta dissertação é que a utilização de técnicas de Visualização de 

Informação pode facilitar a análise de toda informação envolvida no processo de 

substituição de pesquisadores em seus contextos de atuação (projetos, comunidades e na 

própria instituição), de modo que a escolha do pesquisador apto a substituir um outro 

pesquisador seja a mais coerente possível e obtida em menor tempo. 

1.2. Objetivos da Dissertação 

O objetivo desta dissertação é definir uma abordagem para a recomendação de 

pesquisadores em instituições de ensino e pesquisa, de modo que a instituição escolha o 

melhor substituto possível. Essa abordagem orienta o usuário dentro do processo de 

substituição, pois revela a importância do pesquisador a ser substituído e possibilita a 

utilização de toda informação relevante à busca de um substituto. 

É também objetivo dessa dissertação indicar algumas visualizações que auxiliem 

algumas etapas decisórias do processo de escolha de um substituto. Para isto, foi construída 

uma ferramenta para apoiar a abordagem citada. Essa ferramenta implementa uma busca de 

especialistas através exemplos, ou seja, o pesquisador a ser substituído é selecionado e, 

através das informações referentes a ele, todas as análises são realizadas. A ferramenta 

engloba técnicas de visualização que permitem a análise dos três espaços de informação 

propostos por JUDELMAN (2004): complexidade ("complexity"), contexto ("context") e 

dinâmica ("dinamics"), os quais são explicados no capítulo 3 desta dissertação. 

4.3. Contexto da Dissertação 

Esta dissertação está inserida no contexto do cenário acadêmico e científico 

brasileiro. A solução proposta foi integrada ao GCC (Gestão de Conhecimento Científico), 

que é um ambiente "web" voltado ao público acadêmico, constituindo uma importante 

ferramenta para a Gestão do Conhecimento no ambiente científico (OLIVEIRA et al., 

2005). 

O GCC possui todos os dados necessários à substituição de um pesquisador, mas 

não possui nenhuma ferramenta que a facilite. A busca por pesquisadores no GCC é feita de 

maneira textual, com isso muitas informações relevantes não são consideradas, como por 



exemplo, a importância do pesquisador na instituição de ensino. Além disso, este ambiente 

não disponibiliza ferramentas que possibilite o agrupamento de mais que um atributo nos 

resultados decorrentes de uma busca por um substituto. 

Esta abordagem, intitulada BEE (KREJCI et al., 2008b), trouxe grandes 

contribuições para os usuários do GCC. Através da ferramenta que implementa essa 

abordagem, os usuários conseguem agrupar todas as informações sobre um pesquisador que 

são relevantes durante o processo de substituição. Isso permite que a substituição seja 

rápida e simples, através do uso de visualizações, colocando fim à busca textual que era 

realizada anteriormente. A ferramenta de BEE pode ser utilizada em outros contextos, 

como no meio empresarial, embora esse não seja o objetivo desta dissertação. Todas as 

informações e experimentos desta dissertação estão relacionados ao meio acadêmico. A 

busca por pesquisadores através da BEE será detalhada ao longo desta dissertação. 

1.4. Organização da Dissertação 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: 

O Capítulo 2 apresenta fundamentos na área de Visualização de Informação, 

contendo modelos e conceitos utilizados na solução proposta pela dissertação e em sua 

implementação. 

O Capítulo 3 apresenta o estado da arte de trabalhos relacionados à Visualização de 

Informação e a Sistemas de Recomendação de Especialista, uma análise das características 

desses trabalhos também é realizada. 

O Capítulo 4 apresenta a solução proposta nesta dissertação, com base no uso de 

teorias de Visualização de Informação. Essa solução envolve a elaboração de uma 

abordagem para recomendação de substitutos e de uma ferramenta, a FBEE~, que viabiliza 

a aplicação desta abordagem. Neste capítulo também é apresentada uma análise 

comparativa da FBEE com os Sistemas de Recomendação de Especialistas apresentado no 

Capítulo 3. 

3 FBEE é o protótipo funcional desenvolvido para avaliar a abordagem BEE, a partir deste momento 

sempre que nos referenciarmos a este protótipo o nome FBEE será utilizado. 



O Capítulo 5 apresenta o projeto, execução e análise de um Estudo de Caso 

realizado para avaliar o comportamento da FBEE no apoio a recomendação de substitutos 

em um ambiente de Gestão do Conhecimento. 

O Capítulo 6 apresenta as conclusões desta pesquisa, apresentado suas 

contribuições, limitações e trabalhos futuros. 

O Anexo I apresenta os questionários aplicados na validação da abordagem 

proposta. 

Por fim, o Anexo I1 apresenta o modelo de dados utilizado na impleinentação da 

BEE. 



2. Visualização da Informação 

Este capítulo apresenta conceitos fundamentais da área de Visualização de 

Informação, relacionados ao problema abordado por esta dissertação e à solução proposta 

para ele. A seção 2.1 apresenta uma introdução sobre o que é Visualização de Informação e 

o que ela pode fazer para auxiliar o processo humano de cognição e a seção 2.2 apresenta o 

modo como conjuntos de dados podem ser transformados em representações visuais, 

usando conceitos e técnicas da área. 

2.1. Introdução 

A proliferação da tecnologia de comunicação digital tem disponibilizado uma 

grande quantidade de informações de diversas origens e formatos. Usuários acessando essas 

grandes e diversificadas bases de dados ou realizando buscas na Internet obtêm facilmente 

um grande volume de informações, dentre as quais muitas podem ser irrelevantes para os 

objetivos da tarefa que está sendo realizada. Essa sobrecarga de informação faz com que as 

pessoas gastem muito tempo processando grandes volumes de dados na tentativa de extrair 

algum conhecimento significativo. Logo, torna-se necessário o uso de alguma estratégia 

para organizar e representar estas informações, de modo que os problemas gerados por sua 

sobrecarga sejam minimizados. 

A capacidade cognitiva humana é um processo muito limitado, no referente ao 

tratamento de grandes volumes de informação (MILLER, 1956). Segundo NORMAN 

(1993), sem a ajuda externa, a memória, o pensamento e o raciocínio são todos restritos. 

Numa tentativa de auxiliar externamente a cognição, a humanidade vem desenvolvendo ao 

longo de sua história artefatos como ábacos, cartas de navegação e diagramas, como forma 

de registrar e expressar dados para serem posteriormente analisados por meio de nossos 

sentidos. Destes, a visão foi o sentido mais privilegiado, pois além de ser o primeiro 

componente do sistema sensorial, a visão é o sentido humano que apresenta maior 

capacidade de captação (CARD et al., 1999). Através da visão, o ser humano pode reparar 

em detalhes e detectar padrões em dados representados pelos artefatos, trazendo à tona 

informações que seriam difíceis de analisar e entender caso fossem apresentadas de outras 

formas, por exemplo, na forma textual (WARE, 2004). 



Desse modo, o uso da visão durante a analise de dados possibilita que a cognição 

expanda suas fronteiras para além da mente do indivíduo, estendendo-se para esses 

ai-tefatos. Neste processo, denominado cognição externa (SCAIFE & ROGERS, 1996), o 

indivíduo representa através do artefato os dados que deseja analisar e usa sua percepção 

visual para compreender esses dados. Segundo CRAPO et at. (2000), um número de 

características visuais incluindo movimento, a cor, intensidade, tamanho, interseção, 

encerramento, orientação, direção da iluminação e distância do obsesvador podem ser 

extraídas sem esforço consciente e num intervalo de 100-200 milisegundos. A cognição da 

mesma quantidade de informação, sem o apoio de alguma dessas características, pode levar 

centenas de milisegundos ou até mesmo minutos (BRAUTIGAM, 1996). 

O uso do computador possibilitou um grande aprimoramento no processo de 

cognição externa. Sem o computador, uma pessoa criaria no papel um gráfico estático que 

seria elaborado conforme seu entendimento sobre uma determinada tarefa. Porém, a 

utilização do computador nesse processo viabiliza a adição de controles interativos ao 

gsáfíco, de forma que os observadores possam controlar os dados exibidos e organizá-los de 

modo a facilitar seu entendimento. Como as interações possíveis são definidas pelo 

projetista, cabe então a ele ter em mente os possíveis interesses dos usuários, para definir 

quais interações devem ser possibilitadas no gráfico (SPENCE, 2001). 

A área de pesquisa denominada Visualização de Informação estuda maneiras de 

como o uso de computadores, na criação de artefatos visuais e iterativos, pode facilitar o 

processo de cognição externa. Segundo CARD et al. (1999), a Visualização de Informação 

é o uso de uma representação visual, interativa e suportada por computador, de dados 

abstratos para ampliar a cognição. Com isso, o observador passa a utilizar a percepção para 

enxergar algum fenômeno nos dados, diminuindo assim seu esforço cognitivo. 

Segundo CHEN & BORNER (2002), uma interface visual bem projetada: 

1. Reduz o tempo de busca visual. 

2. Viabiliza uma compreensão mais profunda do conjunto de dados. 

3. Revela relacionamentos não notados de outra maneira. 

4. Possibilita a visualização dos dados sob diferentes perspectivas. 

Em outras palavras, a Visualização de Informação permite que o usuário consiga um 

maior número de "insights" sobre um conjunto de informações, alguns destes possíveis 



"insights" são listados a seguir (SHNEIDERMAN & PLAISANT, 2005), (WEHREND & 

LEWIS, 1990), (WICKENS & HOLLANDS, 2000) e (ZHOU & FEINER, 1998): 

1. Sumários: máximo, mínimo, média, porcentagem. 

2. Busca: saber que item encontrar. 

3. Padrões: distribuições, tendências, frequências, estruturas. 

4. "Outliers": exceções. 

5. Relacionamentos: correlações, múltiplas interações. 

6. "Tradeofl": balanço, combinação de máximos ou mínimos. 

7. "Clusters": grupos, similaridades. 

8. Caminhos: distâncias, conexões múltiplas. 

9. Anomalias: erro nos dados. 

Os dois primeiros "insights" são considerados simples, pois poderiam ser obtidos 

facilmente sem uso de algum tipo de representação visual. Entretanto, os demais "insights" 

são considerados complexos, pois sem o suposte de alguma representação visual, seria 

necessário um grande esforço cognitivo para descobri-los. 

Por essas razões, a Visualização de Informação aparece como uma abordagem 

interessante para contornar os problemas inerentes da sobrecarga de informação, citados no 

início desta seção. Entretanto, para que uma representação visual dos dados seja efetiva 

para as pessoas, é fundamental que o mapeamento preserve o dado (CARD et al., 1999). 

Esse processo de mapeamento será apresentado na próxima seção. 

2.2. Msdells de Referência para Viâualiza~ãs 

Um modelo de referência para visualização é o processo computacional que 

converte a informação numa visualização com a qual os usuários poderão interagir (CARD 

et al., 1999), conforme mostrado na Figura 1. Nesse modelo, na primeira transformação 

trabalha-se o dado bruto e o armazena em tabelas de dados. O segundo passo consiste na 

escolha de uma estrutura visual (linear, mapa, tridimensional, temporal, áwore etc.) que 

melhor represente os dados armazenados. O último passo consiste nas transformações 

visuais, isto é, as possíveis interações que um usuário pode realizar sobre as estruturas 

visuais e com isso obter diferentes visões das mesmas. Os componentes desse modelo são 

descritos nas subseções a seguir. 
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Figura 1 - Modelo de referência para visualização (CARD et al. 1999). 

2.2.l.Dado Bruto 

Na Figura 1, um indivíduo tem em mente a tarefa de estudar uma situação particular 

e obter informações relevantes sobre ela. Para tanto, primeiramente é necessário coletar 

dados sobre essa situação, para que a partir desses dados se consiga obter as informações 

necessárias. A coleta desses dados pode ser feita por sistemas computacionais ou 

manualmente pelo próprio indivíduo. Todo o dado coletado dessa forma recebe o nome de 

dado bruto. 

Após a coleta dos dados brutos, torna-se necessário armazená-los em tabelas de 

dados. A organização dos dados brutos em tabelas é abordada a seguir. 

2.2.2.Tabelas de Dados 

O conjunto de dados brutos coletados pode ser heterogêneo, contendo datas, 

medidas, códigos, descrições, imagens, vídeos, endereços de "sites" da Internet, entre 

outros. Logo, diferentes entidades, atributos e relacionamentos podem estar representados 

nesse conjunto de dados. 

Devido à heterogeneidade dos dados brutos, torna-se necessário organizá-los, de 

forma que alguma informação possa ser obtida pela consulta e comparação dos mesmos. 

Essa tarefa de tratamento de dados envolve organizar esses dados em estruturas (ou tabelas 

de dados), e é denominada transformação de dados (CARD et al., 1999). Quando os dados 

a serem tratados estão armazenados em um SGBD, essa transformação pode ser 

desnecessária, pois a organização do próprio banco de dados pode ser utilizada. Um 



exemplo de dados brutos e seus respectivos mapeamentos em uma tabela de dados pode ser 

visto nas Figura 2 e na Tabela 1, respectivamente. Nesta tabela, cada coluna representa uma 

variável e cada linha representa um caso. 

Figura 2 -Exemplo de dados brutos de um log de acesso fictício de um servidor 

web (CELMAR, 2006). 

Tabela 1 - Tabela de Dados organizando os dados brutos da Figura 2 

(CELMAR, 2006). 

Cada atributo armazenado nas estruturas de dados pode ser classificado de acordo 

com sua semântica e com suas dependências funcionais em relação a outros atributos. Essas 

classificações são muito importantes, pois ajudam a escolher uma representação gráfica 

adequada para os dados, conforme será mostrado na 2.2.3.. Diferentes autores classificam 

de forma semelhante à semântica de atributos (ou variáveis) e de seus dados (SPENCE, 

2001; CARD et al., 1999; WARE, 2004), embora com nomenclaturas ligeiramente 

diferentes. Generalizando as diferenças, eles consideram a existência de três categorias 

básicas de atributos: 



1. Nominais (ou categóricos): conjunto de elementos sem ordem específica, como 

uma lista de títulos de filmes ou de nomes de pessoas. 

2. Ordinais: conjunto de elementos distintos, mas que apresentam uma relação de 

ordem entre si, como classificações em faixas etárias, ou uma lista de datas 

históricas (neste caso, um atributo ordinal temporal). 

3. Quantitativos (ou numéricos): conjunto de elementos que apresentam um escopo 

numérico, sendo possível aplicar operações aritméticas sobre eles. Essa 

categoria pode ser dividida em Intervalos (com valores discretos) e Razão 

(representando uma faixa contínua de valores). Por exemplo, distância entre 

cidades (atributo quantitativo espacial) ou quantidade de tempo que um usuário 

leva para ir de uma página "web" para outra em um "site" (atributo quantitativo 

temporal). 

Cada atributo também pode ser classificado de acordo com sua dependência 

funcional relativa aos demais atributos. De acordo com essa característica, os atributos de 

urna tabela de dados podem ser divididos em atributos de entrada e atributos de saída, de tal 

forma que os primeiros determinam funcionalmente os últimos (de modo análogo a uma 

função matemática). Por exemplo, na Tabela 1 as variáveis IP, Usuário e Tempo são 

atributos de entrada, determinando funcionalmente os valores dos atributos de saída Ação e 

Arquivo. 

Muitas vezes, o primeiro nível de organização de dados pode não ser suficiente para 

que o indivíduo obtenha informações relevantes sobre a situação estudada. Nesse caso, 

ordenação, cálculo de médias e classificação de características são algumas operações que 

podem ser aplicadas sobre as estruturas de dados obtidas. Essas novas transformações 

permitem classificar e agregar os dados que compartilham características semelhantes, 

possibilitando a sumarização e abstração dos mesmos (CARD et al., 1999). A Tabela 2 

ilustra uma possível transformação aplicada sobre os dados da Tabela I, mostrando valores 

derivados dos dados que ela apresenta. 



Tabela 2 - Dados derivados de uma tabela similar a 

Tabela 1 (CFEMAR, 2006). 

Após o armazenamento do dado bruto em tabelas de dados, deve-se escolher uma 

estrutura visual que melhor represente os dados armazenados. Esse assunto é abordado a 

seguir. 

Mesmo após diferentes operações de classificação e de agregação de dados, o 

conjunto de dados disponível ainda pode ser grande, tanto em quantidade quanto em 

número de dimensões, para se obter informação relevante. Isso acontece porque a 

representação de dados em formato textual exige que se faça um processainento visual 

controlado desses dados (CARD et al., 1999), um processo que exige grande esforço 

cognitivo e que lida com uma pequena quantidade de dados por vez. Porém, as informações 

representadas graficamente tendem a serem processadas de maneira mais automática pela 

visão, em um processo mais superficial, paralelo (no sentido de obter várias informações 

simultaneamente), rápido e de capacidade elevada, diminuindo assim o esforço cognitivo 

necessário para se processar a informação. 

Após organizar os dados que se deseja representar em uma tabela, é necessário 

determinar o que será usado para representá-los visualmente, definindo-se assiin uma 

estrutura visual. Uma estrutura visual é um conjunto de elementos visuais que representam 

um conjunto de dados e pode ser decomposta em três partes: 

1. Substrato espacial: é espaço para visualização, sendo normalmente representado 

por eixos, tais como os eixos X e Y do plano caitesiano. 

2. Marcas: são objetos presentes no espaço do gráfico, como pontos, linhas, áreas, 

volumes (Card et al., 1999), dígitos (Tufte, 2001) e ícones multidimensionais 

(Spence, 200 1). 



3.  Propriedades gráficas das marcas: são os atributos visuais que caracterizam cada 

marca. Por exemplo, cores, formas, texturas, orientação, sua proximidade com 

relação a outras marcas etc. A Figura 3 mostra alguns exemplo de marcas e suas 

possíveis propriedades. 

Dessa forma, para que uma estrutura visual represente os dados de uma tabela de 

dados, cada atributo dessa tabela pode ser associado a uma propriedade gráfica ou espacial, 

processo este chamado de mapeamento visual. 

Pontos 

Linhas 

Regifies 

icones 

Marcas Propriedades 

Posiçues w 

Comprimento 1 1 
Cor 

Orientação 1 1 -  
Formato O U *  

Figura 3 - Exemplos de marcas e algumas de suas propriedades. Traduzida de 

CARD et al. (1999). 

Ao definir o inapeamento visual dos dados, o que se procura fazer é estabelecer 

como cada atributo será representado, ou seja, quais propriedades gráficas e espaciais 

podem ser utilizadas para sua representação. Por exemplo, a tabela de despesas, conforme 

mostrado na Tabela 3, foi mapeada no substrato espacial da Figura 4, contendo um eixo 

quantitativo (eixo Y) e um eixo ordinal (eixo X). Cada item de dados descrito por uma 

linha da tabela, foi associado a uma linha gráfica na Figura 4. Os atributos desses dados, 

neste caso o nome da despesa e seu valor em cada mês, foram associados à cor e à altura da 

linha em seus diversos pontos. 



Tabela 3 - Tabela real de gastos de um residente de Goiânia 

(NASCIMENTO & FERREIRA, 2005). 
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Figura 4 - Visualização das despesas da Tabela 3 por um gráfico de linha ( 

NASCIMENTO & FERREIRA, 2005). 

No exemplo acima, ficam evidentes alguns elementos com os quais se pode 

trabalhar em um mapeamento visual: espaço, marcas e propriedades gráficas dessas marcas 

(CARD et al., 1999). Além destes, uma representação visual pode utilizar ainda o tempo 



como uma forma de mapear outros atributos dos dados analisados. Para tanto, o indivíduo 

que efetua a análise pode utilizar controles interativos que filtram quais dados desses 

atributos devem ser considerados. Ao modificar os valores considerados e desconsiderados 

por esses filtros, esse indivíduo pode observar como são afetados os demais atributos já 

representados. 

Entretanto, para se obter uma ampliação cognitiva através do mapeamento visual, é 

importante que este mapeamento seja feito da maneira apropriada. Um dos fatores que 

dificulta a definição de um mapeamento visual é a quantidade de propriedades gráficas 

disponíveis, como cores (e suas diferentes componentes, como tonalidade, saturação e 

brilho), formas (como diferentes polígonos ou ícones), tamanho, textura e orientação, 

dentre outros. Segundo MACKINLAY (1 986), duas características devem ser consideradas 

ao se fazer um mapeamento visual: 

1. Expressividade da estrutura visual: o mapeamento visual deve fazer com que a 

estrutura visual expresse todos os dados da tabela de dados, e somente eles. 

2. Efetividade da estrutura visual: refere-se à capacidade de permitir rápida 

interpretação dos dados e fácil distinção entre eles, levando à menor quantidade 

possível de erros de interpretação. 

Efetividade e expressividade são aspectos importantes, porque sem os mesmos, uma 

visualização pode não ser capaz de enfatizar padrões relevantes nos dados, não trazendo, 

assim, quaisquer informações novas além daquilo que já é trivialmente conhecido. Além 

disso, uma visualização também pode ser de difícil entendimento ou, até mesmo, sugerir 

padrões que na verdade não existem, o que pode levar a uma interpretação errônea dos 

dados (CARD et al., 1999). 

MACKINLAY (1986), com base nas três categorias de atributos (nominais, ordinais 

e quantitativos), propõe ordens de prioridade para se associar atributos de dados a atributos 

visuais, como uma forma de se produzir visualizações expressivas e efetivas. Essas ordens 

de prioridade vão do atributo visual mais perceptível até o menos perceptível. A idéia é 

associar os atributos mais importantes dos dados aos atributos visuais no topo da lista, 

seguindo a sequência recomendada. A tabela de ordens de prioridades de MACKINLAY 

pode ser vista na Tabela 4. 



Tabela 4 -Tabela de ordens de prioridade de MACKINLAY (1986). 
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A tabela de efetividade de propriedades retinais de CARD et al. (1999), que pode 

ser vista na Tabela 5, é outra abordagem que objetiva auxiliar a produção de visualizações 

expressivas e efetivas. Nessa tabela temos os seguintes significados: Q (dados 

quantitativos); O (dados ordinais); N (dados nominais). O símbolo '@ representa que a 

propriedade é efetiva para mapear o tipo de dados a que aparece relacionado; indica que 

a propriedade é parcialmente Efetiva; e 0 indica que ela não é apropriada. Essa abordagem 

permite comparar a efetividade de propriedades gráficas com relação a cada categoria 

semântica de atributo (nominal, ordinal ou quantitativa), auxiliando, assim, a escolher quais 

categorias de atributos se deve representar por quais propriedades gráficas. Por outro lado, 

análises dos relacionamentos existentes entre eixos espaciais, marcas e suas propriedades 

gráficas também podem auxiliar na definição do mapeamento visual com relação à sua 

expressividade. 



Tabela 5 - Efetividade relativa de diferentes proprie ades retinais. Traduzida 

de CARD et al. (1999). 

O inapeainento de atributos em estruturas visuais, apresentado nesta seção, é 

considerado o núcleo do modelo de referência de Card et al. (1999), uma vez que nele 

reside o esforço de analisar as relações entre dados e transformá-las em propriedades 

gráficas efetivainente processadas pela visão humana. 

Após a definição das estruturas visuais, inicia-se o último passo do Modelo de 

Referência para Visualização que são as transformações visuais, isto é, as possíveis 

interações que um usuário pode realizar sobre as estruturas visuais e com isso obter 

diferentes visões das mesmas. Este assunto é abordado a seguir. 

As possíveis transformações visuais, chamadas de transformações de visões, que o 

usuário pode realizar nas estruturas das visualizações é outro fatos importante. Essas 

transformações modificam as estruturas visuais interativainente, transformando 

apresentações estáticas em visualizações que estabelecem parâmetros gráficos para criação 

de visões das estruturas visuais. Com isso, o usuário pode modificar dinamicamente qual a 

fatia do conjunto de dados a ser exibida, reduzindo o excesso de dados e auxiliando seu 

processo de obtenção de informação. Além disso, o esforço de exploração dos dados é 

repassado em parte para o computador. Uma vez que os cálculos e o redesenho da imagem 

são realizados pela máquina, fica a cargo do usuário apenas a tarefa de observar o que 

acontece quando a visualização se modifica. 

As técnicas desenvolvidas para a Visualização de Informação envolvem formas de 

representação do dado (2D, 3D, árvores), interação humana (consultas dinâmicas, 



manipulação direta) e as tarefas. SHNEIDERMAN (1996) propôs uma taxonoinia que 

prevê sete tipos de tarefas: 

I .  Visão geral: compreende uma visão geral da coleção inteira. Essa visão geral 

contém uma caixa de campo de visão móvel com a qual o usuário controla o 

conteúdo da visão detalhada. As interfaces de Visualização de Informação 

normalmente suportam estratégias de visão geral da coleção. 

2. Afastamento e aproximação: a tarefa de afastamento e aproximação deve estar 

sempre presente nas visualizações. Sempre que o usuário tem interesse em 

alguma parte da coleção, ele precisará de ferramentas para controlar o foco de 

afastamento ou aproximação sobre a parte desejada. 

3. Filtro: a tarefa de filtragem permite ao usuário remover da visualização os itens 

que não lhe interessam no momento, focando seu interesse na informação 

relevante. Essa tarefa geralmente é implementada através de consultas 

dinâmicas sobre os que fazem parte da coleção. 

4. Detalhe sob demanda: uma vez que a coleção tenha sido reduzida a poucos 

itens, deve ser possível obter detalhes sobre esses itens. Geralmente usa-se o 

"mouse" para selecionar um item e com isso obter-se as informações dos 

atributos desse item numa janela. 

5. Relação: permitir que o usuário perceba a relação entre os itens da visualização 

é outra tarefa importante em uma visualização. Porém, é rara que uma simples 

ação de um usuário produza a saída desejada. Por esse motivo, a criação de 

ações de interface para exibir relações é um desafio. 

6. História: é importante manter a história das ações realizadas durante a 

exploração de informação, no caso dessa exploração ser feita em muitos passos 

e o usuário desejar refazer esses passos. 

7. Extração: a extração de sub-coleções deve ser outra tarefa possível de se 

realizar. Uma vez que o usuário tenha obtido o item ou conjunto de itens que 

deseja, seria útil que ele pudesse extrair esse conjunto e salvá-lo num formato de 

arquivo, para posteriormente poder enviá-lo por correio eletrônico, imprimi-lo, 

transformá-lo em gráfico ou inseri-lo num pacote de cálculos estatísticos. 



A partir do momento que o usuário passa a utilizar uma estrutura visual, dois fatores 

devem ser considerados: a usabilidade e as funcionalidades dessa estrutura. ROCHA & 

BARANAUSKAS (2003) definem usabilidade como a facilidade que um usuário final tem 

de aprender a usar o sistema, a eficiência que ele utiliza o sistema após aprendê-lo e o quão 

agradável é a utilização desse sistema. Mesmo a usabilidade sendo um fatos crítico na 

definição de como será uma estrutura visual, ela ainda não recebe a atenção devida. Os 

estudos referentes à usabilidade ainda são muito lentos e se baseiam, em sua maioria, em 

metodologias que antecedem a área de Visualização de Informação (CHEN, 2005). 

Geralmente essas metodologias não são adequadas para tratar de detalhes críticos à área de 

Visualização de Informação, como a necessidade de verificar se os padrões apresentados 

aos usuários, através de uma estrutura visual, serão reconhecidos por eles corretamente. 

CHEN (2005) também destaca que as questões referentes à usabilidade ainda são tratadas 

de uma maneira "ad-hoc", isto é, limitadas ao sistema que se tem em mãos. 

2.3. Conclusão 

Neste capítulo foi apresentada a área de Visualização de Informação e alguns de 

seus conceitos e técnicas, os quais podem auxiliar programadores a desenvolverem 

estruturas visuais interativas, e que sejam adequadas para ajudar usuários em seus 

processos de análise visual de dados e de tomada de decisão. O próximo capítulo apresenta 

o estado da arte de algumas ferramentas de visualização da informação e de recomendação 

de especialistas, visto que o objetivo deste trabalho é propor uma abordagem que aplica 

técnicas de Visualização da Informação na recomendação de substitutos. 



3. Estado da Arte de Visualização da Informação 

Neste capítulo é apresentado um estado da arte de sistemas de visualização da 

informação e de sistemas de recomendação de especialistas. O primeiro se faz necessário, 

visto que, a análise de sistemas de visualização da informação é a melhor forma de se obter 

idéias para um novo sistema de visualização. Enquanto o segundo está relacionado ao 

objetivo da dissertação, que é facilitar a busca por especialistas aptos a substituir uma outra 

pessoa. 

A seção 3.1 apresenta a motivação para realização do estado da arte referente a 

Visualização da Informação. As seções 3.2, 3.3 e 3.4 apresentam os três espaços de 

informação propostos por JUDELMAN (2004) e que forma utilizados na categorização das 

visualizações encontradas. Por fim, a seção 3.5 apresenta um estado da arte sistemas de 

recomendação de especialistas, além da comparação dos sistemas considerados. 

Motivação 

A natureza da informação, as ações permitidas ao usuário e a aplicabilidade do 

sistema a ser produzido são determinantes na definição da visualização a ser produzida. 

Interfaces (bidimensional ou tridimensional) frequentemente representam muitos atributos 

(tempo, tamanho, localização etc.) de uma informação em uma imagem, tornando-se 

necessário otimizar essas interfaces para certos usuários com certas necessidades. Logo, 

através da análise de muitos sistemas de visualização, pode-se obter um ponto inicial para 

novas idéias de como fazer essa otimização. 

O estado da arte de Visualização da Informação apresentado neste capítulo se 

baseou na classificação proposta por JUDELMAN (2004), dado que a maioria dos sistemas 

de visualização foca uma das categorias mostradas pelo autor. Com base nas distinções da 

cartografia e na Ultra Estrutura proposta por LONG & DOROTHY (1995), JUDELMAN 

(2004) identificou três aspectos do espaço de informação que podem ser percebidos 

visualmente: caminhos complexos, conteúdo relaciona1 e transformações dinâmicas. 

Respectivamente chamados: complexidade ("complexity"), contexto ("context") e dinâmica 

("dynamics"), como pode ser observado na Figura 5. Esses três termos descrevem as meta- 

estruturas mais expostas por sistemas de visualização e são detalhados nas seções a seguir. 



Figura 5 - Meta-estrutura do espaço de informação. Traduzido de 

JUDELMAN (200 

Um dos focos da Visualização de Informação é examinar técnicas e projetos que 

facilitem a navegação e orientação do usuário dentro de uma estrutura complexa. Espaços 

Co~nplexos, tais como árvores e hierarquias, mostram a topologia ou caminho da estrutura 

da informação e são geralmente retratados por imagens de redes com muitos nós 

(JUDELMAN, 2004). Portanto, o grande desafio é exibir uma grande quantidade de 

elementos e como eles estão ligados, de modo que o usuário tenha o seu entendimento 

sobre esse espaço de informação facilitado. 

Nesta seção, os exemplos de sistemas de visualização estão divididos em duas sub- 

categorias: 

1. Classzj?cação ("classify"): sistemas de visualização utilizados na navegação 

através hierarquias. 



2.Rota ("route"): sistemas de visualização utilizados para exibição da topologia da 

estrutura da informação. 

3.2.1. Sistemas de Visualização de Classificação 

Uin exemplo comum de estrutura de informação complexa é a classificação 

hierárquica, isto é, uma categorização de elementos que se ramificam em sub-elementos. O 

objetivo dos sistemas de visualização de classificação é facilitar a navegação do usuário 

através de hierarquias complexas de informação. Usuários que trabalham com hierarquias 

podem ter diversas tarefas, logo a visualização dessas hierarquias pode ajudar a responder 

as seguintes perguntas (CARD et al., 1999): 

1 .Qual o número total de nós da hierarquia? 

2.Quantos nós se ramificam em sub-nós? 

3.Qual a distância entre o nó mais profundo e o nó raiz? 

4.Quais são os nomes de cada nó? 

5.Quais são os atributos de cada nó? 

6.Qual nível da hierarquia possui mais nós? 

Ao se construir sistemas de classificação, um grande problema se faz presente: 

como permitir ao usuário navegar através das hierarquias sem que este perca a noção da 

estrutura geral da mesma, este problema é conhecido como problema do buraco da 

fechadura ("Keyhole Problem"). 

SHNEIDERMAN & PLAISANT (2005) propõem um padrão de projeto para 

visualizações que objetiva solucionar o problema do buraco da fechadura. Primeiramente, 

deve-se fornecer ao usuário uma visão geral do espaço de informação, em detrimento do 

detalhamento das mesmas. A seguir, disponibilizar ao usuário mecanismos de interação, de 

modo que este possa fazer um "zooin" sobre a informação desejada ou retirar, da 

visualização, as informações desnecessárias no momento. Por último, prover uma visão 

detalhada da informação selecionada pelo usuário. "Overview jirst, zoom and jilter, then 

detail on demand" (SHNEIDERMAN & PLAISANT, 2005). 

A visão geral do espaço de informação pode ser obtida através do uso da técnica de 

visão geral e detalhe ("overview and detail") ou de foco e contexto ("focus and context"). 

Ambas as técnicas provêem uma visão detalhada da estrutura da informação, sem que o 



usuário perca a noção de todo o espaço de informação. A técnica de visão geral e detalhe 

utiliza uma janela para exibir a visão geral da informação e outra para exibir os detalhes da 

informação selecionada. Enquanto a técnica de foco e contexto procura integrar visão geral 

e detalhes numa única janela, um exemplo de aplicação dessa técnica pode ser visto na 

Figura 7. 

A seguir são listadas algumas das vantagens de se fornecer, primeiramente, ao 

usuário uma visão geral do espaço de informação: 

1. Facilita a formação de modelos mentais do espaço de informação. 

2. Revela qual informação está presente ou não na visualização. 

3. Exibe relacionamentos entre partes da informação, favorecendo um maior 

número de "insights". 

4. Permite acessar diretamente ou navegar por partes da informação, bastando 

para isso selecionar a informação desejada na visão geral. 

5. Estimula a exploração. 

Nas subseções a seguir são apresentados alguns exemplos de sistemas de 

classificação. 

3.2.1 .I .Círculos Fractais 

Círculos fractais é uma técnica utilizada para exibir hierarquias de informaçiio. A 

hierarquia dos círculos é composta por objetos dentro de objetos, onde o número de 

círculos é igual ao número de objetos que possuem sub-objetos. O uso de cores nessa 

técnica pode ser usado para diferenciar tipos e tamanhos de objetos. 

O sistema de visualização GROKKER (GROKKER, 2007) usa a metáfora dos 

círculos fractais para exibir a hierarquia da informação juntamente com a técnica de foco e 

contexto. A primeira visualização exibida pelo sistema GROKKER mostra uma visão geral 

do espaço de informação hierárquico ( foco ), como na Figura 6. Uma visão detalhada dos 

sub-objetos contidos em cada círculo pode ser obtida selecionando-se em um desses 

círculos (contexto), vide Figura 7. Para desfazer a operação basta clicar na opção "zoom 

back". 



Figura 6 - Visualização exibida pelo sistema Grokker após ser efetuada a 

busca por times do futebol brasileiro (GROKKER, 2007). 

Figura 7 - Visualização exibida pelo sistema Grokker após selecionar o círculo 

América Futebol Clube (GROKKER, 2007). 

O sistema GROKKER facilita a navegação do usuário através de hierarquias, porém 

se ele estiver representando hierarquias muito profundas o usuário terá que fazer muitas 



operações de "zoom back" para retomar a visão geral do espaço de informação. A seguir, 

uma outra forma para representação de informação em espaço complexo é apresentada. 

3.2.1.2.Mapas de Árvores ("TreeMapsM) 

O Mapa de Árvores é explicada com maiores detalhes, pois foi utilizado na 

construção da ferramenta que implementa a abordagem proposta nesta dissertação. O Mapa 

de Árvores é uma técnica de visualização que permite exibir grandes conjuntos de 

informações hierárquicas através de métodos de preenchimento de espaço 

(SHNEIDERMAN, 1992). Isto ocorre pela divisão da área de exibição em uma sequência 

aninhada de retângulos correspondentes a atributos de um conjunto de dados. O tamanho e 

a cor do retângulo podem ser utilizados para complementar a informação apresentada. As 

propriedades do Mapa de Árvores são enumeradas a seguir: 

1 .Existe somente sobreposição entre retângulos antecessores e predecessores. 

2.A área do retângulo é proporcional ao seu tamanho. 

3.0 tamanho do retângulo é maior ou igual à soma do tamanho dos seus filhos. 

A visualização provida pelo Mapa de Árvores permite uma mineração visual da 

informação, tornando mais fácil à descoberta de conhecimento a respeito dessa informação. 

As principais vantagens dessa técnica são mostradas a seguir: 

1 .Utilização eficiente da tela de visualização. 

2.Preservação do contexto geral da informação. 

3.Navegação rápida entre nós. 

4.A estrutura do espaço de informação fica implícita no mapa exibido. 

5.Muito útil na exibição de variáveis quantitativas dos dados. 

Outro ingrediente chave na construção de Mapa de Árvores é a definição do 

algoritmo a ser utilizado na criação dos retângulos (como o estudo desses algoritmos não 

faz parte do escopo desta dissertação, somente uma visão geral sobre os mesmos será 

apresentada). Os mais conhecidos são cortar e fatiar, quadriculado, aglomerado, ordenado 

(pivô pelo meio e pivô por tamanho). 

O algoritmo de cortar e fatiar, descrito em SHNEIDERMAN (1992), usa linhas 

paralelas para dividir o retângulo em retângulos menores que representam seus filhos. A 

cada nível da hierarquia a orientação das linhas (vertical e horizontal) é trocada. Apesar de 



simples de se implementar, esse algoritmo frequentemente gera "layouts" que contêm 

muitos retângulos com alta taxa de aspecto (máximo valor da altura/comprimento e 

comprimento/altura), ou seja, muito longos e finos que podem ser difíceis de ver, 

selecionar, comparar em tamanho e rotular. 

Quando as relações de aspecto das regiões retangulares são próximas de l(um), os 

retângulos se aproximam de um quadrado e conseqüentemente o Mapa de Árvores 

consegue mostrar hierarquias maiores. Se houver nós com relações de aspecto muito 

pequenas, os retângulos podem desaparecer da tela, conforme mostrado na Figura 8. 

-RES IRMAOS 

Figura 8 - Mapa de Árvore Cortar e Fatiar 

(SHNEIDERMAN, 6992). 

Alguns algoritmos criam visualizações mais claras da hierarquia com base no 

controle das relações de aspecto dos retângulos. Esses algoritmos melhoram a visualização 

de itens menores. Os Mapas de Árvores Aglomerados ("Cluster TreeMap") 

(WATTENBERG, 1999) e Quadriculados ("Squarified TreeMap") (BRULS et al., 2000) 

usam algoritmos de recursão simples que reduzem substancialmente a relação de aspecto. 

Todavia, eles introduzem instabilidade na visualização a partir da mudança dinâmica dos 

dados e falham na preservação da ordenação dos dados. Isto é mostrado pelas diferenças 



nos tons de cinza das Figura 9 e Figura 10. O algoritmo cortar e fatiar presesva a ordem dos 

dados enquanto que o aglomerado e quadriculado não. 

Entretanto, uma alteração no conjunto de dados pode causar mudanças substanciais 

nos mapas produzidos por esses 2 algoritmos. Essas mudanças são indesejáveis quando os 

dados do Mapa de Árvores são atualizados muito fiequentemente, pois isto dificultaria a 

interpretação ou seleção de itens neste tipo de mapa. 

Figura 9 - Aglomerado Figura 10 - Quadriculado (BRULS 

(WATTENBERG, 1999). et al., 2000). 

Objetivando contornar o problema da ordenação alfabética dos Mapas de Árvores 

em Aglomerado e Quadriculado, BENJAMIN et al. (2002) propõem a construção de Mapa 

de Árvores Ordenados através de dois algoritmos, pivô por tamanho ("pivot-by-size") e 

pivô pelo meio ("pivot-by-middle"), estes produzem mapas com relações de aspecto que 

são menores que o cortar e fatiar, mas não tão bons como o aglomerado e quadriculado. 

Entretanto, os mapas gerados conseguem preservar razoavelmente a ordem em um cenário 

onde os elementos mudam frequentemente. Logo, esses algoritmos podem ser uma boa 

escolha em situações onde a legibilidade, usabilidade e atualização frequentes são itens 

importantes. 

Ambos seguem um processo recursivo parecido, no qual começam com um 

retângulo R que será subdividido. A entrada é uma lista de itens ordenados por um índice e 

possuem uma área variada. Um item é escolhido como o pivô e colocado em um lado de R 

como um quadrado (relação de aspecto = 1) e os itens restantes colocados em três grandes 

retângulos que compõem o restante da área da tela. O algoritmo é aplicado recursivamente 

a cada um desses retângulos. No pivô por tamanho o item escolhido é o que possui a maior 



área. No pivô pelo meio o item do meio da lista é escolhido, ou seja, se uma lista possui N 

itens o item escolhido é o item com número 1112. A Figura 11 ilustra um exemplo de Mapa 

de Árvore gerado por esses dois algoritmos respectivamente. 

Figura 11 - Pivô por Tamanho e Pivô pelo Meio (BENJAMIN et al., 2002). 

Um exemplo de utilização da técnica Mapa de Árvores pode ser vista em ADAM & 

MARC (2006), conforme mostrado na Figura 12. Neste trabalho, essa técnica é utilizada na 

visualização dos "e-inails" de um usuário, com objetivo de exibir a hierarquia de contatos a 

partir do domínio implícito em seus "e-mails". No Mapa de Árvores da Figura 12, o 

tamanho do retângulo é proporcional ao número de mensagens de um contato específico. Já 

a cor indica o número de mensagens não lidas. 

Figura 12 - Mapa de Árvore que representa a caixa de mensagens de um 

usuário (ADAM & MARC, 2006). 



A geometria hiperbólica é outra técnica muito utilizada na visualização de 

informações hierarquizadas. Essa técnica produz uma visão "fish-eye" (olho de peixe) da 

árvore hierárquica, permitindo que o usuário visualize a árvore inteira e os respectivos 

detalhes de uma certa área em uma única tela (LAMPING & RAO, 1995). Para se obter 

uma visão mais detalhada de uma determinada área, basta o usuário arrastar um nó desta 

área, em contra partida, os nós que não pertencem à área desejada ficaram encolhidos no 

canto. A interatividade provida por essa técnica facilita a busca em grandes hierarquias. O 

ponto negativo dessa técnica, assim como das outras estratégias utilizadas para se visualizar 

espaços complexos, é que apesar do caminho topológico da informação ser mostrado, o 

relacionamento semântico dos nós da árvore é negligenciado. 

Um exemplo do uso de árvore hiperbólica pode ser visto no GCC (OLIVEIRA et 

al., 2005), no qual esta árvore é utilizada na visualização da hierarquia dos conceitos 

definidos pela Árvore de Conhecimento do CNPq (CNPq, 2007) , conforme mostrado na 

Figura 13. 

3 - Árvore CNPq, visão hiperbó ica provida pelo GCC (OL 

al., 2005). 

A árvore Bifocal é outro exemplo do uso da visualização hiperbólica, vide Figura 

14. Essa técnica também se baseia no uso do conceito foco e contexto, porém utiliza dois 



focos e não apenas um. A árvore é dividida em dois sub-diagramas conectados, onde o da 

direita exibe a informação detalhada e o da esquerda mantém uma perspectiva geral do 

espaço de informação. Isto possibilita ao usuário obter uma visão detalhada da área 

desejada, sem que ele perca a percepção geral do contexto. 

Áiea de Conteido Áiea de Deidhe 

- Árvore Bifocal. Adaptada de CAVA et al. (2002). 

Quando o principal objetivo do usuário é visualizar a topologia da informação e não 

navegar através da mesma, os sistemas de visualização de rotas podem ser utilizados. Esses 

sistemas são muito utilizados na visualização de grandes espaços de informação, como por 

exemplo: a distribuição de servidores da Internet ou caminho entre hipei-textos. Geralmente 

esses sistemas não dão uma visão detalhada de elementos individuais, mas tentam mostrar 

padrões na visão geral. Devido ao enorme volume de dados, a visualização provida pode se 

tornar densa e extrapolar o limite cognitivo do usuário. A Figura 15 mostra o Opte Project 

(OPTE PROJECT, 2007), que é um sistema de rota utilizado para visualização da 

distribuição de servidores da Internet. 



Figura 15 - Mapa produzido pela Opte Project em novembro de 2003 (OPTE 

PROJECT, 2007). 

Os sistemas para visualização de espaço de informação complexo são muito úteis na 

visualização da hierárquica ou topologia da informação. Entretanto, estes sistemas 

mostram-se ineficientes quando o objetivo do usuário é analisar o relacionamento 

semântico da informação. Para solucionar este problema, são utilizados os sistemas de 

visualização de contexto apresentados a seguir. 

3.3. Sistemas de Visualização de Contextos 

Interfaces de informação modernas, especialmente as de busca por palavra-chave, 

retomam muitos resultados, porém provêem pouco "insight" no relacionamento semântico 

dos objetos digitais retornados. Este fato é decorrente dos resultados serem apresentados 

em uma dimensão ao usuário, isto é, sem relacionamento e classificação. Por exemplo, os 

resultados retornados por uma busca executada no GOOGLE (GOOGLE, 2007). Portanto, 

o grande desafio no projeto de visualizações de contexto é ilustrar, através da criação de 

uma infra-estrutura teórica e tecnológica que dê suporte à "web" semântica, os objetos que 

possuem uma relação multidimensional com outros (BERNERS et al., 2001). 



Nesta seção, os exemplos de sistemas de visualização de contexto estão divididos 

em duas sub-categorias: 

1 .  Sistemas de exploração ("Explore Systems"): são sistemas de visualização 

interativos, que permitem a manipulação exploratória da visualização. 

2. Sistemas de mapa ("Chart Systems"): são sistemas de visualização que 

representam o espaço de informação através de mapas estáticos, porém 

navegáveis. 

3.3.1. Sistemas de Exploração 

Sistemas de exploração são utilizados na visualização do conteúdo semântico da 

informação, permitindo que o usuário explore o espaço semântico através de mudanças 

interativas na distribuição espacial dos "clusters". Essas mudanças geralmente são 

decorrentes da inserção de palavras no mapa da visualização, com isso, os elementos do 

mapa podem se aproximar ou afastar dessas palavras conforme suas similaridades com as 

mesmas. Logo, a inserção de palavras permite ao usuário alterar a aparência do mapa de 

exibição de forma intuitiva e interativa. 

Esta seção está dividida em duas categorias de visualizações: as que se baseiam na 

relevância semântica ("semantic relevante") e na consulta dinâmica ("dynamic query"). 

3.3.1 .I .Relevância Semântica 

O grande problema de se organizar objetos de um arquivo em uma ontologia4 

hierárquica, é que estes objetos frequentemente pertencem a múltiplas classes. Para 

minimizar esse problema muitas ferramentas utilizam a técnica denominada "Cluster Map", 

a qual procura classificar a informação com base em seus conceitos ontológicos (FLUIT et 

al., 2005). 

O AutoFocos Personal (AUTOFOCOS PERSONAL, 2007) é um exemplo de 

aplicativo que faz uso dessa técnica, conforme mostrado na Figura 16. Neste programa, os 

documentos são representados por círculos coloridos e agrupados num grande círculo 

Ontologia é uma teoria sobre um domínio que especifica um vocabulário de entidades, classes, propriedades, 
predicados e funções; e um conjunto de relações que necessariamente interliga esse vocabulário. (OLIVEIRA, 
1999). 



sombreado ("cluster"), com outros documentos que se relacionam à mesma palavra-chave. 

Se uma segunda palavra-chave for inserida, uma nova visualização é gerada, na qual os 

documentos relacionados à primeira palavra-chave ficam acima, os relacionados a segunda 

ficam abaixo e os relacionados a ambas palavras ficam centralizados. O processo se repete 

para cada nova palavra-chave inserida. 

Figura 16 - Programa AutoFocus Personal (AUTOFOCOS PERSONAL, 2007). 

O sistema Sinnzeug (SINNZEUG, 2007) é outro exemplo de utilização da técnica 

"Cluster Map". Este programa utiliza o modelo de "datacloud" magnético numa interface 

de busca que lida com 25 "sites". Cada "site" é representado por um pequeno círculo preto 

distribuído sobre um mapa, conforme mostrado na Figura 17. Os "sites" são atraídos pelas 

palavras-chave inseridas na tela, de forma que os "sites" que possuem conteúdo semântico 

similar fiquem agrupados. Posicionando-se o mouse sobre algum dos pontos, uma 

descrição do "site" é exibida. 



Figura 17 - Programa Sinnzeug (SINNZEUG, 2007). 

Estas visualizações não foram utilizadas na abordagem proposta nesta dissertação. 

Entretanto, a idéia de aproximar elementos, conforme sua similaridade, foi aplicada na 

visualização que compara a similaridade de perfil MBTI dos pesquisadores, que será 

apresentada na Seção 4.3.3.1. 

A próxima seção descreve a técnica consulta dinâmica (SHNEIDERMAN, 1994) 

que também é muito utilizada nas visualizações relacionadas à exploração do aspecto 

semântico da informação. 

A técnica de consultas dinâmicas (SHNEIDERMAN, 1994) usa manipulação direta 

para possibilitar que usuários controlem parâinetros visuais de consulta, gerando 

rapidamente uma representação visual dos resultados de uma busca na base de dados 

consultada. Dentre as diversas vantagens dessa técnica, destacam-se: 

1. Facilidade de aprendizagem do usuário sobre como efetuar uma consulta, sem 

precisar entender complexas sintaxes de linhas de comando (característica 

derivada do modo de manipulação direta). 



2. Minimização das possibilidades de erros do usuário com relação à sintaxe da 

consulta expressa pelos estados dos controles visuais de parâmetros. 

3. Rapidez entre a formulação da consulta e a exibição do seu resultado, o que 

pode facilitar ao usuário construir um modelo interno ou mapa cognitivo dos 

dados sob análise (SPENCE, 2001). 

O programa "Film Finder" (AHLBERG & SHNEIDERMAN, 1994), é um exemplo 

de aplicação que utiliza consultas dinâmicas para permitir a exploração de uma base de 

dados de filmes. Como mostrado na Figura 18, esse programa apresenta um gráfico de 

dispersão, no qual cada retângulo é uma marca que representa um filme. A cor de cada 

marca indica o tipo de filme a que ela se refere, segundo uma legenda apresentada na parte 

inferior do gráfico. A posição das marcas na vertical indica os anos de lançamento dos 

filmes, enquanto a posição das marcas na horizontal indica a popularidade desses filmes. 

As consultas dinâmicas são executadas através dos controles que permitem escolher título, 

ator, atriz, diretor, tamanho e classificação dos filmes a serem exibidos no gráfico. 

Figura 18 - Programa Film inder (AHLBERG & SHNEIDEP-AK, 1994). 

Os sistemas de Mapas é outro conjunto de visualizações muito utilizado na 

exploração do conteúdo semântico da informação. A diferença é que os sistemas deste 

conjunto geram visualizações estáticas, porém navegáveis. A próxima seção descreve estes 

sistemas com maiores detalhes. 



3.3.2. Sistemas de Mapa 

Estas visualizações ilustram o relacionamento contextual entre objetos relacionais. 

Mapa refere-se a uma metáfora geográfica usada por muitos exemplos, produzindo 

"landscape" (2D ou 3D) do espaço de informação que está sendo representado (HAREL, 

1987). Estes mapas são interativos e geralmente permitem a reposição e "zooming" no 

"landscape" para se visualizar mais detalhes de um tópico em particular. Nos sistemas de 

Mapa, a distribuição espacial dos "clusters" semânticos são estáticas e pré-geradas das 

estatísticas da análise semântica, diferentemente dos sistemas de exploração que são 

geradas em tempo real. 

Esta seção está dividida em três categorias: máquinas de busca na Internet 

("internet search engines"), metáforas de dados ("data landscapes") e ambientes virtuais 

("virtual enviroments"). 

3.3.2.1.Máquinas de Busca na Internet 

Nas máquinas de buscas atuais (GOOGLE, YAHOO etc), os resultados são 

apresentados como uma lista ranqueda com base em um algoritmo de indexação. As buscas 

realizadas por essas máquinas retornam muitos resultados irrelevantes, pois são realizadas 

com base em palavras-chave. Uma redução na quantidade de resultados irrelevantes 

retornado pode ser conseguida através do aumento da indexação semântica dos resultados 

buscados. 

Vivisimo (Vivisimo, 2007) é um programa de mineração de dados e análise de 

texto. Seu algoritmo gera "clusters" de documentos texto, classificando-os em categorias. 

Apesar da interface do Vivisimo ser baseada em texto, a classificação semântica dos 

resultados facilita a busca de informação, conforme ilustrado na Figura 19. 
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Figura 19 - Exemplo do resultado retornado por uma busca realizada no 

programa Vivisimo (VIVISIMO, 2007). 

O KARTOO (KARTOO, 2007) utiliza um algoritmo de clusterização similar ao do 

VIVISSIMO. No entanto, os resultados retomados pelo KARTOO são exibidos em 

categorias semânticas majoritárias e apresentados na forma de uma visualização 

cartográfica interativa, conforme mostrado na Figura 20. Este aplicativo também utiliza um 

sistema de ícones para diferenciar os tipos e tamanho dos documentos. Um simples clique 

sobre as palavras presentes no mapa permite que estas passem a fazer parte da busca e 

conseqiiente uma nova visualização é gerada. Os pontos negativos desta ferramenta são o 

seu elevado grau de aprendizado e o número de resultados exibidos por vez, variando entre 

o do resultado retorna 



Esta seção apresentou dois exemplos de máquinas de busca que procuram adicionar 

algum aspecto semântico aos seus resultados. Na próxima seção a segunda categoria de 

sistema de Mapas é apresentada. 

3.3.2.2.Metáfora de Dados 

As visualizações pertencentes a este grupo são chamadas sistemas de informação 

geográfica. Estas visualizações exibem os dados em espaços geográficos, utilizando a 

facilidade das pessoas de interpretar mapas para que estas entendam a informação com um 

menor esforço cognitivo. 

O algoritmo de mapas auto-organizados (KOHONEN, 1 98 9) foi desenvolvido para 

organizar milhares de arquivos com base em suas similaridades semânticas. Esse algoritmo 

produz mapas 2D onde documentos relacionados aparecem próximos. Muitos sistemas de 

informação geográfica, dentre os quais são apresentados o WebSOM (WEBSOM, 2007) e o 

VXINSIGHT (KRISHNAN et al., 2007), fazem uso desse algoritmo para organizar a 

informação a ser exibida ao usuário. 

WebSOM é um navegador visual utilizado para organizar discussão de grupos de 

usuários na Internet. Neste navegador, os tópicos das discussões são rotulados e coloridos 

(a cor é gerada com base na quantidade de informações de um tema específico). Um 

"zoom" neste mapa pode ser feito clicando-se sobre ele, após dois clique, pontos brancos 

são apresentados. Esses pontos representam os assuntos debatidos, ao selecioná-los, as 

mensagens referentes ao assunto são exibidas em uma janela. Em algumas seções deste 

mapa, a lógica do agrupamento semântico não é evidente, pois temas não relacionados 

estão próximos entre si (por exemplo, música é rodeada por "linux"). O exemplo da Figura 

21 foi construído a partir de imagens copiadas de uma demonstração "on-line" desta 

ferramenta. 



Figura 21 - Exemplo da ferramenta WebSOM (WEBSOM, 2007). 

O VXINSIGHT é um aplicativo utilizado para visualizar os dados de um grande 

banco de dados, conforme apresentado na Figura 22. Este programa exibe os resultados da 

busca como "landscape" de montanhas 3D. Cada montanha representa um conjunto de 

documentos de uma área particular, sendo que tamanho de cada montanha varia conforme o 

número de documentos em cada conjunto. Outra característica interessante deste sistema é 

a definição de um parâmetro de tempo que permite a variação do tamanho dos "landscapes" 

conforme o período de tempo desejado. Outras utilizações desse aplicativo 

encontradas em "PNL" (PNL, 2007). 

Figura 22 - Exem 10 de utilização do V% 

podem ser 

al., 2007). 



A próxima seção apresenta a última categoria de sistema de Mapas que são os 

Ambientes virtuais. 

3.3.2.3.Ambientes Virtuais 

Uma área de pesquisa promissora é a utilização de visualizações navegáveis em 3D 

na exibição de dados. Ao se transformar os mapas de informação de planos 2D para 3D, 

aumenta-se o grau de interatividade e complexidade da visualização. O aumento da 

interatividade é decorrente do fato um ambiente 3D ser mais propício à colaboração e a 

ações simultâneas de seus usurários, por exemplo, jogos de computadores 3D na Internet. 

Entretanto fornecer e manter essas ações e interatividades coerentes envolve grande 

complexidade. 

CHEN (1999) discute algumas das principais questões da integração da realidade 

virtual com informações e apresenta algumas aplicações-chave. Pelo fato desta dissertação 

não utilizar visualizações 3D, este assunto não será aprofimdado e nem exemplificado. 

Muitas vezes, os usuários estão interessados no fluxo da informação e não em seu 

aspecto semântico ou arquitetural o que torna as visualizações estudadas até agora 

ineficazes. Logo, um outro grupo de sistemas direcionado a atender essa necessidade se faz 

necessário, o qual é apresentado a seguir. 

3.4. Visualização de Espaços Dinâmicos 

Nas estruturas culturais modernas, houve um grande aumento de fluxo nas esferas 

tecnológicas, políticas, ideológicas e econômicas (CAMPANHOLA & SILVA, 2000). 

Logo, os sistemas de visualização de espaço dinâmico procuram ilustrar esses movimentos, 

fluxos e mudanças no tempo ou espaço de modo que o usuário consiga avaliá-los 

adequadamente. 

Nesta seção, os exemplos de sistemas dinâmicos estão divididos em duas sub- 

categorias: 

1.Fluxo ("flow"): sistemas de visualização que ilustram a quantidade, taxa e 

caminho do movimento de alguma entidade. 



2.Evolução ("evolve"): sistemas de visualização que ilustram o caminho de 

influência ou mudança nos sistemas com o passar do tempo. 

3.4.1. Sistemas de Visualização de Fluxo 

Sistemas de visualização de fluxo são utilizados para representar a quantidade, taxa 

e caminho do movimento de alguma entidade. Para atingir este objetivo, esses sistemas 

utilizam vetores com direções, espessuras e cores diferentes. Uma característica peculiar 

dos sistemas de visualização de fluxo é a pouca ou nenhuma interatividade das 

visualizações produzidas. A seguir são apresentados dois exemplos de sistema de fluxo. O 

primeiro exemplo, que pode ser visto na Figura 23, utiliza diagramas de arcos 

(WATTENBERG, 2002) para representar trechos similares em músicas, onde a espessura 

da linha indica o tamanho do trecho que se repete. Enquanto o segundo exemplo, conforme 

mostrado na Figura 24, ilustra uma visualização gerada pelo programa "SeeNet3Dv (EICK 

et al., 1996) para representar o fluxo de comunicação entre diferentes espaços geográficos. 

Repare que neste exemplo, diferentemente do primeiro, a quantidade de fluxo é ilustrada 

pela cor das setas e não por sua espessura. 

Figura 23 - Exemplo do arco de diagramas (WATTENBERG, 2002). 



- Exemplo de visualização gerada pelo programa SeeNet3D (EICK 

et al., 1996). 

Estas visualizações não são utilizadas na abordagem proposta nesta dissertação. A 

idéia de representar variações de taxas das entidades foi aplicada para representar o quanto 

um especialista aprendeu um determinado assunto com o passar do tempo, conforme 

explicado na seção 4.3.3.2. 

Um outro conjunto de visualização de Jluxo que objetiva avaliar as alterações nos 

sistemas a partir dos eventos-chave ou mudanças ao passar do tempo é apresentado a 

seguir. 

Sistemas de Evolução são utilizados para representar os principais eventos ou 

mudanças que ocorreram num sistema com o passar do tempo. Para alcançar este objetivo, 



esses sistemas fazem uso de eixos temporais em suas representações. A seguir são 

apresentados dois exemplos de Sistema de Evolução. 

O primeiro exemplo, conforme mostrado na Figura 25, refere-se ao aplicativo 

"ThemeRiver" (HAVRE et al., 1999), que foi desenvolvido para ajudar seus usuários a 

reconhecerem tendências em um conjunto de documentos durante um período de tempo. 

Cada linha representa uin tema, a espessura de cada linha aumenta conforme o número de 

documentos relacionas ao seu tema aumenta. 

Figura 25 - Imagem de uma visualização gerada pelo aplicativo ThemeRiver 

O segundo exemplo, ilustrado na Figura 26, refere-se ao aplicativo REVISIONIST 

(REVISIONIST, 2007), produzido com intuito de facilitar a visualização de como o código 

de um sistema evoluiu. Neste, cada versão do código é listada numa coluna, as quais são 

conectadas por curvas coloridas nos locais onde ocorreram mudanças. Quanto maior for a 

número de mudanças, mais espessa fica a curva de conexão. 



Figura 26 - Imagem de uma visualização gerada pelo Revisionist 

(REVISIONIST, 2007). 

Este foi o último exemplo referente ao estado da arte de Visualização da 

Informação. Este estudo apresentou uma visão geral sobre sistemas e técnicas de 

Visualização de Informação com base na classificação proposta por KDELMAN (2004). 

Uma outra proposta de classificação pode ser vista em LENGLER & EPPLER 

(2007), no qual métodos de visualização são apresentados através de uma tabela periódica, 

conforme mostrado na Figura 27. Um método de visualização é uma representação gráfica, 

sistemática, externa, baseada em regras e permanente que apresenta as informações de uma 

forma que propicia a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de uma concepção 

elaborada e a transmissão de experiências (LENGLER & EPPLER, 2007). De acordo com 

esses autores, a tabela periódica de visualização não deve ser considerada somente um 

repositório de visualizações, mas sim uma abordagem inicial de como organizar, onde 

aplicar e como integrar o grande número de visualizações existentes. Nessa tabela os 

métodos de visualização são classificados em cinco dimensões: 

1. Complexidade da visualização: alta ou baixa, refere-se ao número de 

interdependências entre os elementos a serem visualizados. 



2. Área de aplicação: visualização de dados, informação, conceito, metáfora, 

estratégia e conhecimento composto. 

3. Ponto de visão: detalhe (destaca itens individuais), visão geral (visualização do 

todo), detalhe + visão geral (ambas ao mesmo tempo). 

4. Tipo de ajuda esperada: convergente (redução da complexidade através de 

análise e síntese) e divergente (adição de complexidade objetivando a obtenção 

de "insight"). 

5. Tipo de informação representada: estruturada (por exemplo: redes e hierarquias) 

e processos (com fases em tempos cíclicos ou contínuos sequenciais). 

Assim como na tabela periódica de química, a tabela de métodos de visualização é 

construída em duas dimensões: períodos (correspondem a uma linha da tabela) e grupos 

(correspondem a uma coluna da tabela). Nesta tabela, o período representa a complexidade 

da visualização: quanto mais a direita uma visualização, maior é sua complexidade. A cor 

das letras de cada elemento da tabela é utilizada para ilustrar a dimensão tipo de 

informação representada, sendo a cor preta para a informação estruturada e azul para a de 

processo. O ponto de visão (detalhe [ 1, visão geral [ 0 ] e visão geral com detalhe [ @ I) 
e o tipo de ajuda esperada (convergente[o] e divergente [><I) são apresentados acima da 

sigla do elemento de visualização. Por fim, a dimensão área de aplicação é representada 

através dos grupos, por exemplo: no grupo quatorze (coluna 14) estão somente 

visualizações aplicadas na área de gerenciamento de projetos. Além de também estar 

subdividida em seis categorias que são diferenciadas pela cor de fundo: 

1. Visualização de Dados (amarelo) - representações visuais esquemáticas dos 

dados quantitativos (através de eixos ou não). 

2. Visualização de Informação (verde) - uso de representações visuais interativas 

para ampliar a cognição. 

3. Visualização de Conceito (verde limo) - métodos para elaborar conceitos, 

idéias, planos e análises. 

4. Visualização de Metáfora (azul claro) - Metáforas visuais posicionam a 

informação graficamente com objetivo de organizá-la e estruturá-la. Elas 

também possibilitam a geração de "insight" através das principais características 

da metáfora que está sendo utilizada. 



5. Visualização de Estratégia (violeta) - refere-se à utilização representações 

visuais complementares para melhorar a análise, desenvolvimento, formulação, 

comunicação e execução de estratégias nas organizações. 

6. Visualização Composto (roxo) - o uso complementar de diferentes formas de 

representação gráfica de uma única vez. 
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Figura 27 -Tabela periódica de métodos de visualização (LENGLER & 

EPPLER, 2007). 

Apesar da proposta de LENGLER & EPPLER (2007) ser muito interessante, nós 

optamos por utilizar a classificação de JUDELMAN (2004) pelo fato desta categorizar as 

visualizações dentro de três espaços de informações (contexto, complexo e dinâmico), os 

quais estavam condizentes com as idéias da abordagem proposta, facilitando assim a 

escolha de quais visualizações utilizar. 

Como o objetivo dessa dissertação é produzir uma abordagem que utilize técnicas 

de Visualização da Informação para recomendar pesquisadores substitutos no cenário 



científico, um estudo sobre o estado da arte referente a sistemas de recomendação se fez 

necessário. Este estudo é apresentado a seguir. 

3.5. Trabalhos Relacionados sobre Sistema de 

Recomendação 

Hoje em dia, é cada vez maior a quantidade de informação a ser analisada para se 

encontrar uma determina pessoa ou especialista. De acordo com SEID & KOBSA (2003), 

existem duas razões principais para se buscar especialistas: quando eles são fontes de 

informação ou são as pessoas aptas a executar determinadas tarefas ou funções social. Logo 

um sistema que processe toda essa informação e detecte uma pessoa, segundo algum 

critério, trará um grande benefício a esse processo de busca. 

Segundo REICHLING et al., (2005), um sistema de recomendação de especialistas 

(SRE) retorna referências para atores humanos que são identificados como "especialistas" 

no domínio requisitado. De acordo com TERVEEN & MCDONALD (2005), alguns 

autores estão denominando esses sistemas de recomendação como Sistemas de Combinação 

Social (SCS), "Social Matching Systems", onde a principal diferença é que os sistemas de 

recomendação tradicionais, que indicam objetos, procuram resolver o problema da 

sobrecarga de informação, enquanto os SCS revelam informações sobre os usuários (CRUZ 

et al., 2007) de maneira a auxiliar na socialização. Ou seja, um SRE pode recomendar 

coisas (como materiais, por exemplo), como pessoas para a formação de comunidades ou 

equipes. Um SRE é um SCS, mas não necessariamente um SCS é um SER. Segundo 

BONHARD et al. (2007), sistemas de recomendação de itens e pessoas não devem ser 

mutuamente excludente, pois podem se beneficiar um do outro, já que estão diretamente 

relacionados. Como a ferramenta proposta nessa dissertação procura recomendar 

substitutos a partir do processamento de seu conjunto de informações, podemos considerar 

essa ferramenta um SRE ou SCS. Iremos adotar a denominação SRE por considerarmos 

este nome mais intuitivo. 

Durante o levantamento da literatura foi encontrado um grande número de SREs. 

Entretanto, nenhum desses sistemas utiliza diferentes técnicas de visualização da 

informação para representar cada faceta do perfil dos especialistas, e nem são direcionados 



a substituição no meio acadêmico. Apesar disso, esses sistemas são considerados trabalhos 

correlatos, pois possuem o mesmo objetivo da proposta dessa dissertação que é recomendar 

uma pessoa a partir do seu perfil. A seguir são citados alguns dos sistemas encontrados, que 

foram escolhidos com base na diferença dos critérios ou técnicas utilizados na indicação 

dos especialistas. 

EXPERT F N E R  (MATTOX et al., 1999), utilizado na empresa MITRE~ 

(MITRE, 2008), primeiramente busca documentos relevantes nas fontes de informações 

disponíveis (relatórios técnicos, resumos, notícias e páginas pessoais) que contém os termos 

utilizados na consulta de busca. Os documentos retornados são categorizados em dois 

grupos, documentos que um funcionário publicou a respeito de um tópico e documentos 

que mencionam funcionários relacionados a um tópico. No caso dos documentos de autoria 

própria, o sistema usa o número de documentos publicados pelo funcionário no cálculo do 

peso. No segundo grupo de documentos, o peso é calculado com base na distância entre o 

nome dos funcionários mencionados e os termos da consulta de busca, por exemplo, na 

frase "João apresentou um artigo no congresso Química e Sociedade" a distância entre o 

funcionário João e o termo química é 5(cinco). O resultado final, gerado a partir da 

combinação dos pesos das duas categorias de documentos, é exibido numa lista ordenada 

de especialistas que contém dados pessoais e documentos relacionados a cada funcionário, 

e é ordenada com base nos pesos calculados pelo sistema. 

P@NOPTIC EXPERT (CRASWELL et al., 2001) é um sistema "web" que 

identifica, de forma automática, os especialistas numa área através de seus documentos. 

Este sistema primeiramente monta o perfil de cada especialista através da concatenação do 

texto dos documentos associados, os quais estão publicados na rede interna. A seguir os 

perfis construídos são indexados e serão recuperados e ordenados conforme suas relevância 

na consulta de pesquisa. Somente os perfis dos 10 especialistas mais relevantes são 

retornados no resultado de busca. Enquanto o perfil do especialista mais relevante apresenta 

as informações de contato, foto e documentos relacionados ao especialista. Os perfis dos 

demais especialistas apresentam somente as informações de contato dos mesmos. 

5 A Mitre Corporation é um centro independente de pesquisa e desenvolvimento global, sem fins 

lucrativos, que recebe verbas federais do governo americano e fornece engenharia de sistemas e conhecimento 

especializado em TI para órgãos públicos federais. 



Em CNDS (YAO et al., 2005), o objetivo é recuperar uma lista ranqueada de 

candidatos especialistas em um determinado tópico. Para atingir esse objetivo, o sistema 

emprega três métodos separadamente. O primeiro método corresponde à utilização de 

técnicas de Busca e Recuperação de Informação para criar consultas baseadas no conteúdo 

do tópico, recupera as páginas "web" mais importantes, extrai o nome das pessoas que 

estão nestas páginas, calcula a pontuação dessas pessoas e retorna uma lista ordenada das 

mesmas. O segundo método utiliza a técnica de clusterização de "e-mail" para analisar as 

principais características dos "e-mails" dos especialistas. Nesta técnica, os nomes dos 

remetentes são agrupados com base no relaçionainento dos "e-mails" enviados, respondidos 

e recebidos. A seguir é criado um "link" entre o "cluster" e o tópico. Finalmente, uma lista 

de especialistas em cada tópico é gerada. O terceiro método extrai os textos âncoras e 

títulos de cada página e os utiliza para pegar as "entry pages" de cada tópico. Estas "entry 

pages" correspondem a tema principal de cada grupo de trabalho. Com base nas "entry 

pages" de cada grupo de trabalho e nas páginas pessoais, é criado o relacionamento entre 

pessoas e tópicos. A seguir é gerada a lista de especialista relevante em cada tópico. Por 

último, são utilizadas técnicas de agregação para combinar os resultados gerados pelos três 

métodos. 

SAPIENS (SANTOS et al., 2003) é uma ferramenta genérica, ou seja, independente 

de uma organização ou domínio específicos, e está baseada na infra-estrutura definida para 

Ambientes de Desenvolvimento de "Software" Orientados a Organização ( A D S O ~ ~ ~ ) .  O 

objetivo desta ferramenta é possibilitar que desenvolvedores de "software" encontrem 

rapidamente, dentro da estrutura organizacional, os profissionais mais adequados à 

realização de uma atividade ou à solução de um problema relativo ao desenvolvimento de 

um projeto de "software". Esta ferramenta permite a representação da estrutura 

organizacional com as habilidades, conhecimentos e experiências requeridos ao longo dessa 

estrutura. Esta ferramenta também permite a alocação de pessoal, incluindo os 

conhecimentos, habilidades e experiências que cada profissional possui e disponibiliza 

6 ADSOrg é definido como uma classe de ambientes de desenvolvimento de software que apóia a 

atividade de engenharia de software em uma organização, fornecendo o conhecimento acumulado pela 

organização e relevante para essa atividade, ao mesmo tempo em que apóia, a partir de projetos específicos, o 

aprendizado organizacional em engenharia de software (VILLELA et al., 2001 ). 



mecanismos para busca e navegação. O usuário pode realizar a busca através de uma série 

de consultas previamente cadastradas ou criar suas próprias consultas, as quais se baseiam 

nas relações existentes entre os conceitos que compõem a ontologia de organização. As 

informações referentes a cada usuário são cadastradas diretamente na ferramenta. 

O NAVIGATOR (VIVACQUA et al., 2006) é um sistema "peer-to-peer" que 

procura facilitar a colaboração oportunística em grandes redes sociais, em um mesmo 

contexto de trabalho. Este sistema constrói o perfil de atividades do usuário através da 

análise dos documentes existentes nos computadores dos mesmos. Um diferencial desse 

sistema é que ele considera o tempo de utilização dos documentos na construção e 

comparação dos perfis. O resultado da comparação é apresentado através de uma lista de 

possíveis contatos no computador de cada usuário. Os usuários só poderão interagir através 

dessa lista de contatos. 

BECKS et al. (2004) desenvolveram um SRE para o "Fraunhofer e-Qualification 

framework" (E-QF, 2008), um ambiente de "e-learning" que oferece suporte técnico, 

metodológico e didático para autores e estudante de treinamentos via "web". Este sistema 

constrói o perfil do especialista a partir de diferentes fontes de informação, tais como: 

histórico das interações (pessoas com quem se comunicou através de "e-mail"); percepção 

dos dados de seus documentos (materiais de aprendizado produzidos, editados e utilizados) 

e o próprio uso da plataforma de "e-learning" (buscas executadas, treinamentos que 

participa ou participou, tutorias realizadas etc), cada fonte de informação possui um 

algoritmo de comparação próprio. O sistema também possibilita a importação de materiais 

externos à plataforma que possam ser relevantes à construção do perfil. Neste sistema, o 

especialista decide quais dessas informações ele disponibilizará. Todo material da 

plataforma está categorizado numa Ontologia de conceitos, a qual é utilizada pelo 

algoritmo de comparação para retomar tutores e alunos relevantes aos materiais da 

categoria desejada. Este sistema é utilizado para dois propósitos: como filtro de busca, que 

permite um usuário encontrar outro que apresente perfil similar ao seu, ou como 

funcionalidade de cluster, neste caso o sistema agrupa os perfis de todos os usuários, para 

propósitos exploratórios, e os apresentam sobre a forma de "landscape of expertise", 

conforme mostrado na Figura 28. Neste "landscape", os usuários são representados por 

pontos, onde a proximidade dos pontos é decorrente da maior similaridade entre perfis. 



Adicionalmente, variações de cinza são utilizadas para facilitar a identificação dos grupos 

formados, ou seja, pontos pertencentes ao mesmo grupo estão sobre a mesma tonalidade. 

Figura 28 - "Expert landscape" para identificação de possíveis grupos 

(BECKS et al., 2004). 

Dentre os SREs apresentados, somente o sistema SAPIENS não detecta 

dinamicamente as características utilizadas na comparação dos especialistas, pois estas são 

inseridas pelo próprio usuário. No caso dos demais sistemas, o NAVIGATOR é o único 

que não utiliza a página pessoal dos especialistas na detecção dinâmica de similaridades, os 

demais (EXPERT FINDER, E-QF, P@NOPTIC EXPERT e CNDS), além das páginas 

pessoais, utilizam outros documentos relacionados, tais como: relatórios, arquivos etc. 

CNDS e o E-QF também consideram as interações via e-mail nesse cálculo. 

No que diz respeito à apresentação dos resultados retornados, SAPIENS, EXPERT 

FINDER, P@NOPTIC EXPERT e CNDS apresentam uma lista ordenada de especialista ao 

usuário. NAVIGATOR apresenta os resultados numa lista parecida com "msn", a qual 

viabiliza a colaboração caso os especialistas recomendados estejam "online". Finalmente, o 

sistema E-QF possibilita duas formas de retornos ao usuário. Se o sistema for utilizado 

como Jiltro de busca, os resultados são apresentados numa lista. Caso seja utilizado como 

funcionalidade de cluster, os resultados são exibidos na forma de um "landscape" de 

especialistas. 



No que diz respeito à privacidade dos usuários. CNDS desconsidera totalmente este 

quesito, chegando a minerar informações diretamente da caixa de "e-mails" dos usuários, 

sem a percepção do mesmo. Os SAPIENS, EXPERT FINDER, P@NOPTIC EXPERT 

utilizam todas as informações publicadas, entretanto, depois de publicadas, essas 

informações não serão mais privadas. E-QF é o sistema que mais respeita a segurança e 

privacidade, permitindo que os usuários selecionem os itens que são analisados durante a 

busca de similaridades. Entretanto, essa abordagem tem um ponto negativo, pois quanto 

menor a quantidade de informação analisada, menor será a precisão das recomendações. 

Por fim, NAVIGATOR é o único sistema que leva em consideração o tempo que 

um documento ficou aberto no cálculo de similaridades. Esse fator é um diferencial, pois 

representa um indício de que o usuário leu o documento. 

Após esta análise, encerramos o estado da arte sobre os sistema recomendações. A 

seguir uma breve conclusão sobre o capítulo é descrita. 

3.6. Conclusão 

Este capítulo, com objetivo de contextualizar o usuário, apresentou o estado da arte 

de diferentes tipos de ferramentas de visualização da informação. Além disso, um estudo do 

estado da arte referente a sistemas de recomendação de especialistas também foi realizado, 

visto que esse é o objetivo da abordagem proposta nesta dissertação. 

Devido a grande quantidade de informação envolvida na busca por um pesquisador 

substituto adequado, sentiu-se a necessidade de produzir uma ferramenta que possibilitasse 

uma maior agregação e facilidade de análise, da informação relevante ao processo de busca 

por substitutos. Logo, o estado da arte de visualização da informação possibilitou o 

surgimento de idéias referentes a que visualizações aplicar para chegarmos a estes 

objetivos. Enquanto o estudo da arte referente aos sistemas recomendações permitiu à 

identificação dos pontos fortes e fiacos dos sistemas selecionados, essas características 

foram muito úteis na concepção da ferramenta resultante desta dissertação. 

O próximo capítulo descreve o trabalho realizado nesta dissertação, ou seja, uma 

abordagem que utiliza técnicas de visualização da informação para auxiliar a busca por 

pesquisadores no ambiente científico. 



4. Busca de Especialistas através de Exemplo (BEE) 

Essa dissertação propõe a abordagem BEE (Busca de Especialistas por Exemplo) 

cujo objetivo é facilitar a busca por pesquisadores substitutos em instituições de ensino e 

pesquisa, utilizando-se para isto técnicas de Visualização da Informação. Esta abordagem é 

composta de três passos (ter a informação na base de dados, descobrir contextos7 críticos do 

pesquisador a ser substituído e localizar os substitutos aptos) e foi implementada no 

ambiente GCC (Gestão do Conhecimento Científico). O primeiro passo é realizado 

utilizando-se as ferramentas existentes no próprio GCC, os outros dois são executados 

através do uso de técnicas de visualização. 

Neste capítulo são apresentados a motivação e objetivos da abordagem proposta 

(seção 4.1), uma visão geral do ambiente GCC (seção 4.2), a abordagem proposta nesta 

dissertação (seção 4.3), além da comparação da implementação da BEE com os trabalhos 

correlatos apresentados no capítulo anterior (seção 4.4). 

A falta de recursos (tecnológicos, financeiros e de infra-estrutura), somada ao baixo 

número de concursos públicos, provoca grande mobilidade no meio científico. 

Conseqüentemente, os pesquisadores (alunos, mestres, doutores e professores concursados) 

permanecem pouco tempo em seus projetos de pesquisa, pois são incentivados a trocar de 

instituição de ensino ou largar a vida acadêmica para ingressar no mercado de trabalho. 

Desta forma, a instituição deve encontrar em seu próprio ambiente acadêmico um 

pesquisador apto a suprir essa perda. 

Entretanto, encontrar um substituto adequado para um pesquisador não é uma tarefa 

trivial, pois envolve a análise de um grande volume de informação a respeito das partes: 

seus contextos de atuação, além de sua participação e produção (publicações bibliográficas, 

materiais, contribuições); competências; perfil; grau de conhecimento e capacidade de 

aprendizado. Essa sobrecarga faz com que os responsáveis gastem muito tempo analisando 

7 Nessa dissertação, um contexto equivale a um projeto ou comunidade em que um pesquisador atua. 

52 



grandes volumes de dados ou baseiem sua escolha em recomendações de terceiros, fazendo 

com que na maioria das vezes o profissional escolhido não seja o mais indicado. 

Portanto, uma solução que permita filtrar, processar e organizar toda essa 

informação trará um grande benefício aos responsáveis por encontrar tais substitutos. 

Afinal, quanto mais concisa e organizada for a informação analisada, maior será a 

probabilidade de se escolher o substituto correto. Na abordagem desenvolvida nesta 

dissertação, a informação envolvida no processo de escolha do substituto foi classificada 

nos três espaços propostos por JUDELMAN (2004): 

I. Espaço de informação complexo: contém as informações referentes aos 

contextos de atuação do pesquisador, devido à natureza hierárquica das 

mesmas. 

2. Espaço de informação de contexto: compreende as competências e perfil 

MBTI (MYERS, 1980), pois estes representam as similaridades de 

conhecimento e psicológicas dos pesquisadores. 

3. Espaço de informação dinâmica: é formado pelo grau de conhecimento e a 

capacidade de aprendizado do pesquisador, já que estes fatores são 

analisados temporalmente. 

Esta dissertação descreve a abordagem BEE (Busca de Especialistas através de 

Exemplo). O objetivo dessa abordagem é apoiar a substituição de pesquisadores, ou seja, 

identificar pessoas aptas a realizarem as mesmas tarefas do pesquisador a ser substituído, 

utilizando-se para isto técnicas de visualização. Para isso, a BEE identifica os contextos que 

sofrerão maior impacto após a saída do pesquisador e recomenda, a partir destes, 

substitutos conforme a similaridade entre suas competências e as do profissional a ser 

substituído. 

A BEE é sensível ao contexto do pesquisador a ser substituído. Nesta dissertação, 

consideramos como contexto as comunidades, projetos e a instituição de um pesquisador. 

Nossa abordagem usa o conhecimento contextual (as competências relevantes ao contexto 

da busca) para filtrar os possíveis substitutos, ou seja, somente pesquisadores que possuem 

alguma competência, relevante ao contexto e comum a do profissional a ser substituído, são 

considerados. Os candidatos substitutos são classificados e apresentados em função do grau 

de similaridade com o substituído. Caso o usuário permaneça na dúvida de qual substituto 



escolher, a BEE disponibiliza outros critérios de seleção, tais como: grau de interação com 

um tema de interesse, nível de aprendizado numa competência e comparação do perfil 

MB TI. 

A BEE propõe o uso de técnicas de "Visualização de Informação" pertencentes aos 

três espaços de informação propostos por JUDELMAN (2004) - complexo, contexto e 

dinâmico conforme mostrado nas seções 3.2, 3.3, e 3.4, respectivamente - para apoiar o 

processo de substituição anteriormente descrito. Essas técnicas proporcionam uma 

representação clara e concisa dos valores dos parâmetros que o usuário, apoiado na 

visualização da atuação do pesquisador em diversos contextos, considerou mais relevantes 

para comparação entre os substitutos candidatos. 

Para avaliar esta abordagem foi implementada uma ferramenta, denominada FBEE 

(ferramenta para busca de especialista através de exemplo), que foi acoplada como um 

novo módulo ao GCC. Não é objetivo da ferramenta realizar a coleta dos dados a serem 

analisados, essa tarefa é realizada através do GCC. Apesar deste ambiente possuir toda 

informação necessária à busca de um pesquisador substituto (competências, áreas de 

interesse, publicações, projetos, comunidades etc), a forma de execução dessa busca não é 

eficaz, pois toda a análise para se escolher um profissional é baseada em relatórios. Além 

disto, muitas informações relevantes são desconsideradas durante a análise relatorial dos 

possíveis substitutos, como por exemplo, a importância do pesquisador na instituição de 

ensino. Como o GCC não disponibiliza ferramentas adequadas para a análise dos três 

espaços de informação, um grande esforço cognitivo é requerido para encontrar os 

substitutos adequados. 

O conhecimento contextual, apoiado por técnicas de Visualização de Informação, 

permite que a FBEE faça recomendações de candidatos substitutos de maneira mais 

coerente, tendo em vista que o usuário terá uma visão clara e concisa de toda informação 

relevante existente no GCC, além de poder controlar os dados exibidos e organizá-los de 

modo a facilitar seu entendimento. A próxima seção apresenta o ambiente em que a 

abordagem BEE foi implementada. 



4.2. Ambiente GCC 

O GCC é um ambiente "web", desenvolvido inicialmente para atender ao público 

interno da COPPE e posteriormente expandindo para atuar em todo cenário científico e 

acadêmico brasileiro. O GCC propicia uma centralização de informações do meio 

acadêmico, facilitando a disseminação do conhecimento gerado. Além disto, este ambiente 

disponibiliza toda a infra-estrutura para a criação e manutenção de comunidades virtuais de 

pesquisa e gerência de projetos, estimulando assim o desenvolvimento de novas idéias e 

novos trabalhos e a colaboração entre os pesquisadores (OLIVEIRA et al., 2005). A Figura 

29 mostra uma visão geral da arquitetura do GCC e todos os seus módulos, os quais são 

detalhados nas seções a seguir. 

Figura 29 -Visão Geral da Arquitetura do GCC. 



4.2.1. Módulo de Gestão de Competências 

Um grande problema enfrentado na Gestão do Conhecimento é a incapacidade da 

organização em descobrir o que ela sabe, ou seja, as competências que domina. Esta 

descoberta pode auxiliar bastante o processo de tomada de decisão, a formação de grupos 

de trabalhos e o aprimoramento organizacional. Este problema é aumentado no ambiente 

científico pela liberdade na escolha de temas de pesquisa, pouca hierarquia, falta de 

estratégia e correlação dos trabalhos produzidos em uma instituição científica. 

Atualmente, no GCC, a competência pode ser declarada pelo pesquisador, inferida 

pelo uso do GCC, extraída do currículo Lattes ou ainda mapeada pela mineração dos textos 

publicados pelos pesquisadores. Para isto, este módulo conta com outros sub-módulos, que 

são descritos a seguir. 

4.2.1 . I  .S-Miner: Mineração de Competências 

Uma abordagem para a descobesta de competências de um pesquisador é utilizar 

suas publicações. Após identificar os assuntos relevantes de uma publicação, pode-se 

inferir quais destes são competências dos autores desta publicação, tendo em vista que 

escreveram sobre o assunto. Desta forma, no GCC, os textos publicados são submetidos a 

um minerador e, ao final do processo de extração, é retornada uma lista de possíveis 

competências que o pesquisador domina, como mostrado na Figura 30. Estas competências 

são dispostas junto às demais (já contempladas no GCC) e armazenadas na base de dados 

para futuras pesquisas. O minerados utilizado nesta aplicação é denominado S-MINER e foi 

desenvolvido por RODRIGUES et al. (2004). Atualmente, esta ferramenta também está 

sendo utilizada na mineração de competência dos Currículos Lattes dos pesquisadores. 



STEMMING 

Figura 30 - Arquitetura do S-MINER (RODRIGUES et al., 2004). 

Ao final de todo o processo de mineração, as competências extraídas são vinculadas 

aos respectivos autores (pesquisadores) e disponibilizada nos diversos relatórios que 

envolvem competência do GCC, especialmente na Busca de Competências e na Busca de 

Publicações, abordados a seguir. 

4.2.1.2.Busca de Competências 

A arquitetura da busca é baseada nos dados do GCC, incluindo as competências 

mineradas e nos dados encontrados no currículo Lattes. As competências são pesquisadas 

conforme os seguintes critérios: 

Competências Declaradas - são as competências que o próprio pesquisador 

julga ter e no seu suposto grau (alto, médio ou baixo) de "expestise". Estas 

competências são cadastradas no Módulo do Pesquisador no GCC pelo 

próprio usuário. 

Competências de Projetos - são as competências encontradas nos projetos 

dos quais o pesquisador faz paste ou já participou. Estas competências são 

armazenadas no momento de criação do projeto, no Módulo Projeto do 

GCC. 

Competências Extraídas - são as competências identificadas pelo S-Mines, 

o qual foi descrito na anteriormente. 



= Competências de Comunidades - são as competências definidas pela(s) 

comunidade(s) a que o pesquisador pertence, as quais são declaradas no 

Módulo de Comunidade do GCC. 

Alguns critérios para identificação de competências, conforme mostrado na Figura 

31, são extraídos do currículo Lattes a partir dos títulos e descrições da produção 

bibliográfica, produção técnica, orientações e demais informações que são minerados em 

cada currículo. 

Figura 31 - Fases da Busca da Competência (OLIVEIRA, 2007). 

Aliado a estas formas de mapear as competências, este sub-módulo de Busca de 

Competências considera pesos diferenciados para cada tipo de competência encontrada, os 

quais são definidos livremente pelo usuário. Ao contabilizar essas competências, este sub- 

módulo identifica na Árvore do Conhecimento do CNPq os níveis em que cada tipo de 

competência se encontra. Ao descobrir estes níveis, é possível mapear a relevância de cada 

pesquisador mediante as competências buscadas e, desta forma, reportar uma lista com os 

pesquisadores que possuem as habilidades procuradas. Na Figura 32, encontra-se um 

exeinplo de busca de competências e seus resultados. 
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Figura 32 - Busca de Competências (OLIVEI 

A seguir é apresentada uma outra busca que faz uso das competências mineradas 

pelo S-MINER. 

O resultado da busca de publicações é baseada nos textos minerados previamente 

pelo S-Miner. A partir de uma 'interface' de consulta, é possível indicar quais 

competências que deverão ser procuradas (Critérios de Seleção). O resultado é apresentado 

em ordem de relevância. O procedimento para obtenção desta relevância é feito a partir da 

classificação de competências (designada aos técnicos especializados) e ao mapeamento de 

palavras relevantes extraídas dos textos. 

Esta seção encerra o módulo de competências, na próxima seção é descrito o 

módulo de Gestão de Conhecimento Pessoal. 



4.2.2. Módulo de Gestão de Conhecimento Pessoal 

Pesquisadores costumam realizar as suas anotações em cadernos, bloco de folhas ou 

até mesmo em folhas avulsas. Para tentar reproduzir esta realidade, o módulo de Gestão do 

Conhecimento Pessoal foi construído. 

Este módulo provê ferramentas para um pesquisador gerenciar o seu conhecimento 

pessoal e as informações a respeito dele próprio. A seguir são listadas as principais 

ferramentas disponibilizadas por este inódulo: 

1. "Curriculum Vitae": É uma das formas de manter informações sobre os 

profissionais da organização. 

2. Diários "Web": são as páginas pessoais dos pesquisadores no GCC. O diário 

web é mais uma ferramenta para propiciar a gestão do conhecimento pessoal. 

3. Mapas Mentais: representam como uma pessoa vê o mundo a sua volta. No 

GCC, os pesquisadores podem utilizar essa ferramenta para facilitar a expressão 

de idéias, auxiliar o "brainstorm" e como subsídio à preparação de reuniões. 

A partir do momento que informações passam a ser registrada em sistemas e não 

mais em papel, a chance que elas se percam diminuem consideravelmente, além da 

organização que passaram a ter. 

Conhecimentos provenientes de projetos também devem ser gerenciados, o módulo 

a seguir foi desenvolvido com o objetivo de apoiar essa questão. 

4.2.3. Módulo de Gestão de Projetos 

Tendo em vista que organizações de pesquisa possuem e desenvolvem projetos 

(sendo que em cada projeto pode-se ter vários processos relacionados), cada projeto, para o 

seu bom desempenho, necessita de conhecimento "cesto" no momento "certo". 

Adicionalmente, muitos conhecimentos são gerados na criação e execução de projetos. 

Logo, os projetos são importantes fontes de conhecimento, como também são mecanismos 

de aplicação de conhecimento. 

Esse módulo provê ferramentas para auxiliar a criação e execução de projetos. Os 

responsáveis pela coordenação de um projeto criam o modelo de processo, com a sequência 



de atividades e os insumos necessários para cada uma destas atividades: áreas de 

conhecimento do CNPq, competências, documentos e outros artefatos. O modelo do 

processo é criado através de uma ferramenta gráfica de "workflow" e a sua execução é 

controlada por uma máquina de "workflow" (BOMFIM, 2005). Adicionalmente, esse 

módulo possibilita o armazenamento e distribuição do conhecimento gerado em um projeto. 

Como conhecimento de um projeto, entende-se: 

1. Modelos de Processos: a sequência de atividades é um conhecimento que pode 

ser reusado. Aproveitando-se "workflows" ou modelos de processos bem 

sucedidos economiza-se tempo, evitando-se tentativas de soluções não testadas e 

comprovadas, reduz a quantidade de erros, bem como privilegia a economia de 

recursos. 

2. Definição de Atividades e Tarefas: atividades e tarefas bem definidas resultam 

em atividades e tarefas bem executadas. 

3. O conhecimento adquirido ao término de uma tarefa elou atividade: um erro, 

uma nova prática, material adicional, idéias, sugestões podem ser cadastrados, 

no GCC, pelo usuário ao final da execução de uma tarefa ou ao término de uma 

atividade. 

Comunidades, assim como projetos, são fontes geradoras de conhecimento. O 

próximo módulo do GCC foi desenvolvido com o intuito de facilitar o gerenciamento dos 

conhecimentos oriundos de comunidades. 

4.2.4. Móldulo de Comunidades 

Um dos pontos principais do GCC é a criação de comunidades virtuais para que as 

pessoas discutam, aprendam e possam trabalhar juntas. No GCC, comunidades são grupos 

de pesquisadores com interesses comuns que podem trocar informações e trabalhar de 

forma colaborativa. O módulo de comunidades provê ferramentas de colaboração 

assíncrona e síncrona (ferramentas de reunião eletrônica, enquête, biblioteca digital, troca 

de mensagens, fórum e disponibilização de eventos e notícias), o que facilita a 

disseminação de informação e conhecimento entre membros de uma comunidade. Todas as 

informações e conversas realizadas através deste módulo são armazenadas, já que 



representam uma forma de explicitação do conhecimento que pode ser consultada e 

analisada no futuro. 

Este módulo ainda possui mecanismos de busca, permitindo ao usuário pesquisas 

comunidades por palavras-chave encontradas no nome e descrição da comunidade, seus 

participantes, áreas de conhecimento e competências que são assunto da comunidade e 

período de criação. 

O modulo apresentado a seguir foi desenvolvido para facilitar o uso do ambiente 

GCC. 

4.2.5. Módulo de Navegação e Visualização 

A visualização típica na maioria dos sistemas propõe uma estrutura pobre de 

interfaces amigáveis, ausência de estruturas intuitivas de consultas e eventualmente existe a 

necessidade do usuário aprender linguagens ou convenções para interagir efetivamente com 

os sistemas. Baseando-se nestes problemas, além dos relatórios, listas e visualização gráfica 

provida no GCC, o ambiente provê três ferramentas adicionais para navegação e 

visualização : 

1. Mapa Conceitual do projeto: apresenta o conhecimento elou informações e seus 

relacionamentos de uma maneira visual e mais intuitiva (diferentemente de 

relatórios comuns), permitindo que o usuário interaja, navegue e acesse as 

informações e conhecimentos. 

2. Fluxo de Conhecimento: representa como um conhecido é gerado a partir do 

outro, a relevância de um conhecimento em um contexto e como os diferentes 

conhecidos se relacionam. 

3. Árvore Hiperbólica: É uma interface de visualização de uma estrutura 

hierárquica em árvore. Na árvore hiperbólica do GCC, é possível visualizar as 

áreas de conhecimento de acordo com o CNPq, conforme mostrado na Figura 

33. Um usuário pode navegar pela classificação e consultar os projetos, 

competências e outras informações associadas com a área de conhecimento 

selecionada. 



Figura 33 - Árvore hiperbólica do GCC (OLIVEI 

Essas três ferramentas adicionais para navegação e visualização facilitam a 

utilização do ambiente GCC, tornando o seu uso mais intuitivo. 

A quantidade de itens (documentos, pessoas, mapas mentais, comunidades e 

modelos de processos) registradas no GCC é enorme. O volume de informações muitas 

vezes é muito maior do que qualquer pessoa é capaz de filtrar para encontrar o que lhe 

interessa. Para tratar esse problema, este módulo sugere itens - como material e a 

participação de comunidades - que provavelmente serão de interesse do usuário, baseando- 

se em informações adquiridas sobre suas preferências (suas competências e assuntos de sua 

preferência). Uma das técnicas de recomendação utilizada é a filtragem colaborativa, a qual 

baseia-se nas similaridades (e dissimilaridades) entre os gostos dos usuários para 

recomendar itens. Para recomendar itens para um usuário, este é comparado com uma base 

de usuários, a fim de encontrar outros que anteriormente mostraram preferências 

semelhantes. A seguir, os itens destes são recomendados para o usuário em questão, pois é 

provável que ele irá apreciá-los também (BARBOSA et al., 2007). 



4.2.7. Módulo de Inferência 

Por meio de estratégias específicas, informações ocultas e previamente 

desconhecidas podem ser extraídas de grandes bases de dados na forma de regras e padrões. 

O objetivo deste módulo é descobrir regras de associações entre os dados do GCC, 

tais como: Competência X Pesquisador X Tempo; Competência X Comunidade; 

Competência X Comunidade X Tempo; Comunidade X Pesquisador X Tempo; 

Competência X Tempo; Competência X Publicação; Publicação X Pesquisador; Publicação 

X Tempo; Projeto X Competências; Projeto X Pesquisador; Pesquisador X Pesquisador, 

que possam dar apoio à tomada de decisões. 

O próximo módulo é responsável pela análise comparativa e posicionamento de 

uma pessoa, departamento ou instituição no seu ambiente. 

4.2.8. Módulo de Inteligência Competitiva 

Uma análise do mercado acadêmico tende a apontar os pontos fortes e fracos da 

instituição quando se analisa o ambiente interno, sendo possível verificar as ameaças ou 

oportunidades quando se investiga o ambiente externo. A partir dessas análises, a 

instituição consegue se posicionar de uma melhor forma, utilizando para isto situações 

identificadas no ambiente interno ou externo. 

O módulo de IC tem como objetivo geral permitir que o pesquisador, linha de 

pesquisa, departamento ou instituição conheça melhor a si mesmo e aos seus competidores. 

O ambiente que envolve a instituição é monitorado com o intuito de aumentar a vantagem 

competitiva na mesma. Através dos indicadores, são feitas análises comparativas por 

pesquisador, por setor (linha de pesquisa ou departamento) e por instituição, tornando-se 

possível detectar pontos fracos e pontos fortes, o que permite a elaboração de ações que 

acarretem em melhorias significativas para a instituição (KAWAMURA, 2006). 

Com as informações do módulo de IC também é possível conhecer padrões da 

atividade em C&T, tais como projetos de pesquisa, produções, priorização de temas de 

trabalho, entre vários outros itens. O que torna possível traçar um panorama da pesquisa 

científica dentro do escopo analisado. 



A descrição deste módulo finaliza a seção referente ao GCC, na próxima seção 

apresentaremos a descrição da proposta deste trabalho. 

4.3. Descrição da Proposta 

A localização de pessoas aptas a substituir um determinado especialista, na 

execução de uma determinada tarefa ou na ocupação de um cargo, é um problema frequente 

nas grandes organizações (YUPENG et al., 2006). No cenário científico, a saída de uma 

pessoa pode ser decorrente de vários fatores, como a finalização do curso, obtenção de um 

estágio ou emprego, um doutorado-sanduíche, pós-doutorado, aposentadoria ou término da 

bolsa. Isto resulta em equipes altamente inconstantes. 

Com isto, para evitar maiores danos na execução de um projeto de pesquisa é 

necessário que a alocação de membros seja feita de maneira otimizada. Ou seja, a pessoa 

que ocupará o novo lugar no projeto deve ser o mais similar possível com o membro que 

saiu (ou sairá), ou ao menos, se encaixar com as exigências requeridas. 

Com objetivo de solucionar esse problema, esta dissertação criou a abordagem BEE, 

a qual teve uma ferramenta implementada para que pudesse ser utilizada e avaliada. A 

implementação tornou-se o sub-módulo Busca de Substituto no GCC e foi denominada 

FBEE (ferramenta de busca de especialista através de exemplo). 

A BEE baseia-se numa busca composta de três fases: ter a informação na base de 

dados, descobrir contextos críticos e busca por substitutos. 

1. Ter a Informação na Base de Dados: nesta fase, toda informação referente ao 

pesquisador é armazenada e associada às suas competências, através do 

GCC. Por exemplo, as comunidades, projetos, atividades ou publicações do 

pesquisador são relacionadas a uma ou mais competências do mesmo. Esse 

armazenainento/associação pode ser realizado de forma automática (durante 

a importação do Lattes), semi-automática (através da mineração de 

competências via S-Miner) e de forma manual (pelo próprio usuário do 

sistema). Apesar dessa fase ser realizada externamente a BEE, ela foi 

acrescentada a abordagem porque não seria possível aplicá-la sem executar 

esta fase. 



2. Descobrir contextos críticos: nesta fase, o usuário define o contexto de 

atuação do pesquisador que sofrerá maior impacto após sua saída. 

3. Busca por substitutos: nesta fase, ocorre a indicação dos possíveis 

pesquisadores substitutos. Essa indicação se baseia na similaridade do grau 

das competências, no perfil MBTI, na capacidade de aprendizado e no nível 

de interesse dos mesmos. 

A abordagem BEE emprega técnicas de Visualização de Informação para apoiar 

essa abordagem de busca. Essas técnicas englobam os três espaços de informação: 

complexo, contexto e dinâmica propostos por JUDELMAN (2004), conforme descrito na 

seção 3.1. Estes três espaços de informação geram uma maior precisão nos resultados das 

buscas executadas. Logo, esta abordagem permite ao usuário: 

1. Visualizar os projetos, comunidades e a instituição nos quais um determinado 

pesquisador participa e a importância dele nos mesmos (espaço de informação 

complexo). Com isso, o usuário consegue identificar quais destes sofreram 

maior impacto após a saída do pesquisador, podendo assim, priorizar a 

substituição nos mesmos. Essa visualização é feita através de Mapa de Árvores, 

vide seção 4.3.2 e está incluída na segunda etapa da abordagem. 

2. Comparar, através de visualizações, as características do pesquisador a ser 

substituído com as dos seus substitutos (espaço de informação de contexto). 

Essa comparação é realizada através do gráfico de teia ou área e do grá$co de 

força, vide seções 4.3.3.1 e 4.3.3.2 respectivamente, e está incluída na terceira 

etapa da abordagem. O uso de visualizações reduz o esforço cognitivo 

necessário a essa análise, pois as informações, além de já estarem processadas, 

são apresentadas de modo intuitivo ao avaliador. 

3. Comparar o fluxo de aprendizado dos pesquisadores (espaço de informação 

dinâmico). Essa comparação permite ao avaliador identificar quais pessoas estão 

trabalhando mais recentemente em um assunto, permitindo assim que as 

escolhas sejam feitas com base nos interesses atuais. Essa comparação é 

realizada através de gráficos de linha, os quais variaram conforme o período de 

tempo estipulado pelo usuário, vide seção 4.3.3.2, e também está incluída na 

terceira etapa da abordagem. 



O "workflow" da Figura 34 ilustra as etapas seguida pela abordagem BEE. 

Descol>rir Contextos Críticos 

Figura 34 - "Worflow" das etapas da abordagem BEE. 

OS componentes desse "workflow" são descritos nas subseções a seguir. 

4.3.1. Ter a Informação na Base de Dados 

Para o correto funcionamento da ferramenta, algumas informações referentes a 

pesquisadores, projetos e comunidades precisam ser especificadas no GCC: 

1. Informações de Pesquisadores: 

Interesses - Conjunto de temas, assuntos, de importância para o usuário, mas 

nos quais ele ainda não possui conhecimento. Esta informação é provida pelo 

próprio usuário. Para cada interesse o usuário deve mencionar o grau do seu 

interesse no assunto. O grau varia em alto, médio ou baixo. 

Áreas de Conhecimento e Competências - Áreas da Ciência, definidas pelo 

CNPq, e competências nas quais o usuário possui algum conhecimento. O grau 

de conhecimento em uma Área do CNPq ou em uma competência varia em alto, 

médio ou baixo. O próprio usuário pode informar estas informações, sendo que 

o ambiente tenta inferir competências que o usuário tem, conforme descrito no 

Módulo de Competência. 

Perfil MBTI - Para a identificação da personalidade é utilizado o teste M3TI. 

Este teste é executado através das respostas dadas pelo usuário ao questionário 

existente no GCC. 

Essas informações são gerenciadas no módulo de Gestão do Conhecimento Pessoal 

do GCC, conforme mostrado na seção 4.2.2. 

2. Informações de Projetos 

Áreas de Conhecimento e Competências - Áreas da Ciência, definidas pelo 

CNPq, e competências que estão envolvidas ou são temas de um projeto. No 



projeto, o grau de conhecimento em uma Área do CNPq ou em uma 

competência varia de 1 a 10. O próprio usuário, no caso gerente do projeto, 

insere essas informações. 

e Tarefas - Correspondein às atividades desempenhadas pelos pesquisadores em 

um projeto. Para cada tarefa existem os pré-requisitos, ou seja, áreas de 

conhecimento ou competências necessárias para a realização da tarefa com 

sucesso. Tais áreas ou competências recebem um grau que varia de 1 a 10. 

Essas informações são cadastradas pelo usuário no sistema, no caso, o gerente 

do projeto. 

Materiais, Publicações e Contribuições - correspondem aos artefatos (tais como: 

aitigos, relatórios, textos) criados ou consumidos pelos membros do projeto. 

Cada um desses artefatos é associado a uma ou mais competências, as quais 

recebem um grau de 1 a 10. 

Participantes e Cargos - todo projeto possui pessoas, as quais possuem cargos. 

Logo, essas informações também se fazem necessárias ao GCC. Diferentemente 

das outras informações, não existe relacionamento direto entre o cargo da pessoa 

e suas respectivas competências. 

Essas informações são gerenciadas no módulo de Gestão de Projetos, conforme 

mostrado na seção 4.2.3. 

3. Informações de Comunidades: 

Áreas de Conhecimento e Competências - Áreas da Ciência, definidas pelo 

CNPq, e competências que estão relacionadas à comunidade. Em uma 

comunidade, o grau de conhecimento em uma Área do CNPq ou em uma 

competência varia de 1 a 10. Essas informações são inseridas pelo moderador da 

comunidade. 

Participantes e Função - No GCC, um membro de uma comunidade pode ser 

moderador ou apenas um integrante da mesma. 

e Contribuições: correspondem aos materiais, enquetes, eventos, "links", notícias, 

mensagens em fóruns que um participante disponibilizou em sua comunidade. 

Nesse caso, somente materiais e fóruns são associados a competências, as quais 



recebem um grau entre 1 e 10. Todas essa contribuições são inseridas pelos 

membros de uma comunidade. 

Essas informações são gerenciadas no módulo de Gestão de Comunidades, 

conforme mostrado na seção 4.2.4. 

Apesar da etapa Ter a Informação na Base de Dados não fazer parte da abordagem 

proposta, sem esta não seria possível executar a ferramenta de BEE, dado que esta não 

permite a inserção de dados. Por esse motivo, essa etapa foi inserida no "workflow" da 

abordagem. Esta etapa representa a transformação dos "Dados Brutos" em "Tabelas de 

Dados" do Modelo de Referência para Visualização explicado na seção 2.2. A seguir 

descrevemos o segundo passo da abordagem BEE. 

4.3.2. Descobrir Contextos Críticos 

Após o preenchimento da base, pode-se iniciar o processo da busca de substituto. O 

objetivo da etapa descobrir contextos críticos é facilitar a detecção dos contextos que 

poderão ser mais afetados após a saída do pesquisador. 

O primeiro passo é selecionar a pessoa que desejamos substituir. A partir daí é 

gerada uma visualização contendo todos os contextos de atuação dessa pessoa. Existem três 

possíveis contextos de busca para o usuário. O contexto de projeto é utilizado quando o 

usuário deseja encontrar um substituto dentro do próprio projeto que o pesquisador 

abandonou. Já o de comunidade é utilizado para encontrar um substituto dentro da própria 

comunidade. Por fim, o contexto organizacional é utilizado quando se deseja encontrar o 

melhor substituto, independente dele participar ou não dos projetos e comunidades da 

pessoa a ser substituída. 

A visualização escolhida para essa etapa foi o Mapa de Árvores, já descrito na 

seção 3.2.1.2. Mapa de Árvores são mapas criados para a visualização de uma grande 

quantidade de dados, apresentando as informações baseadas no tamanho e cor dos 

retângulos de acordo com algum atributo. Este tipo de visualização é utilizado no GCC para 

demonstrar a importância de uma pessoa em um determinado contexto. A cor do retângulo 

representa a relevância do pesquisador no seu contexto de atuação, ou seja, quanto mais 

claro for a cor na escala das cores, maior é a relevância do pesquisador neste contexto. O 

tamanho do retângulo indica o grau de participação, isto é, retângulos de maior área 



representam profissionais mais participativos. Logo, quanto maior for a área e maior for a 

cor na escala das cores, maior é a importância do pesquisador no contexto escolhido. 

Portanto, essa visualização possibilita ao usuário descobrir, de uma maneira rápida e direta, 

quais projetos e comunidades sofrerão maior impacto após a saída do pesquisador, além da 

sua real importância na instituição. Além disso, esta fase fimciona como um filtro de 

informação, perinitindo que na etapa seguinte sejam analisadas somente as competências 

relevantes ao contexto selecionado. 

O primeiro nível da visualização mostra as relevâncias das pessoas em relação a 

todas as comunidades e projetos existentes, além da importância de cada pessoa no 

contexto geral, em comparação aos demais usuários do sistema. Partindo-se desta 

visualização, pode-se especializar a consulta navegando-se pelos projetos ou comunidades 

e ver a importância das pessoas nos mesmos ou em relação aos demais usuários do sistema, 

Pessoa a ser substituída (a) 

evância das pessoas na organização. 

Maiores detalhes da visualização estão na Figura 35. Para este exemplo, foi 

escolhida a pessoa para quem queremos encontrar um substituto (Figura 35, item a) no 



contexto organizacional (Figura 35, item b). O algoritmo de construção do Mapa de 

Árvores e a escala de cores dos retângulo podem ser alterados conforme o gosto do usuário 

(Figura 35, item c e d, respectivamente). A parte central da visualização (Figura 35, item f) 

mostra as pessoas mais relevantes do contexto escolhido. Os ícones de informação (Figura 

35, item g) informam o significado da cor e tamanho do retângulo. Por último, quando se 

posiciona o cursos do "mouse" sobre um dos retângulos, uma listagem contendo as 

contribuições e importância do participante no contexto em questão é apresentada (Figura 

35, item h). 

O cálculo da cor (representado pelas funções PR, CR e UR) e área do retângulo 

(representado pelas funções PI, C1 e UI) em cada contexto do Mapa de Árvores é detalhado 

a seguir: 

1. Contexto Projeto: 

a. Conjunto de informações utilizadas: 

Função do participante no projeto - Caso o participante seja 

gerente no projeto considerado, a sua importância será 

aumentada. 

Número de tarefas destinadas ao participante - Quanto maior 

for o número de tarefas destinadas ao participante, maior a sua 

importância. 

Competências - Competências e grau destas competências 

que o participante possui e que são equivalentes às competências 

relevantes ao projeto. Neste caso, é feito um comparativo do grau 

de cada competência exigida pelo projeto com o grau das 

competências pessoais de cada participante. Assim, quanto maior 

for a proximidade do grau destas competências, maior será a 

importância da pessoa para o projeto. 

Contribuição - Mede a interatividade e apoio do participante 

para os demais membros do projeto através da submissão de 

idéias, críticas, sugestões, notícias e disponibilização de materiais 

úteis para o projeto. Quanto maior for a contribuição da pessoa 

para o projeto, maior é a sua importância. 



b. A cor do retângulo é determinada pela Equação 1. A função PR (x, y) 

representa a relevância do pesquisador "x" no projeto "y". 

CompPesq (x, y) representa o valor da competência do pesquisador 

"x" que é similar a uma competência do projeto "y", enquanto 

CompProj(y, x) representa o valor da competência do projeto "y" que 

é similar a competência do pesquisador "x". Func (x, y) representa a 

função do pesquisador "x" no projeto "y". Func (x, y) será 50 caso o 

pesquisador seja o gerente do projeto e O nos outros casos, o valor 50 

foi escolhido, pois indica uma variação perceptível na cor da escala 

das cores. Vale lembra que CompPesq (x, y) varia entre 1 e 3 (baixo, 

médio e alto) e CompProj(y, x) entre 1 e 10, por isso consideramos 

duas notações distintas. 

Equação 1 - Relevância (cor) do pesquisador em um projeto. 

PR(x, y) = ( C  comp~esq(x, y) * Comp Pr oj(y, x)) + Func(x, y) 

c. O tamanho do retângulo é determinado pela Equação 2, onde PI (x, 

y) é a função que descreve o grau de iteratividade do pesquisador "x" 

no projeto "y". Tar (x, y) é o total de tarefas do pesquisador "x" que 

foram realizadas no projeto "y". Contrib (x, y) é o total de 

contribuições que o pesquisador "x" realizou no projeto "y". Mat (x, 

y) representa o total de materiais que o pesquisador "x" 

disponibilizou para o projeto "y". Por fim, Public (x, y) representa o 

total de publicações geradas pelo pesquisador "x" no projeto "y". 

Essas funções poderiam ser refinadas utilizando-se as competências 

de cada um destes itens, mas por questão de desempenho isto foi 

ignorado. 

Equação 2 - Área do retângulo do pesquisador em um projeto. 

2. Contexto Comunidade: 

a. Conjunto de informações utilizadas: 



Função do participante na comunidade - Caso seja um 

moderador, a importância do participante é aumentada. 

Competências - Competências e grau destas competências 

que o participante possui e que são equivalentes às competências 

relevantes a comunidade. Aqui também é feito um comparativo 

do grau de cada competência pessoal do participante com o grau 

das competências requeridas pela comunidade. Assim, quanto 

maior for a proximidade do grau destas competências, maior será 

a importância da pessoa para a comunidade. 

Contribuição - Mede a interatividade e apoio do participante 

para os demais membros da comunidade através da 

disponibilização de materiais, enquetes, eventos, "links" e 

notícias, além da participação em fóruns. Quanto maior for a 

contribuição da pessoa para a comunidade, maior é a sua 

importância. 

b. A cor do retângulo é determinada pela Equação 3, onde CR (x, y) 

representa a relevância do pesquisador "x" na comunidade "y". 

CompPesq (x, y) representa o valor da competência do pesquisador 

"x", que é similar a competência da comunidade "y". CompCom (y, 

x) representa o valor das competências da comunidade "y" que é 

similar a competência do pesquisador "x". Func (x, y) representa a 

importância do pesquisador "x" na comunidade "y", Func (x, y) será 

50 caso o pesquisador (x) seja o moderador da comunidade, caso 

contrário será 0. Assim como justificado em projeto, o valor 50 foi 

escolhido por indicar uma variação perceptível na cor da escala das 

cores, também usamos duas funções distintas CompPesq (x, y) e 

CompCom (y, x) pelo fato de seus graus também variarem de "1 a 3" 

e " 1 a 1 O", respectivamente. 

Equação 3 - Relevância (cor) do pesquisador em uma comunidade. 

CR(x, y) = (C comp~esq(x, y )  * CompCom(y, x)) + Func(x, y) 



c. O tamanho do retângulo é determinado pela Equação 4, onde C1 (x, 

y) representa o número de interações do pesquisador "x" na 

comunidade "y". Ev (x, y) representa o número de eventos que o 

pesquisador "x" participou na comunidade "y". Enq (x, y) representa 

o número de enquetes (criadas e respondidas) pelo pesquisador "x" 

na comunidade "y". Mat (x, y) representa o número materiais que o 

pesquisador "x" disponibilizou na comunidade "y". Link (x, y) 

representa o número de links sugeridos pelo pesquisador "x" na 

comunidade "y". Not (x, y) representa o número de notícias 

disponibilizadas pelo pesquisador "x" na comunidade "y". 

Finalmente, Foruin (x, y) representa o número de participações em 

fóruns (tópicos criados e respondidos) do pesquisador "x" na 

3. Contexto Organizacional: 

a. Conjunto de informações utilizadas: 

Função do participante: corresponde às funções que a pessoa 

executa nos projetos e comunidades em que participa. Caso seja 

um moderador ou gerente, sua importância na organização é 

increinentada. 

Competências - Competências e grau destas competências 

que a pessoa possui e que são relevantes a algum projeto ou 

comunidade existente no GCC. Ou seja, quanto maior for o 

número de comunidades e projetos em que a pessoa é relevante, 

maior será sua importância na organização. 

Contribuição - Corresponde a todas as contribuições que a 

pessoa efetuou nos projetos e comunidades de que participa. 

Rede de Relacionamento - O número de conexões que a 

pessoa possui com os demais integrantes do GCC. Partimos do 



princípio de que uma pessoa muito "conectada", com vários 

relacionamentos, pode ser de extrema importância em uma 

organização. 

b. A cor do retângulo é determinada pela Equação 5. Onde UR (x, y, z) 

representa a relevância do pesquisador "x" na organização, isto é, o 

somatório da importância de todos projetos "y" e comunidade "z" do 

pesquisador "x". PR (x, y) representa a relevância do pesquisador 

"x" no projeto "y" e NumProj (x) o total de projetos que o 

pesquisador "x" participa. CR (x, z) representa a relevância do 

pesquisador "x" na comunidade "z" e NumComun (x) é o total de 

comunidades que o pesquisador "x" participa. Finalmente, RS (x, y, 

z) representa o total de pessoas que o pesquisador se relacionou em 

algum projeto ou comunidade. Caso o pesquisador se relacione com 

a mesma pessoa em diferentes projetos ou comunidades, isso só será 

contabilizado uma vez. PR e CR já foram calculados previamente 

nas Equações 1 e 3, respectivamente. 

Equação 5 - Relevância (cor) do pesquisador na organização. 

c .0  tamanho do retângulo é determinado Equação 6, onde UI (x, y, z) 

representa o total de interações do pesquisador na organização, isto é, 

o somatório de interações em todos projetos e comunidade do 

pesquisador. Sendo PI (x, y) o número de interações do pesquisador 

"x" no projeto "y" e NumProj (x) o total de projetos que o 

pesquisador "x" participa. Por fim, C1 (x, z) representa o número de 

interações do pesquisador "x" na comunidade "z" e NumCoinun (x) 

é o total de comunidades que o pesquisador "x" participa. PI e C1 já 

foram calculados previamente, conforme visto nas Equações 2 e 4, 

respectivamente. 



Equação 6 - Área do retângulo do pesquisador na organização. 

Para facilitar o entendimento da abordagem, um exemplo é executado de forma 

gradativa no decorrer desta seção. Este exemplo fará uso das informações existentes nas 

tabelas de 6 a 12. As Tabelas 6, 7 e 8 ilustram as competências dos pesquisadores "Pl", 

"P3" e "P4" e seus respectivos graus. A Tabela 9 exibe na primeira coluna as competências 

requeridas pelo projeto "Projl", na segunda coluna o grau de mínimo de conhecimento 

exigido em cada uma dessas competências e nas demais colunas o número de vezes que 

cada uma dessas competências foi utilizada em cada item do projeto. Por último, as Tabelas 

10, 1 1 e 12 apresentam a participação dos pesquisadores P 1, P3 e P4 no projeto Proj 1, do 

qual P1 é gerente e irá sair. Na primeira coluna destas tabelas são listadas as competências 

que os pesquisadores e Projl apresentam em comum (CSCW - Trabalho Cooperativo 

Suportado por Computador, GC - Gestão do Conhecimento e BRI - Busca e Recuperação 

da Informação), enquanto as demais colunas exibem a utilização dessas competências pelo 

pesquisador em questão. 

Tabela 6 - Competências do pesquisador P l  e seus respectivos graus. 

CSCW 

GC 

BRI 

Bando de Dados 

Tabela 7 - Competências do pesquisador P3 e seus respectivos graus. 

Alto (valor 3) 

X 

X 

X 

Baixo (valor 1) Médio (valor 2) 

X 

CSCW 

GC 

BRI 

Autômatos 

Médio (valor 2) 

X 

Baixo (valor 1) 

X 

Alto (valor 3) 

X 

X 



Tabela 9 - Competências do projeto Projl e sua utilização nos respectivos itens. 

Tabela 8 - Competências do pesquisador P4 e seus respectivos graus. 

CSCW 

GC 

BRI 

Redes 

Tabela 10 -Pesquisador P1 e sua participação no projeto Projl. 

Baixo (valor 1) 

X 

CSCW 

GC 

BRI 

Comp Graf 

Tabela 11 - Pesquisador P3 e sua participação no projeto Projl. 

Atividades 

12 

14 

9 

6 

Requeridas 

7 

6 

3 

5 

CSCW 

GC 

BRI 

Médio (valor 2) 

X 

Alto (valor 3) 

X 

X 

Contribuições 

9 

7 

6 

5 

Atividades 

3 

7 

3 

Atividades 

I BRI 

I I I I 

Materiais 

4 

8 

3 

2 

Contribuições 

2 

3 

4 

Contribuições 

CSCW 

Publicações 

9 

15 

8 

O 

Materiais 

1 

3 

2 

Materiais 

1 

Publicações 

3 

7 

3 

Publicações 

1 1 2 



Tabela 12 -Pesquisador P4 e sua participação no projeto Projl. 

A Figura 36 apresenta um exemplo de execução da etapa "Descobrir Contextos 

Críticos" na FBEE, ou seja, no nosso protótipo funcional da abordagem implementada no 

GCC. O usuário definiu o pesquisador P1 para ser substituído e selecionou o projeto Prol, 

gerando o Mapa de Árvores apresentado. As cores e tamanhos dos retângulos do mapa em 

questão são calculados pelas fórmulas das Equação 1 e Equação 2, respectivamente. A 

fórmula da Equação 1 utiliza as informações contidas nas Tabelas 6, 9 e 10, além do fato de 

P 1 ser gerente em Proj 1, na determinação da cor do retângulo de P 1. A primeira coluna da 

Tabela 10 exibe as competências que P l  e Projl possuem em comum, neste caso CSCW, 

GC e BRI, enquanto a Tabela 6 e a primeira coluna da Tabela 9 possuem os valores que são 

utilizados para o cálculo da cor. Logo PR ("Pl", "Projl") = (7~3+6~3+3~2)+50=95.  Esse 

valor de PR é associado à tabela de cores no canto inferior esquerdo da Figura 36, o que 

atribuiu a cor verde clara ao retângulo referente ao pesquisador P1, indicando que ele é 

muito importante para o projeto. O tamanho do mesmo retângulo é calculado pela Equação 

2 a partir das informações da Tabela 10, onde PI ("P 1 ", "Proj 1") = 13 + 9 + 6 + 13 = 4 1. 

Esse valor de PI gerou um retângulo cuja área é superior a dos demais retângulos, isso 

indica que a P l  é quem mais interage no projeto Proj 1. Logo, com base na cor e tamanho 

do retângulo referente à P1, concluiu-se que a saída deste pesquisador causará grande 

impacto a Proj 1. 

Calculando os valores dos retângulos de P3 (Tabela 7, Tabela 9 e Tabela 11) e P4 

(Tabela 8, Tabela 9 e Tabela 12), para confirmar a afirmação acima, temos: PR ("P3", 

"Proj 1") = 33 e PI ("P3", "Proj 1") = 20; PR ("P4", "Proj 1") = 45 e PI ("P4", "Projl") = 30. 

Logo, conforme mostrado na Figura 36, observamos que P l  apresenta uma coloração e área 

superior a P3 e P4, o mesmo vale para P4 em relação a P3. 

CSCW 

GC 

BRI 

Atividades 

2 

3 

2 

Contribuições 

2 

3 

4 

Materiais 

3 

2 

2 

Publicações 

3 

1 

3 



Figura 36 - Relevância das pessoas no projeto. 

Conforme foi dito na seção 3.2.1.2, o Mapa de Árvores é uma técnica para 

visualizar informação hierárquica. O usuário visualiza de maneira rápida e interativa todos 

os contextos do pesquisador a ser substituído e determina quais projetos e comunidades 

serão mais prejudicados após a saída do mesmo, ou seja, define seu contexto de busca. 

Entretanto, a estrutura do Mapa de Árvores dificulta a exploração do aspecto semântico8 e 

dinâmico da informação. Com objetivo de suprir estas limitações, outras visualizações são 

utilizadas na BEE, as quais apresentaremos a seguir. 

O objetivo desta etapa da BEE é indicar ao usuário possíveis pesquisadores 

substitutos a pastir das competências do contexto selecionado. O uso dessas competências 

possibilita que a escolha do candidato substituto seja feita comparando-se o grau de 

conhecimento das pessoas em cada competência. Caso o usuário ainda esteja na dúvida 

8 Nessa dissertação, consideramos o aspecto semântico da informação como sendo a comparação dos 

usuários a partir de suas competências. 



sobre qual candidato escolher, outros critérios podem ser utilizados como fator de 

desempate, são eles: o perfil MBTI, o filtro de aprendizado numa competência e o filtro de 

interação com um tema de interesse. 

Na primeira parte dessa etapa, o usuário tem a sua disposição um conjunto de 

competências relevantes a sua busca, devendo escolher a partir deste quais competências 

considera importante a um substituto. Lembramos que este conjunto corresponde às 

competências que são relevantes ao projeto, comunidade ou organização definido como o 

contexto de busca na etapa anterior. A partir daí é gerada uma visualização das 

competências escolhidas e seus respectivos graus. Essa visualização procura orientar a 

escolha de um substituto com base na discrepância do grau de conhecimento das pessoas 

em relação ao grau de conhecimento exigido pelo projeto ou comunidade. Ao compararmos 

pessoas a partir da diferença entre conhecimentos, estamos explorando o aspecto semântico 

da informação, categorizado no espaço de informação de contexto apresentado na seção 

3.3. Logo, precisamos utilizar alguma técnica de visualização que facilite a percepção 

dessas diferenças. 

Os gráficos de Teia ou Área foram as visualizações escolhidas para esta parte da 

busca. Esta técnica possibilita que a discrepância de conhecimentos seja percebida através 

da diferença entre as áreas das visualizações geradas, facilitando com isso o processo de 

tomada de decisões. O ideal é que uma pessoa cubra ao máximo a área que corresponde às 

competências dos projetos ou de comunidades, ou as competências que o usuário sugere 

como sendo essenciais para a continuação do projeto ou comunidade. 

As Figura 37 e Figura 38 ilustram um exemplo de execução deste passo da 

abordagem através da FBEE, no qual as competências selecionadas do projeto Projl (BRI, 

GC e CSCW) e as pessoas que possuem todas essas competências são exibidas. A FBEE é 

dividida em duas partes, uma de consulta e outra de visualização. Na parte de consulta 

estão presentes: 

1. O conjunto de competências de busca: este coiljunto define as competências 

que podem ser utilizadas na busca, as quais correspondem as competências 

relevantes ao projeto ou comunidade selecionado, Figura 37 (a). 

2. Somente as competências relevantes: essa opção esta relacionada às 

competências que são exibidas na visualização gerada. Se o usuário optar em 



exibir as relevantes, somente as competências utilizadas na busca são 

exibidas. Caso opte por exibir todas, as competências não relevantes 

possuídas pelos candidatos substitutos também são exibidas, Figura 37 (b). 

3. O tipo de visualização a ser utilizada: o usuário pode optar por comparar o 

grau das competências através da visualização de teia ou área, Figura 37 (c). 

4. As visualizações auxiliares: essas visualizações são utilizadas quando o 

usuário considerar que somente a discrepância de conhecimento dos 

candidatos não é suficiente para decidir qual pessoa escolher, Figura 37 (d). 

Esses itens correspondem a Similaridade MBTI; Interesse do Usuário e 

Utilização de Competências e são detalhados nas seções 4.3.3.1, 4.3.3.2, 

4.3.3.3. 

5. O peso dos itens utilizados: esse peso corresponde à importância que um 

determinado item tem na valoração do grau da competência, Figura 37 (e). O 

cálculo desse grau é explicado a seguir. 

A parte de visualização da FBEE, também é composta de duas partes, na parte 

superior, Figura 37 (i), são visualizados as competências do contexto definidas para busca, 

as da pessoa a ser substituída e de cada um dos candidatos recomendados separadamente, 

os quais podem ser vistos nas Figuras 37 (0, (g) e (h), respectivamente. A parte inferior, 

Figura 37 (j), faz o mesmo tipo de comparação, porém todos os candidatos são visualizados 

na mesma tela ao mesmo tempo. Essa divisão foi realizada pelo fato de que quando muitas 

competências são exibidas ao mesmo tempo, a visualização inferior torna-se densa Figura 

37 (I), o que pode dificultar a percepção das discrepâncias. 



Figura 37 - Visualização de Teia gerada na substituição de uma pessoa no 

contexto de projeto. 

As mesmas considerações feitas para visualização de Teia (Figura 37) valem para 

visualização de Área (Figura 38), a única diferença é a maneira que a informação é 

apresentada ao usuário e sua aplicabilidade. A visualização de Área é recomendada para os 

casos em que estamos avaliando um pequeno número de competências, pois com muitas 

competências existe uma grande sobreposição de gráficos, o que dificulta a análise. Nesse 

casoj a vis~~alização de Teia é recomendada, pelo fato do número de eixos ser equivalente 

ao número de competências, a sobreposição de áreas fica mais perceptível, facilitando a 

identificação da diferença de áreas entre as mesmas. 
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Outro fator importante é como calcular o grau das competências. Na BEE, o grau 

das competências de projetos e comunidades é calculado a pai-tir do grau da competência no 

contexto de busca, valor entre 1 e 10, juntamente com os itens relacionados a essa 

competência no mesmo contexto. Já o grau das competências dos candidatos substitutos e 

da pessoa a ser substituída é definido a pai-tir do nível de conhecimento (alto, médio e 

baixo, respectivamente 3, 2 e 1) da pessoa na competência, mais os itens relacionados a esta 

competência e que foram disponibilizados pela mesma no contexto em questão. 

A valoração do grau das competências não está integrado ao inódulo de Busca de 

Competências do GCC, o qual foi detalhado na seção 4.2.1.2. O principal motivo é que a 

inensuração das competências realizada no módulo de Busca de Competências faz uma 

- projeiol s Pxücipantsl rPaitiripante3l .. . . ~ p r o i e l o l  rn Particiyanlil Participante? .. ... .. 



agregação utilizando várias critérios, os quais foram mostrados na Figura 31, sem 

considerar contextos específicos. A necessidade de se utilizar outra maneira de se valorar o 

grau das competências na BEE é para atender esta abordagem, que diferencia a busca 

através dos diferentes contextos. 

Um detalhe importante na determinação do grau das competências consideradas 

refere-se a livre atribuição de pesos para cada tipo de item utilizado na valoração. Esta 

abertura no critério de definição de pesos é importante porque o usuário que busca pessoas 

com determinada competência, ou conjunto de competências, pode priorizar a experiência 

profissional (via Atividades executadas no projeto) ou participação acadêmica (via 

Publicação), por exemplo, bastando dar maior peso para os itens escolhidos. Os itens e 

fórmulas utilizados em cada contexto de busca (projeto, comunidade e organização) para 

determinar o grau de cada competência são detalhados a seguir: 

1. Contexto Projeto: 

a. Conjunto de informações utilizadas: 

Competências requeridas pelo projeto - o uso dessas 

competências limita o espaço de busca do usuário ao conjunto de 

competências que o pesquisador a ser substituído possui e que 

são realmente relevantes ao projeto. Essa redução propicia ao 

usuário recomendações mais concisas, aumentando assim a 

chance de se encontrar um bom substituto. Lembramos que o 

valor dessas competências variam entre 1 e 10. 

Competências dos pesquisadores candidatos - às vezes 

somente as competências relevantes ao projeto não são 

suficientes para encontrar um substituto, sendo assim, a BEE 

possibilita que as competências não relevantes ao projeto também 

sejam analisadas, caso seja desejo do usuário. Lembramos que o 

valor das competências de um pesquisador recebem grau alto, 

médio e baixo cujos valores são 3 ,2  e 1, respectivamente. 

Itens do contexto - são os itens correspondentes às interações 

dos participantes do projeto, tais como: contribuições, materiais, 

tarefas e publicações, já explicados na seção anterior. Esses itens 



são utilizados na valoração do grau de uma competência. 

Partimos do pressuposto que quanto maior o número de itens que 

um participante possui relacionado a uma competência, maior é 

seu conhecimento na mesma. 

Todas esses atributos são utilizados nas fórmulas das Equações 7 

e 8. 

b. O grau das competências do projeto é determinado pela Equação 7, 

onde PC (x, y) é o grau da competência "x" no projeto "y", 

representado a partir do valor associado e itens relacionados à 

mesma. CompProj (x, y) representa o valor diretamente associado a 

competência "x" (1-10) no projeto "y", essa atribuição é realizada 

durante o cadastro do projeto. Item (x, y, z) representa o total de itens 

do tipo "z" relacionados à competência "x" no projeto "y". Conforme 

mostrado anteriormente, nós consideramos 4 tipo de itens 

(contribuições, materiais, tarefas e publicações) no contexto projeto, 

sendo assim Z irá variar de 1 a 4. Por fim, P(z) é o peso (1 - 10) que 

o item "z" terá no calculo do grau da competência "x" no projeto 

"y". Essa variação de peso permite ao usuário valorar as 

competências de acordo com os itens que considera mais importante. 

Equação 7 - Grau das competências do projeto. 

c. O grau das competências dos candidatos pertencentes ao projeto é 

determinado pela Equação 8, em que PPC (w, x, y) é o grau da 

competência "x" do candidato "w" no projeto "y", representado a 

partir do valor e itens associados à mesma. CompPesqProj (w, x) 

representa o valor diretamente atribuído a competência "x" (1,2 ou 3 

respectivamente baixo, médio ou alto) pelo pesquisador "w" quando 

a cadastrou em seu perfil. Como essa valoração é muito subjetiva, 

por exemplo, duas pessoas podem ter diferentes percepções do que 



representa a atribuição média para uma competência, os itens são 

utilizados para melhorá-la. O Item (w, x, y, z) representa o total de 

elementos do tipo "z" relacionados à competência "x" do projeto "y" 

e que estão associados ao pesquisador "w". Conforme explicados no 

item b, 4 tipos de itens são considerados, portanto Z varia de 1 a 4. 

Finalmente, P(z) é o peso que o item "z" tem no calculo do grau da 

competência. 

Equação 8 - Grau das competências dos pesquisadores candidatos 

pertencentes ao projeto. 

2. Contexto Comunidade: 

a. Conjunto de informações utilizadas: 

Competências requeridas pela comunidade - são as 

competências relevantes às comunidades, ou seja, os 

conhecimentos debatidos na mesma. Essas competências 

recebem um valor de 1 a 10, que é atribuído na criação da 

comunidade. 

Competências dos pesquisadores candidatos - são as 

competências que os participantes da comunidade possuem, os 

quais variam de 1 a 3 (baixo, médio e alto). 

Itens do contexto - são os itens correspondentes às interaqões 

dos participantes na comunidade, tais como: enquetes, eventos, 

participações em fóruns, "links", materiais e notícias, também 

explicados na seção anterior. Esses itens são utilizados na 

valoração do grau de uma competência. 

Todas esses atributos são utilizados nas fórmulas das Equações 9 

e 10. 

b. O grau das competências da comunidade é determinada pela 

Equação 9, onde CC (x, y) é o grau da competência "x" na 



comunidade "y", assim como em projetos, o grau de cada 

competência da comunidade é definido a partir de seu valor 

associado juntamente com os itens relacionados a mesma. CompCom 

(x, y) representa o valor diretamente (1 - 10) associado a competência 

"x" da comunidade "y" durante sua criação. Item (x, y, z) representa 

o total de itens do tipo "z" relacionados à competência "x" da 

comunidade "y". No contexto de comunidade são considerados 6 

tipos de itens (enquetes, eventos, participações em fóruns, "links", 

materiais e notícias), sendo assim Z varia de 1 a 6. Por fim, P(z) é o 

peso que um item "z" tem no cálculo do grau da competência "x". 

Equação 9 - Grau das competências da comunidade. 

c. O grau das competências dos candidatos pertences a comunidade é 

determinado pela Equação 10, em que PCC (w, x, y) é o grau da 

competência "x" do candidato "w" na comunidade "y", representado 

a partir do valor e itens associados a esta competência. 

CompPesqCoin(w, x) representa o valor diretamente associado a 

competência "x" (1, 2 ou 3 respectivamente baixo, médio ou alto) 

pelo pesquisador "w" quando cadastrou essa competência em seu 

perfil. Item (w, x, y, z) representa o total de itens do tipo "z" 

relacionados à competência "x" da comunidade "y" e que estão 

associados ao pesquisador "w". Esses itens são utilizados para 

melhorar a valoração do grau das competências dos pesquisadores 

pertencentes à comunidade, visto que sua atribuição é muito 

subjetiva. Como existem 6 tipos de itens associados ao pesquisador, 

o valor de Z vai variar de 1 a 6. Finalmente, P(z) é o peso que o item 

do tipo "z" tem no calculo do grau da competência. 



Equação 10 - Grau das competências dos pesquisadores candidatos 

pertencentes à comunidade. 

3. Contexto Organizacional: 

a. Conjunto de informações utilizadas: 

Competências do pesquisador a ser substituído - nesse 

contexto o conjunto de competências da pessoa a ser substituída 

limita o espaço de busca, diferentemente dos contextos anteriores 

em que esse espaço é limitado pelas competências do contexto 

selecionado. Essa mudança ocorre porque quando o usuário opta 

por buscar um substituto dentro da organização, o fato dele 

pertencer ao mesmo projeto ou comunidade da pessoa a ser 

substituída torna-se irrelevante. Logo, a similaridade de 

conhecimentos entre o par substituto e substituído passa a 

predominar. Como estamos considerando competências pessoais, 

a atribuição passa a ser baixo, médio ou alto (1,2 ou 3). 

Competências dos pesquisadores candidatos - são as 

competências dos candidatos a substitutos, as quais também 

recebem valores alto, médio ou baixo. 

Itens do contexto organizacional: são todos os itens que as 

pessoas possuem e que estão relacionados à competência em 

questão. Conforme mostrado anteriormente, esses itens são 

disponibilizados em dois tipos de contexto: projetos 

(contribuições, materiais, tarefas e publicações) e comunidades 

(enquetes, eventos, participações em fóruns, links, materiais e 

notícias). Logo, a partir do momento em que buscamos um 

substituto numa organização, qualquer item que ele possua 

relacionado à competência deve ser considerado. 

Todas esses atributos são utilizados na Equação 1 1. 



b. O grau das competências dos candidatos é determinado pela Equação 

11, onde UC (w, v, x, y) é o grau da competência "x" pertencente ao 

pesquisador "w" em um projeto de "y" ou em uma comunidade de 

"v". Nesse caso, "y" representa o conjunto de projetos na 

organização que o pesquisador atua, por exemplo, se o pesquisador 

atua em 3 projetos y = 3. Já "v" corresponde ao conjunto de 

comunidades que o pesquisador participa. PCC (w, x, y) é o grau da 

competência "x" pertencente ao pesquisador "w" projeto "y". 

Enquanto PPC (w, x, v) é o grau da competência "x" pertencente ao 

pesquisador "w" na comunidade "v". PPC e PCC já foram explicados 

anteriormente. 

Equação 11 - Grau das competências dos pesquisadores candidatos 

pertencentes a organização. 

Continuando o exemplo da seção anterior, ou seja, a substituição de P1 em Proj 1. 

Os graus das competências do projeto e de seus respectivos participantes são determinados 

pelas Equações 7 e 8, respectivamente. Por exemplo, considerando o cálculo da 

competência GC para Projl e P1, sendo todos os itens com peso 1 temos: PC ("GC", 

"Projl") = 6 + (14x1 + 7x1 + 8x1 + 15x1) = 50 e PPC ("Pl", "GC", "Projl") = 3 + (7x1 + 
3x1 + 3x1 + 7x1) = 23. Os valores de todas as competências do respectivo projeto e seus 

integrantes são apresentados na Tabela 13. A primeira coluna contem o projeto e 

participantes considerados. A segunda coluna contém as tabelas utilizadas como fonte de 

informação no cálculo das competências. A terceira coluna apresenta as equações utilizadas 

na determinação do grau. Por fim, as duas últimas colunas contêm a competência calculada 

e seu respectivo valor. 



Tabela 13 - Cálculo do grau das competências do projeto e seus participantes. 

Com base nesses dados, observa-se que a área do gráfico de Projl > P1 > P4 >P3, 

para confirmar essa afirmação basta retornar as Figura 37 e Figura 38. Logo, com base 

nessas visualizações a FBEE recomenda P4 como o substituto apropriado para P1. Caso P4 

esteja indisponível, P3 também seria uma boa escolha. A seguir, algumas considerações 

sobre as visualizações de Teia e Área são efetuadas: 

1. Caso a FBEE encontre mais de cinco pesquisadores no contexto considerado, 

somente os cinco mais similares são exibidos na visualização. Caso contrário, a 

parte inferior da visualização ficaria muito confusa. 

2. As visualizações (área ou teia) que são geradas na parte superior estão 

ordenadas por ordem crescente de similaridade da esquerda para a direita. 

3. A visualização de teia deve ser utilizada somente quando houver mais de duas 

competências e menos de oito. Com uma ou duas competências o gráfico gerado 

será uma linha, o que não acrescenta nada na percepção da diferença semântica 

entre os pesquisadores. Acima de oito competências, a visualização de teia 

toma-se confusa. 



4. Ambas as visualizações ilustram a diferença semântica entre os pesquisadores, o 

que muda é a forma de se observar essas diferença. 

5. O primeiro elemento da legenda refere-se ao contexto analisado e o segundo 

refere-se sempre ao pesquisador a ser substituído. Finalmente, os elementos 

restantes referem-se aos possíveis substitutos. No caso do contexto 

organizacional, a legenda será composta de dois elementos, o substituído e 

candidatos a substituto. 

6. Os limites do gráfico são iguais a competência de maior grau, por exemplo, se a 

competência de maior grau tiver valor 300, o limite do gráfico será 300. 

Entretanto, caso ocorra uma situação de indicações mútuas nessa etapa, outros 

critérios podem auxiliar a escolha do pesquisador substituto, são eles: a similaridade MBTI, 

o filtro de aprendizado numa competência e o filtro de interação com um tema de interesse, 

os quais são apresentados nas seções 4.3.3.1,4.3.3.2,4.3.3.3., respectivamente. 

4.3.3.1 .Similaridade MBTI 

O MBTI (MYERS, 1980), Inventário Tipológico de Myers-Briggs, foi desenvolvido 

por Katherine Briggs e por sua filha Isabel Myers nos EUA. Baseado na psicologia de Carl 

Gustav Jung (JUNG, 1971), psiquiatra suíço que criou a teoria dos tipos psicológicos, o 

MBTI é composto por um questionário cujos resultados apontam as diferenças existentes 

entre as pessoas. O MBTI proporciona uma medida da personalidade considerando oito 

tendências que as pessoas usam em diferentes momentos, o conhecimento dessa 

diversidade pode auxiliar as pessoas a se entenderem melhor, essa é a principal função do 

MBTI. Essas características permitem a rápida identificação do perfil das pessoas e 

contribuem para a formação de equipes, razão pelas quais esse perfil foi adicionado ao 

GCC. 

O MTBI estabelece 16 tipos para demonstrar as tendências de cada indivíduo. Esses 

tipos são formados mediante as diferentes combinações possíveis entre quatro pares de 

dimensões (preferências) existentes. As pessoas podem preferir concentrar sua atenção na 

Extroversão (E) ou Introversão (I); obter informações pela Sensação(S) ou Intuição@); 

tomar decisões pelo Pensamento (T) ou Sentimento (F); e se orientar em relação ao mundo 



exterior pelo Julgamento (J) ou Percepção (P). O tipo do perfil de uma pessoa é 

determinado através de respostas a um questionário. 

Segundo KROEGER & THüESEN (1988) e KEIRSEY & BATES (1984), não 

existe entre os 16 tipos psicológicos um tipo que seja melhor do que outro, porém existem 

tipos mais adequados para uma função ou atividade do que outros. A Tabela 14 apresenta 

16 tipos de perfil possíveis. 

Tabela 14 -Tipos de perfis de acordo com a tipologia MBTI MYERS (1995) e 

KEIRSEY & BATES (1984). 

ISTJ 

ISTP 

ENFP ENTP 

ISFJ 

ISFP 

ESTP 

ESTJ ENFJ I ENTJ I 
ESFP 

ESFJ 

O uso da similaridade MBTI é diferente dos demais critérios, pois neste caso 

estamos considerando as características do perfil psicológico dos pesquisadores e não suas 

competências. Visto que, muitas vezes a identificação da personalidade é igualmente 

importante quanto saber o nível de conhecimento de uma pessoa, para a realização de uma 

parceria ou projeto de pesquisa. Às vezes torna-se mais conveniente ter como membro de 

equipe uma pessoa menos especializada em um assunto, mas interativa e comunicativa, do 

que um gênio introvertido. 

O gráfico de força (Figura 39) foi a visualização escolhida para representar a 

similaridade do perfil MBTI. Nessa visualização, a pessoa a ser substituída, Figura 39 (a), 

fica ao centro e os candidatos substitutos Figura 39 (b), ficam a sua volta, quanto mais 

similar o perfil dos candidatos substituto em relação a pessoa a ser substituída, maior a 

proximidade entre os mesmos. A idéia para criar esse gráfico foi decorrente da visualização 

utilizada no aplicativo SINNZEUG, conforme ilustrado na Figura 17, em que "sites" com 

semântica similar a de uma palavra inserida na tela aproximam-se da mesma. A 

visualização MBTI pode ser utilizada em dois momentos: 

1. Quando as visualizações para análise de similaridades de competências 

indicaram mais de um substituto, a visualização MBTI pode ser utilizada como 

critério de desempate. 



2. Quando as características do perfil são inais importantes que as competências, 

essa visualização por si só pode indicar o pesquisador a ser escolhido. 

A Figura 39 apresenta um exeinplo, através da FBEE, de utilização do gráfico de 

forças na visualização de similaridades de perfil MBTI. Nesta visualização podemos 

escolher como referência o perfil que mais se assemelha com o da pessoa a ser substituída. 

Neste caso, quanto inais siinilar, inais próximo a pessoa fica do membro a ser substituído. 

Uma outra possibilidade é a escolha de certas características específicas. Nessa opção um 

membro hipotético com características escolhidas é gerado e a proximidade em relação ao 

mesmo é calculada. Essa alternativa é válida quando estarnos buscando pessoas que 

apresentem características de perfil destoantes das da pessoa a ser substituída. 

Uina descrição das características similares que o candidato substituto possui é 

exibida ao selecioná-10, por exemplo, na Figura 39 (b) o participante 8 possui somente duas 

características similares a P1. O participante 5, no caso o inais próximo, certamente 

apresenta todas as quatro características de seu perfil similar a P1. Logo, se estamos 

buscando uma pessoa que apresente as mesmas características de P1, então P5 é o indicado. 

Tipo Per f i l  Usu2iio f<rfcic.iici.xlu v . .  . 
. . 

Carac te r ís t ica  1 Intiuueitidci '8  C 

I Características I 
Similares (c) 

L 

Figura 39 - Visualização 1. 



Ao apresentarmos as similaridades de perfil MBTI entre candidatos substitutos e a 

pessoa a ser substituída através de uma visualização que realce essa proximidade, estamos 

evitando que o usuário tenha que analisar relatórios referentes ao perfil de cada um dos 

candidatos, reduzindo assim o esforço cognitivo requerido ao mesmo. A seguir é 

apresentado outro critério de desempate para o caso de recomendações similares. 

4.3.3.2.Filtro de Aprendizado e Filtro de Interação 

com um Tema de Interesse 

Pode acontecer que durante o cálculo da similaridade de competências, os 

pesquisadores recomendados apresentem o mesmo nível de conhecimento nas mesmas. 

Uma maneira de optar pela pessoa correta é descobrir quais pesquisadores trabalharam mais 

recentemente com uma competência, ou o quão crescente este trabalho é. Portanto, nessa 

dissertação, filtro de aprendizado corresponde ao quanto uma pessoa aprendeu sobre um 

determinado assunto (competência) num período de tempo. 

Nessa abordagem, o nível de conhecimento em um determinado assunto é aferido 

através da quantidade de itens que uma pessoa possui, em seu contexto de atuação, no 

assunto em questão. No contexto do projeto são considerados publicações, contribuições, 

materiais criados ou sugeridos (apenas no caso de materiais) por um pesquisador e que 

estão relacionados a uma competência. São também levadas em considerações as atividades 

executadas e concluídas com sucesso pelo pesquisador que possuem como pré-requisito 

esta competência. No contexto de comunidade são considerados todos os tipos de interação 

- como notícias, enquetes, eventos, "links", materiais e fóruns - sobre um determinado 

assunto (competência). Por último o contexto da organização considera todos os itens dos 

dois contextos anteriores. Logo, precisamos apresentar esses itens de modo sua utilização 

em um período de tempo seja facilmente perceptível. 

O gráfico de linha foi a visualização escolhida para essa etapa da abordagem. Esse 

tipo de gráfico é representado em duas dimensões, com base na representação cai-tesiana 

dos pontos no plano. Sendo a melhor opção para mostrar mudanças num grupo de valores 

em função do tempo (para longos períodos de tempo), especialmente quando se deseja 

enfatizar e analisar a mudança de taxas ao longo do tempo. Além de possibilitar a 



visualização de grandes grupos de dados simultaneamente. Como estamos interessados em 

análises quantitativas, ou seja, o número de contribuições de um pesquisador relacionadas a 

um assunto, essa visualização tornou-se suficiente. 

A Figura 40 mostra um exemplo da visualização de Jiltro de aprendizado em um 

assunto executado através da FBEE. O nome da competência a ser analisada está presente 

no título do gráfico gerado. O eixo das abscissas (X) contém os itens do contexto que são 

utilizados na mensuração da competência. O eixo das ordenadas (Y) contém a quantidade 

de cada um desses itens. Cada linha de cor diferente representa um pesquisador descrito na 

legenda. Por fim, o grau final de conhecimento numa dada competência é indicado na 

coluna total do eixo Y. Existe também a possibilidade de limitar o período de busca, como 

por exemplo, priorizar as pessoas com maior quantidade de contribuição no último ano. 

Neste exemplo, o Participantel, representado pela linha vermelha, possui maior nível de 

envolvimento com a competência gestão do conhecimento. 
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A análise temporal provida por essa visualização é sua principal vantagem. A 

análise, a partir de intervalos de tempos, possibilita ao avaliador identificar o recente grau 

de envolvimento dos candidatos substitutos com o assunto. Isso facilita o processo de 

tomada de decisão, pois quanto maior for o envolvimento recente com um assunto, maiores 

são as chances do candidato estar atualizado e de aceitar o convite para substituir a pessoa 

que está abandonando a organização. 

A análise do filtro de interação com um tema de interesse é equivalente à análise do 

filtro de aprendizado num assunto, ou seja, usa os mesmos itens e visualização. A diferença 

é apenas o conceito que adotamos para competência e interesse. Competência é um assunto 

que o pesquisador domina, algo que ele já pesquisou ou trabalhou, e no caso possui alguma 

"expertise". Interesse representa algum conhecimento que ele não detém, mas quer 

aprender, pesquisar ou trabalhar. A medida que um pesquisador progride seu aprendizado 

em um determinado interesse, este pode virar uma competência. Portanto, o filtro de 

interação com um tema de interesse mostra o quanto uma pessoa interagiu com um tema do 

seu interesse. 

Considerando que na busca por um substituto, procura-se uma pessoa que apresenta 

menor discrepância em uma competência, o uso do critério interesse seria incoerente. 

Porém, a análise de interesses tem grande utilidade quando estamos procurando novos 

estagiários - entende-se por estagiário uma pessoa interessada em aprender um novo 

assunto - ou novos membros para uma comunidade virtual. PREECE (2000) define 

comunidades virtuais como um local onde pessoas com interesses comuns se encontram, 

entram em contato e trocam idéias e informações umas com as outras através de uma rede 

"online", como a Internet. Um exemplo do uso dessa abordagem na recomendação de 

comunidades virtuais pode ser visto em KREJCI et al. (2008a), na qual as competências de 

pesquisadores brasileiros são mineradas através da ferramenta S-Miner e posteriormente 

pesquisadores com pelo menos uma competência similar são apresentados pela técnica 

Mapa de Árvores. 

Outro diferencial dessa visualização, em relação as anteriores (Árvore de Mapas, 

Gráfico de Força e Gráfico de Teia ou Área), é que pela primeira vez as informações 

avaliadas são apresentadas separadamente e têm seu fluxo analisado quantitativamente, 

cobrindo assim o terceiro e último espaço de informação (espaço de informação dinâmico). 



Logo, as visualizações de filtro (Gráfico de Linha) juntamente com as de 

similaridade (Gráfico de Força e Gráfico de Teia ou Área) complementam a visualização 

utilizada na exibição da informação hierárquica (Mapa de Árvores), possibilitando assim a 

obtenção de resultados mais precisos. 

Quanto aos aspectos técnicos, a implementação do protótipo pode ser dividida em 

duas partes: 

1. A primeira parte refere-se à parte lógica da abordagem, ou seja, ao 

armazenamento e tratamento dos dados. Essa parte foi construída utilizando a 

arquitetura cliente-servidor, o servidor "web" IIS (Internet Information 

Services), ASP como linguagens de programação e o banco de dados MS-SQL 

Server 2000. Vale lembrar que esta é a plataforma de desenvolvimento do GCC, 

e como este protótipo foi implementado nesse ambiente, obedeceu aos mesmos 

critérios de implementação. A base de dados utilizada pela FBEE pode ser vista 

no Anexo 11, respectivamente nas Figura 41, Figura 42 e Figura 43. 

2. A segunda parte diz respeito às visualizações aplicadas na exibição dos dados. 

Como a linguagem ASP não provê suporte a bibliotecas gráficas, essas 

visualizações foram implementadas na linguagem de programação orientada a 

objetos Java (GOSLING et al., 2005) e apresentadas na através de "Applets". 

Além das ótimas características - tais como: portabilidade, escalabilidade e ser 

multiplataforma - essa linguagem apresenta uma grande quantidade de 

bibliotecas programadas disponível na "web" o que facilita o reuso de códigos já 

implementados, minimizando assim o tempo de programação. As visualizações 

de Mapa de Árvores e Gráfico de Força foram implementadas através da 

biblioteca gráfica Prefuse (PREFUSE, 2008), a qual está sendo muito utilizada 

na produção de visualizações interativas devido sua alta performance e 

simplicidade de manipulação (HEER et al., 2005). As outras visualizações - 

Gráfico de Área, Linha e Teia - foram implementadas com a biblioteca 

JFreeChart, por ser uma biblioteca específica para a construção de gráficos 

(JFREECHART, 2008), a quantidade exemplos encontrados, somados a sua 

excelente documentação possibilitou a rápida implementação das visualizações 

citadas. 



A seguir é apresentado um estudo comparativo da FBEE frente aos SREs 

apresentados na seção 3.5. 

4.4. Comparação com Trabalhos Correlatos 

Na literatura existe um grande número de sistemas de computadores (sistemas de 

busca de especialistas) que procuram facilitar a percepção do que uma pessoa sabe, isto é: 

suas competências, formação, áreas de interesse etc. A partir do momento que todo capital 

intelectual de uma pessoa torna-se perceptível a outras, maiores são as chances de existir 

colaboração, indicações para solução de problemas e indicação de substitutos. Apesar 

desses sistemas possuírem o mesmo objetivo, tornar o capital intelectual de uma pessoa 

perceptível, eles possuem características diferentes. Objetivando facilitar a classificação 

desses sistemas, YIMAM-SEID & KOBSA (2003) propuseram o Modelo de Domínio 

Intuitivo para Sistemas de Busca de Especialista. Este modelo é utilizado para comparar a 

FBEE com as demais ferramentas citadas anteriormente na seção 3.5. 

Segundo BIRK (1997), um Modelo de Domínio Intuitivo é uma dassificação de 

facetas que sumarizam as conclusões do domínio analisado e o descreve através de termos 

comuns a profissionais de "software". Cada faceta no modelo de domínio é representada 

por um fator de domínio (atributos compartilhados pelos sistemas). Cada fator de domínio é 

definido por um conjunto de valores discretos (valores possíveis). Uma faceta de um 

domínio concreto é caracterizada através de um ou mais valores (valores atuais) 

provenientes do conjunto de valores possíveis. Um fator de domínio, juntamente ao seu 

valor atual, é chamado característica do domínio. YIMAM-SEID & KOBSA (2003) 

identificaram sete facetas para o domínio correspondente aos sistemas de recomendação de 

especialistas, conforme mostrado na Tabela 15, onde cada coluna representa uma faceta e 

seus possíveis valores, os quais representam possíveis implementações da respectiva faceta. 

Logo, os sistemas de busca de especialistas podem ser classificados através dos valores de 

cada faceta. A seguir explicamos cada uma das sete facetas: 

1. Forma de reconhecer o especialista: o reconhecimento de um especialista pode 

ser realizado de forma explícita ou implícita. O reconhecimento explícito é feito 

com base nas competências declaradas pelo próprio especialista ou em sua 

posição profissional. Na implícita, as competências do especialista são 



determinadas dinamicamente pelo sistema. Estas competências podem ser 

mineradas a partir de documentos dos próprios especialistas ou dos quais eles 

são co-autores ou são citados, de projetos que eles participam, dos serviços 

utilizados frequentemente por eles e de suas páginas pessoais. 

2. Operações de extração de indicadores de competências: as técnicas que são 

utilizadas na extração de competências podem ser dependentes ou não do 

domínio de conhecimento. Nas técnicas dependentes do domínio, determina-se 

previamente o local onde os indicadores de competências serão buscados, como 

por exemplo, o sistema desenvolvido por VIVACQUE & LIEBERMAN (2000) 

em que as habilidades em Java de um programador são extraídas a partir dos 

códigos por ele produzido. Nas não-dependentes de domínio, a busca por 

indicadores pode ser feita através de palavras-chave, frequência de uso de uma 

determinada funcionalidade de um "software", proximidade entre documentos 

etc. 

3. Construção do perfil: o perfil do especialista pode ser gerado dinamicamente 

durante a consulta, ou construído e armazenado através do uso de agentes 

pessoais ou modelos agregados. Sistemas que constroem os perfis dos 

especialistas a serem buscados durante a consulta, utilizam os termos da 

consulta como base de construção do perfil. Nos sistemas baseados em agentes, 

os agentes pessoais possuem duas tarefas, a construção do perfil do especialista 

e a localização de outros especialistas. Por último, na abordagem que associa os 

especialistas a modelos agregados, os especialistas são associados a diferentes 

representações de competências que podem ser ontologias e estruturas 

organizacionais. 

4. Mecanismos de consulta: O sistema pode requerer que o usuário faça uma busca 

explícita pelo especialista ou inferir que competência o usuário deseja encontrar 

com base nas ações, erros e atividades do mesmo. 

5. Operações de interseções ("matching"): refere-se à técnica que será utilizada 

para fazer a comparação entre os especialistas. Por exemplo: exatidão com a 

palavra-chave, determinação da similaridade semântica através do método 

"space-vector" ou uso de algum mecanismo de inferência, por exemplo, se "x" é 



um especialista no tópico "y", talvez também saiba o tópico "z", ou conheça 

algum especialista em "z". 

6. Apresentação do resultado: Sistemas de recomendação de especialistas podem 

apresentar saídas com diferentes graus de detalhes e funcionalidade para 

posterior exploração. Como no caso dos sistemas de recuperação de informação 

em que algum mecanismo de ranqueamento é aplicado aos resultados. 

Entretanto, diferentemente dos sistemas de recuperação de informação, o 

ranqueamento de especialistas pode ser multidimensional já que um grande 

número de critérios precisa ser considerado. Além dos detalhes relevantes sobre 

cada especialista retornado, seu contexto organizacional, contexto social e rede 

de relacionamentos também podem ser fornecidos. Alguns sistemas também 

fornecem apenas as fontes em que os indicadores de cada especialista foram 

identificados, deixando assim a tarefa de escolher o especialista para o usuário. 

7. Operações de adaptação e aprendizado: essas operações permitem a 

customização do resultado retornado através da identificação das preferências 

do usuário, ou de seu domínio de conhecimento e da coleta de "feedbacks" do 

usuário a respeito da saída do sistema. O sistema não deve somente identificar o 

especialista com as competências requeridas, mas também identificar as 

situações em que o especialista pode ser útil. O sistema pode utilizar o perfil dos 

usuários para comparar o nível das competências do usuário. Respostas dos 

usuários referentes à precisão do sistema e ao ranqueamento do resultado podem 

ser coletados e utilizados pelo sistema para aprender com o tempo. O usuário 

deve poder adicionar novas competências ou especialistas ao sistema e até 

mesmo alterar a forma como o resultado do sistema é retomado. 
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Na FBEE o reconhecimento de um especialista é realizado de forma explícita. O 

pesquisador declara suas competências diretamente no GCC e também pode selecioná-las 

no conjunto de competências extraídas do Curriculum Lattes ou ainda mapeadas pela 

mineração dos textos publicados pelos pesquisadores. As operações para extração de 

indicadores de competências são independentes do domínio, apesar de todas competências 

serem inferidas a partir do Lattes ou das publicações científicas do pesquisador, elas 

também poderiam ser provenientes de outras fontes de dados. A construção do perfil 

emprega a abordagem que associa o especialista a modelos agregados, pois as 

competências existentes no perfil do especialista estão classificadas na Ontologia de 

conhecimentos da árvore CNPq. 

Na FBEE a busca por especialistas é realizada de forma explícita, ou seja, o usuário 

seleciona o pesquisador a ser substituído e a partir da análise das competências deste, os 

candidatos substitutos são apresentados. A operação de "matching" emprega a técnica de 

exatidão com a palavra-chave, somente os pesquisadores com pelo menos uma competência 

equivalente a do substituído e as do contexto serão candidatos. Os resultados são 

apresentados de forma ordenada, onde os gráficos referentes aos pesquisadores mais 

similares são apresentados mais à esquerda. 

As operações de adaptação e aprendizado na FBEE são apoiadas por técnicas de 

"Visualização de Informação". Estas possibilitam ao usuário operar sobre o resultado 

retomado podendo: 

1. Obter, através da navegação e diferença de cor dos retângulos providos pelo 

Mapa de Árvores, uma rápida percepção dos contextos de atuação dos 

pesquisadores e sua importância nestes. Isso possibilita que o usuário 

aprenda rapidamente quais contextos serão mais afetados com a saída do 

pesquisador, priorizando a busca por substitutos nos mesmos. 

2. Utilizar as visualizações de teia e área para comparar a similaridade dos 

pesquisadores com base nas competências selecionadas. O resultado provido 

pode servir como base para uma nova comparação, sendo assim, o usuário 

pode acrescentar ou remover competências ao conjunto previamente 

analisado na visualização anterior. 



Com isso, a FBEE supera uma limitação presente em grande parte dos sistemas de 

busca por especialistas que é a forma estática em que o resultado é exibido (YIMAM-SEID 

& KOOSA, 2003). 

Outra característica da FBEE é o filtro por contexto, ou seja, o contexto de atuação 

do pesquisador a ser substituído é utilizado para reduzir o volume de informação a ser 

analisado pelo usuário. Neste caso, somente as competências dos pesquisadores comuns ao 

contexto da busca e seus respectivos itens são utilizados na comparação de similaridades. 

A FBEE também permite que um usuário considere outros fatores (perfil MBTI, 

Filtro de Aprendizado e Filtro de Interesse) para diferenciar pesquisadores com 

competências equivalentes. Caso as competências de dois ou mais candidatos apresentem 

graus similares, esses fatores podem ser utilizados como critério de desempate. 

Entretanto, o grande diferencial da FBEE está na utilização de diferentes tipos de 

visualizações para cada faceta do perfil do pesquisador, onde: o Mapa de Árvores exibe o 

contexto de atuação e a importância do pesquisador; os Grá$cos de Teia e Área exibem as 

competências do pesquisador relevantes ao contexto de busca; o Gráfico de Força ilustra as 

características do perfil MBTI e por fim os Gráficos de Linha exibem a evolução e 

conhecimento do pesquisador num determinado interesse e competência respectivamente. 

Dentre todos sistemas analisado, somente o E-QF priorizou o uso de uma visualização mais 

rebuscada, mesmo assim, somente para exibir a formação de grupos de usuários. 

Após esta análise, encerramos a comparação da FBEE com os demais sistemas 

recomendação de especialistas. A seguir uma breve concl~~são sobre o capítulo é descrita. 

4.5. Conclusão 

Este capítulo apresentou o ambiente GCC, a abordagem de busca proposta neste 

trabalho e a ferramenta utilizada para execução dessa abordagem. Além disso, uma 

comparação da FBEE com outros sistemas de recomendação de especialistas também foi 

realizada. 

A FBEE foi implementada no GCC para validarmos nossa abordagem. Esta 

ferramenta executa uma busca baseada na substituição através de exemplo, a qual utiliza o 

conhecimento contextual para limitar o conjunto de atributos considerados na identificação 



do substituto. Conseqüentemente, o usuário não utilizará informações irrelevantes durante o 

processo de substituição, obtendo assim resultados mais precisos. 

Adicionalmente, o uso de visualizações durante a análise de dados possibilita a 

agregação da informação e conseqüentemente amplia a cognição, pois permite ao ser 

humano reparar em detalhes e detectar padrões, trazendo à tona informações que seriam 

difíceis de analisar e entender. 

O próximo capítulo apresenta o estudo de caso elaborado para verificar o quão 

adequada essa solução é para a busca por pesquisadores substitutos no ambiente GCC. 



5. Estudo de Caso 

Este capítulo apresenta o estudo de caso realizado para avaliar a BEE, através de seu 

protótipo funcional FBEE. Este estudo tem o intuito de comparar, qualitativamente, o 

comportainento da FBEE frente às ferramentas do GCC que podem ser utilizadas no apoio 

a busca por pesquisadores substitutos. Devido à diferente natureza das informações dos 

contextos avaliados neste ambiente, a avaliação da abordagem foi dividida em 3 fases. A 

primeira fase avalia a busca por pesquisadores no contexto de projetos; a segunda avalia a 

busca em comunidades e, por último, a terceira avalia a busca na organização, isto é, no 

ambiente como um todo. Nenhum dos entrevistados avaliou mais de 1 módulo. Nesse 

estudo, o seguinte vocabulário será adotado: um "pesquisador" é uma pessoa cadastrada no 

GCC, pois no GCC só existem pessoas do meio científico, e um "participante" é algum 

membro da amostra, alguém que atuou como avaliador neste estudo. 

O estudo foi realizado com alunos de graduação, mestrado e doutorado em Ciência 

da Computação. Eles receberam um treinamento no ambiente GCC para executar as tarefas 

solicitadas - relacionadas à busca de um substituto - durante a execução do estudo. A 

seguir, o mesmo grupo de alunos recebeu uin treinamento na FBEE para realizarem as 

mesmas tarefas. De maneira geral, cada participante tinha como tarefa encontrar um ou 

mais pesquisadores aptos a suprirem a saída de um pesquisador "X", primeiramente 

utilizando as ferramentas de busca do GCC e posteriormente a FBEE. Depois de concluídas 

as tarefas, eles responderam aos questionários referentes à avaliação da proposta. 

Os planos dos experimentos seguiram o modelo definido por BARROS et al. 

(2002). De acordo com esses autores, a realização de um estudo experimental geralmente 

pode ser dividida em cinco fases: a definição, o planejamento, a execução, a análise e o 

empacotamento do estudo. A definição do estudo consiste em resumir seus objetivos, seu 

foco de qualidade e os objetos que serão analisados. O planejamento envolve a descrição do 

perfil dos participantes, dos instrumentos, do processo de execução e uma avaliação crítica 

dos problemas que podem ser encontrados ao longo desta execução. A execução consiste na 

realização do estudo experimental pelos participantes, utilizando os instrumentos e o 

processo definidos no planejamento. A análise consiste na organização dos resultados 

gerados pelos participantes durante a execução e a realização de inferências sobre estes 

resultados. Finalmente, o empacotamento consiste na organização e armazenamento dos 



documentos construídos nas etapas anteriores, com o intuito de facilitar a repetição do 

estudo experimental no futuro. 

As etapas de descrição e planejamento do estudo foram realizadas em junho de 

2008. A instrumentação do estudo, que incluiu a população de uma base com dados 

fictícios, consumiu o trabalho de um analista de sistemas, membro da equipe do 

desenvolvimento do GCC. 

Inicialmente, definimos as etapas envolvidas no estudo e apresentamos como estas 

etapas foram realizadas. Em seguida, apresentamos as observações obtidas durante o 

estudo. Todos os documentos utilizados se encontram no Anexo I. 

O contexto global considerado neste trabalho é a ausência de recursos que facilitem 

a escolha de substitutos no cenário científico brasileiro. Já o contexto local tem como 

objetivo avaliar a viabilidade da utilização da ferramenta desenvolvida, a FBEE, como 

ferramenta1 de apoio às atividades de busca por substitutos aptos no GCC. O estudo foi 

desenvolvido tendo em vista a continuidade do desenvolvimento de pesquisas relacionadas 

com esta abordagem. 

Seguindo as diretrizes definidas por WOHLIN et al. (2000) e apresentadas em 

BARROS et al. (2002), podemos ressaltar: 

Objeto de Estudo: a FBEE, protótipo funcional da BEE para busca de 

especialistas por exemplos. Neste caso, um especialista equivale a um 

pesquisador. 

Objetivo: identificar a viabilidade da utilização da ferramenta desenvolvida, a 

FBEE, frente às ferramentas do GCC utilizadas no apoio a busca por 

pesquisadores substitutos. 

Foco de Qualidade: os ganhos obtidos pela utilização da ferramenta proposta, 

medidos através da precisão dos resultados retornados e tempo gasto para obtê- 

los, além das dificuldades e satisfação dos participantes. 

Perspectiva: O estudo será desenvolvido sob a ótica do profissional da Ciência, 

que executa atividades científicas, avaliando a viabilidade de utilização da 



ferramenta proposta, tendo em vista a continuidade do desenvolvimento das 

pesquisas relacionadas com as técnicas e ferramentas criadas. Sendo assim, tais 

profissionais avaliarão a eficiência da ferramenta na busca de substitutos e a 

viabilidade de utilização da mesma. 

Contexto: A demonstração da ferramenta, com uso de dados fictícios, no 

ambiente GCC. 

Seguindo a notação GoalQuestionMetric (GQM) (SOLINGEN & BERGHOUT 

1999), a definição do estudo é: 

Analisar a viabilidade de utilização da FBEE para apoiar processos de Gestão do 

Conhecimento referente à uma melhor busca por substitutos. 

Com o propósito de recolher requisitos de melhorias e avaliar a viabilidade do seu 

uso no ambiente GCC. 

Referente aos possíveis ganhos obtidos por seu uso e as dificuldades encontradas. 

Do ponto de vista do pesquisador. 

No contexto de gestão do conhecimento em ambientes científicos, no cenário 

nacional. 

Cenário Utilizado 

O estudo investigativo contou com a participação de profissionais da área de 

Computação, os quais são alunos de bacharelado dos cursos de Ciência da Computação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de alunos de mestrado e doutorado da 

COPPE, do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação (PESC). 

O estudo não foi executado em um ambiente comercial ou industrial, mas em um 

ambiente acadêmico. A capacidade de generalização deste estudo é discutida adiante, 

quando avaliamos as limitações e problemas que foram encontrados durante sua execução. 

Participantes 

Os participantes do estudo investigativo foram divididos em três grupos de 4 

pessoas, sendo que nenhum participante integrou mais de um grupo. O primeiro grupo foi 

formado por 2 alunos de graduação e 2 de doutorado. O segundo por 2 alunos de 

graduação, 1 de mestrado e 1 de doutorado. Finalmente, o terceiro por 2 alunos de 



graduação e 2 de mestrado. Por causa da indisponibilidade dos participantes, não foi 

possível contrabalançar os grupos. 

A opção por grupos distintos foi feita com o intuito de manter certa heterogeneidade 

entre os participantes das amostras em questão, já que a viabilidade da ferramenta foi 

testada em 3 contextos diferentes (projeto, comunidade e a organização). Para cada um dos 

grupos foi feito um estudo de caso separado. 

Treinamento 

Todos receberam treinamento formal de como executar uma busca por substitutos 

através do GCC e, posteriormente, de como realizar a mesma busca através da FBEE. Além 

disto, o desenvolvedor da BEE e FBEE estava à disposição para monitoração do uso e 

suporte. Cada grupo recebeu seu treinamento separadamente. 

Instrumentos 

Foi disponibilizado para cada participante um computador para acessar a FBEE e o 

ambiente GCC. A base de dados utilizada possui ao todo 192 pesquisadores cadastrados, os 

quais tiveram grande parte de suas informações mineradas dos currículos Lattes de 

pesquisadores de instituições avaliadas pela CAPES como nível 5, 6 ou 7 (CAPPES, 2008). 

Destes pesquisadores, 113 são do PESC e 79 de outras instituições. Além disso, essa base 

ainda contém 15 projetos e 35 comunidades cadastradas. Grande parte destes pesquisadores 

pertence a um ou mais projetos e comunidade, do nosso contexto de busca. Entretanto, 

devido ao baixo número de competências similares entre os pesquisadores existentes e entre 

pesquisadores e contextos de atuação, foi preciso atribuir novas competências a alguns 

desses pesquisadores e seus respectivos contextos para que a ferramenta pudesse ser 

avaliada de maneira mais precisa. 

Todos participantes receberam um questionário de caracterização (Ql), para 

levantamento de sua formação e experiência, e um questionário (Q5) para avaliação da 

satisfação com a ferramenta BEE. Os questionários para comparação da FBEE com as 

ferramentas de busca do GCC nos contextos de projeto, de comunidade e organizacional 

(Q2, Q3 e Q4) foram entregues, respectivamente, aos participantes do Grupo I, Grupo I1 e 

Grupo 111. Conforme dito anteriormente, esses questionários podem ser encontrados no 

Anexo I. 



Critérios 

O foco de qualidade do estudo exige critérios -- tais como usabilidade da 

ferramenta, satisfação com os resultados obtidos, tempo gasto na busca e coerência dos 

resultados encontrados por diferentes participantes -- que avaliem os possíveis ganhos 

obtidos e as dificuldades encontradas lia FBEE. Tanto os ganhos quanto as dificuldades 

foram avaliados qualitativamente, através dos questionários já mencionados. Esta análise 

tem o objetivo de avaliar a ferramenta, as dificuldades e possibilidades de melhorias 

futuras. 

Hipótese Nula 

A hipótese nula é uma afirmativa que o estudo investigativo tem como objetivo 

negar. No estudo atual, a hipótese nula determina que a utilização da FBEE NÃO produz 

benefícios no que se refere à busca por substitutos aptos no GCC. De acordo com os 

critérios selecionados, esta hipótese se traduz na inexistência de diferenças significativas 

utilizando tal solução em relação às ferramentas convencionais do GCC. 

Hipótese Alternativa 

A hipótese alternativa é uma afirmativa que nega a hipótese nula. O estudo 

experimental tem como objetivo provar a hipótese alternativa, refutando assim a hipótese 

nula. No estudo atual, a hipótese alternativa determina que os participantes do estudo que 

avaliaram a FBEE podem ter benefícios no que se refere à busca por substitutos no GCC. 

Variáveis Independentes 

As áreas de atuação, os dados pessoais, experiência em liderança e a escolaridade 

dos participantes são informações independentes coletadas durante o estudo. 

Variáveis Dependentes 

Todas as demais variáveis (utilidade, interesse, funcionalidades, vantagens, 

viabilidade, agrado, desagrado, sugestão de funcionalidades e observação) são dependentes. 

Análise Qualitativa 

Tem o objetivo de avaliar o que mais agradou e o que mais desagradou na proposta, 

além de dificuldades e sugestões. 

Capacidade Aleatória 

Pode ser exercida na seleção dos participantes do estudo e na distribuição dos 

objetos de análise entre eles. Infelizmente, por questão de disponibilidade, a seleção 



aleatória não foi possível, mas os objetos de análise foram distribuídos aleatoriamente entre 

os participantes. 

Classificação em Bloco 

Devido a diferente natureza das informações dos contextos avaliados, houve 

necessidade de se formar 3 blocos para analisarem a solução para substitutos em projeto, 

comunidade e contexto organizacional. 

Balanceamento 

Apesar dos grupos possuírem a mesma quantidade de participantes, essa 

distribuição foi ocasional e não planejada. Entretanto, por questão de indisponibilidade, não 

conseguimos homogeneizar os grupos a partir do grau de escolaridade dos participantes. 

Certamente, grupos mais homogêneos - com 1 aluno de doutorado, 1 de mestrado e dois de 

graduação - aumentariam a confiabilidade dos resultados obtidos. Através destes, 

poderíamos averiguar, com maior precisão, se a formação dos participantes influencia os 

resultados obtidos, ou seja, se os participantes de cada grupo - independentemente da sua 

formação - recomendariam o mesmo substituto. 

Mecanismo de Análise 

As variáveis dependentes são apresentadas utilizando-se as escalas próprias de cada 

variável. Além disto, os resultados são discutidos utilizando-se por base análise baseada no 

ranqueamento dos resultados obtidos pelos participantes. 

Validade Interna do Estudo 

A validade interna de um estudo é definida como a capacidade de um novo estudo 

repetir o comportamento do estudo atual com os mesmos pai-ticipantes e objetos com que 

ele foi realizado. A validade interna do estudo é dependente do número de participantes 

executando o estudo. Infelizmente somente 12 pessoas participaram do nosso estudo, o que 

resultou na formação de 3 grupos de 4 pessoas para validar a substituição em cada um dos 3 

contextos de busca. Como o objetivo central do estudo é que os participantes indiquem o 

mesmo substituto em cada um dos contextos, certamente, um número maior de 

participantes melhoraria esta validação. 

Outro ponto que pode influenciar o resultado do estudo é a troca de informações 

entre os participantes que já realizaram o estudo e os que não o realizaram. Para evitar este 



problema, requisitamos explicitamente que os participantes não trocassem informações a 

respeito da ferramenta e nem se comunicassem enquanto preenchiam os questionários. 

Validade Externa do Estudo 

A validade externa do estudo mede sua capacidade de refletir o mesmo 

comportamento em outros grupos de participantes e profissionais do meio acadêmico, ou 

seja, em outros grupos além daquele em que o estudo foi aplicado. A validade interna do 

estudo foi considerada suficiente, visto que o presente estudo visa avaliar a viabilidade de 

uma ferramenta. Demonstrada esta viabilidade, novos estudos podem ser planejados para 

refinar a solução. 

Validade de Construção do Estudo 

A validade de construção do estudo se refere à relação entre os instrumentos e 

participantes do estudo e a teoria que está sendo provada por este. Neste caso, todos os 

participantes são do meio científico, os dados utilizados para demonstração são fictícios e 

dizem respeito a projetos, comunidades e pesquisadores. Além disso, o estudo não visa 

avaliar a correção do cenário, mas a viabilidade do uso da FBEE. 

Validade de Conclusão do Estudo 

A validade de conclusão do estudo mede a relação entre os tratamentos e os 

resultados, determinando a capacidade do estudo em gerar alguma conclusão. Não 

encontramos grandes dificuldades em relação à capacidade de conclusão do estudo, visto 

que os seus resultados são quantitativos. 

De maneira geral, cada participante tinha como trabalho encontrar um substituto 

"mais" apto a suprir a saída de um pesquisador "X", primeiramente utilizando as 

ferramentas de busca do GCC e posteriormente utilizando a FBEE. O seguinte problema foi 

apresentado aos participantes: "Suponha que o Pesquisador l(Pesq1) vai abandonar a 

instituição em questão, quais seriam os substitutos indicados para substituí-lo?". A busca 

ocorreu em 3 contextos diferentes: 

1. Projeto: A substituição ocorreu no "Projeto 1" (Projl), composto por 23 

pesquisadores, (Pesql) era gerente em (Proj 1). Resultado esperado: Pesquisador 

4 (Pesq4). 



2. Comunidade: A substituição ocorreu na "Comunidade 1" (Coml), composta por 

32 pesquisadores, (Pesq 1) era moderador em (Com 1). Resultado esperado: 

Pesquisador 8 (Pesq8). 

3. Organizacional: A substituição ocorreu na organização em questão, composta 

por 50 pesquisadores. Repare que apesar de existirem 192 pesquisadores na 

base, somente os que realizaram algum tipo de interação no ambiente e tiveram 

parte de suas informações alteradas foram considerados. Resultado esperado: 

Pesquisador 8 (Pesq8). 

O estudo investigativo foi dividido em duas etapas. Na primeira parte, os 

participantes receberam um treinamento no ambiente GCC para executar a substituição 

solicitada ao longo da execução do estudo. Na segunda paste, o mesmo grupo recebeu um 

treinamento na FBEE para executar a mesma tarefa. Os participantes foram distribuídos em 

três grupos, os quais realizaram o experimento em momentos distintos. O Grupo I avaliou a 

substituição no contexto de projetos e respondeu os questionários Q1, Q2 e Q5. O Grupo I1 

avaliou a substituição no contexto de comunidades e respondeu os questionários Ql ,  Q3 e 

Q5. Por fim, o Grupo I11 avaliou a substituição no contexto organizacional e respondeu os 

questionários Q 1, Q4 e Q5. 

Os questionários foram distribuídos no final de cada etapa e recolhidos antes do 

início da próxima, sendo que ambas as etapas ocorreram no mesmo dia. Durante o tempo 

de resposta dos questionários não houve comunicação entre os pasticipantes. 

5.4.Análise dos Resultados 

Nesta seção são apresentados os resultados do estudo investigativo da FBEE. 

Conforme dito, 3 grupos participaram desse estudo, sendo assim, sempre que necessários os 

resultados de cada grupo são exibidos separadamente. Outra informação importante refere- 

se aos questionários respondidos por cada grupo, ou seja: Grupo I (Ql, Q2 e Q5); Grupo I1 

(Ql, Q3 e Q5); e Grupo I11 (Q 1, Q4 e Q5). 



Dentre os questionários preenchidos pelos participantes, o primeiro (Ql) foi 

utilizado para extrair o perfil de cada um. Todos são da área de computação, sendo 3 

gerentes de projetos, 9 analistas e exercem tais funções na COPPEIUFRJ. Todos os 

gerentes possuem uma equipe pequena, composta no máximo por 10 pessoas. O ideal seria 

ter um gerente em cada grupo, porém por questões de incompatibilidade de horários, 2 

gerentes tiveram que participar do mesmo grupo. Essas informações são ilustradas na 

Tabela 16. 

Tabela 16 - Informações detalhadas sobre os participantes do estudo. 

6 I1 M S C  Acadêmica (4 anos) NZio 

7 I1 Graduando Acadêmica (1 ano) Niio 

8 I1 Graduando Acadêmica (I ano) Não 

9 I11 M.Sc Acadêmica (3 anos) Não 
I I I I 

1 O I11 M.Sc Acadêmica (3 anos) Não 

11 I I11 I Graduando I Acadêmica (3 anos) I Não 
I 

12 I11 I Graduando 1 Acadêmica (3 anos) Não 

Um dos objetivos deste estudo é conhecer a percepção dos participantes sobre a 

FBEE frente às funcionalidades de busca do GCC. As informações referentes à análise 

comparativa estão presentes nos questionários Q2, Q3 e Q4, respondidos pelos Grupos I, I1 

e 111, respectivamente. 



A Tabela 17 mostra os resultados referentes à organização e estruturação do 

trabalho. A primeira coluna apresenta as perguntas feitas aos pai-ticipantes. As quatro 

colunas seguintes mostram as respostas dos participantes, onde S = Sim; N = Não; R = 

Razoável e NA = Não se aplica. De maneira geral, todos os participantes ficaram satisfeitos 

com a organização e estruturação do trabalho, somente l(um) participante (ID 5) do Grupo 

I1 a considerou "razoável", porém não justificou o motivo. 

Tabela 17 - Satisfação quanto a apresentação e estruturação do trabalho. 

Sobre a organização e estrurura do trabaIho 
-. - -- - -- L- -- - - --- -- I 

1. Você ficou satisfeito com a apresentação do trabalho? 

Os tópicos desta seção referem-se à avaliação da busca por substitutos através das 

ferramentas disponibilizadas no GCC. 

2. Você ficou satisfeito com o treinamento referente ao 

ambiente GCC? 

3. Você ficou satisfeito com o treinamento referente a FBEE? 

4. Você ficou satisfeito com o treinamento com um todo? 

Critérios considerados na busca de um substituto 

Como os critérios de busca foram definidos por cada patlicipante separadamente, já 

que estes mudam de acordo com o contexto da busca, as Tabelas 18, 19 e 20 foram criadas 

para cada grupo com base nas respostas de seus respectivos participantes. A primeira linha 

referencia o "Grupo" entrevistado; a primeira coluna contém os critérios utilizados; por 

fim, as quatro colunas a seguir apresentam os participantes e os critérios utilizados pelos 

mesmos. 

S 

11 

11 

11 

11 

N 

1 

1 

1 

R 

1 

NA 



- Itens utilizados na busca por substitutos no contexto de projetos. 

I I I I 

Competências particulares 
I I I I 

Tabela 19 -Itens utilizados na busca por substitutos no contexto de 

comunidades. 

Ser gerente de projeto 
I I I I 

ID5 ID6 

Competências particulares X X 

Competências da comunidade X X 

X 

Disponibilidade para trabalhar 

Competências do projeto l X I X  

X 

X 

Tabela 20 -Itens utilizados na busca por substitutos no contexto 

X 

X 

organizacional. 

X 

Competências da comunidade I X I  I I 

X 

I I I I 

Competências particulares 

Conforme podemos observar nas três tabelas acima, todos os participantes, 

Competências do projeto 

Perfil MBTI 

independente do contexto, consideraram as competências particulares dos pesquisadores na 

busca por substitutos. Isto é bastante intuitivo, pois sempre que procuramos um substituto, 

buscamos alguém que apresente os mesmos conhecimentos da pessoa a ser substituída. 

Entretanto, poucos participantes consideraram a relevância da competência no contexto de 

busca, que na nossa opinião é um critério importante. 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 



Outros itens como perfil MBTI, importância do substituto no contexto e a 

disponibilidade para trabalhar foram pouco utilizados, mostrando que os participantes 

consideram as competências, por si só, um critério suficiente ao processo de substituição. 

Um ponto curioso em relação ao Grupo I, conforme mostrado na Tabela 18, é que 

os dois participantes (ID1 e ID2) que consideraram o item ser gerente de projeto são 

gerentes e alunos de doutorado. Isso mostra que pelo fato de serem gerentes, eles sabem o 

quanto à experiência gerencial pode ser relevante ao se recomendar um substituto. 

Outra curiosidade refere-se ao Grupo 11, vide Tabela 19, no qual dois de seus 

participantes (ID5 e ID6) consideraram as competências do projeto, mesmo realizando suas 

buscas dentro da "Comunidade 1 ". Isto mostra que, para estes participantes, a experiência 

relacionada às atividades profissionais é um critério importante numa comunidade. 

Funcionalidades utilizadas na busca de um substituto 

Os participantes receberam treinamento nas 6(seis) funcionalidades do GCC que 

poderiam ser utilizadas na busca por um substituto, são elas: Busca por Projetos, Busca por 

Comunidades, Busca por Participantes, Busca por Competências, Busca por Pesquisadores 

no módulo de Inteligência Competitiva e Ferramentas de Análises. 

A Busca por Projetos permite ao usuário obter todos os projetos relacionados a uma 

palavra-chave, pesquisador, competência e área de conhecimento. A Busca por 

Comunidades permite obter todas as comunidades relacionadas a uma palavra-chave, 

pesquisador, competência e área de conhecimento. A Busca por Participantes permite 

buscar um pesquisador através do nome, competências, áreas de conhecimento e perfil 

MBTI. A Busca por Competências possibilita buscar pesquisadores através de suas 

competências, a diferença desta busca em relação as anteriores é que a relevância do 

pesquisador em cada competência é apresentada. A Busca por Pesquisadores no módulo de 

Inteligência Competitiva é similar a anterior, porém esta só utiliza as competências 

mineradas no Lattes do pesquisador, enquanto a Busca por Competências utiliza as 

competências mineradas no Lattes e as cadastradas no GCC manualmente. Por último, as 

Ferramentas de Análise que disponibilizam gráficos de "pizza" ou "barra" referentes aos 

itens relacionadas a projetos, comunidades e pesquisadores cadastrados no sistema. 



A Tabela 21 mostra os resultados referentes a utilização dessas 6(seis) 

funcionalidades de busca. A primeira e segunda coluna apresentam respectivamente o ID e 

Grupo dos Participantes. As cinco colunas seguintes mostram as funcionalidades e suas 

respectivas utilizações, onde BP = Busca por Projetos; BC = Busca por Comunidades; BPA 

= Busca por Participantes; BCO = Busca por Competências; BPE = Busca por Pesquisador 

e FA = Ferramentas de Análise. 

Tabela 21 - Funcionalidades utilizadas na busca por pesquisadores substitutos 

I 

Total Gupo I 2 O O 4  O 1 

Total Gupo I1 2 2 2 2 O O 

Total Gupo I11 1 2 2 2 O O 

Total 1 5 1 4 1 4 1 8 1 0 1 1  

De um modo geral, os participantes preferiram a BCO pelo fato de exibir a 

relevância do pesquisador nos conjuntos de competências utilizadas. A seguir, a BP foi a 

funcionalidade mais importante. No Grupo I está funcionalidade foi utilizada para 

identificar a disponibilidade do pesquisador e sua experiência gerencial, enquanto nos 

Grupos I1 e 111 a BP foi utilizada na identificação dos projetos relacionados às competências 

do pesquisador a ser substituído (Pesql). Outras funcionalidades com utilização razoável 



foram a BC e a BPA. A BC foi utilizada na identificação dos pesquisadores pertencentes a 

"comunidade I", isto é, da qual (Pesql) estava saindo. A BPA foi utilizada na identificação 

dos pesquisadores que possuíam competências similares a (Pesql). 

As FA foram utilizadas somente por um participante (ID2), o que mostra uma 

rejeição inicial dos pai-ticipantes às ferramentas gráficas. A BPE não foi utilizada pelo fato 

da BCO englobar, conforme dito anteriormente, um maior conjunto de competências no seu 

escopo de busca. 

Tempo gasto na busca por substitutos 

A Tabela 22 ilustra o tempo gasto por cada participante na busca de um substituto 

através do GCC. A primeira e segunda coluna apresentam respectivamente o ID e Grupo do 

participante, enquanto a terceira apresenta o tempo gasto por cada pessoa. 

Tabela 22 - Tempo gasto na busca por substitutos através do GCC. 

I I I I 
O tempo médio da busca foi de 29.3 minutos. No geral, todos pai-ticipantes - 

independentes da sua formação - ficaram próximos dessa média, exceção feita a dois 

participantes (ID2 e IDIO). O primeiro (ID2) é um dos gerentes de projeto, sua demora foi 

decorrente da insatisfação com os resultados obtidos, visto que foi o único a utilizar 

ferramentas de análise na tentativa de melhorar as respostas, conforme mostrado na Tabela 



2 1. Já o outro participante (ID 1 O) - aluno de Mestrado - foi o que levou menos tempo para 

encontrar um substituto. Isto foi decorrente da pouca paciência que ele teve para analisar os 

resultados a partir do GCC. 

Possíveis substitutos encontrados 

A Tabela 23 mostra o resultado da busca. O ID e Grupo de cada participante estão 

representados na primeira e segunda coluna respectivamente. A terceira contém o contexto 

em que a busca foi realizada. Finalmente, a última coluna apresenta os possíveis 

substitutos, ordenados por relevância. Devemos lembrar que os critérios considerados 

variam de acordo com o contexto, logo os resultados devem ser analisados dentro de cada 

grupo isoladamente. Lembrando sempre que (Pesql) é o pesquisador a ser substituído em 

todos os contextos. 

Tabela 23 - Substitutos recomendados. 

11 Comunidade 1 

9 

1 1 2  1 1 1 1  1 I Pesq 4 I 

I11 

Pesa 8. Pesa 9 
I 

1-1 Organizacional 

Analisando os resultados acima, observamos a discrepância de indicações existentes 

dentro de cada grupo. Somente no Grupo I1 obtivemos uma recomendação mais homogênea 

(Pesq 2). Essa discrepância foi decorrente dos critérios que cada um considerou durante a 

execução da busca por substitutos, mostrando que a decisão é uma coisa muito pessoal. 

Pesq 2, Pesq 4 

1 O 
L #  

Pesq 11 

I11 



Logo, é recomendado que os executores sempre utilizem um conjunto de critérios comuns 

durante o processo substituição. 

Quanto à precisão dos resultados, somente um participante de cada grupo chegou ao 

resultado esperado - (Pesq4) no Grupo I e (Pesq8) nos Grupos I1 e GIII - o que representa 

uma precisão 25%. Valor considerado que consideramos baixo. 

Outro fator que chamou atenção refere-se à insatisfação dos participantes quanto aos 

resultados obtidos. Os comentários são sumarizados a seguir: 

A necessidade de analisar informações em locais diferentes prejudica o processo 

de escolha. 

Dificuldades em comparar os pesquisadores com base em suas competências. 

A necessidade de dar muitos "cliques" para chegar à informação procurada é um 

problema. 

A análise de cada substituto individualmente é um processo árduo. 

Falta um mecanismo mais preciso e amigável para comparar os possíveis 

substitutos. 

Muitos dados a serem considerados, tornando a busca um processo cansativo. 

Não consegui analisar a rede social dos pesquisadores. 

Durante o processo de busca através do GCC, a maior parte dos participantes 

utilizou papel e caneta ou mais de uma tela do sistema para facilitar a análise dos relatórios 

retornados. O ideal seria o participante fazer toda essa análise através de uma única tela e 

sem auxílio de objetos externos. 

A próxima seção apresenta a análise dos resultados obtidos com a utilização da 

FBEE, os quais são utilizados em comparação aos resultados obtidos nesta seção. 

5.4.3. Busca por Substitutos através da FBEE 

Os tópicos desta seção referem-se à avaliação da busca por substitutos através da 

FBEE. 

Critérios considerados na busca de um substituto 

Diferentemente do que ocorreu durante a utilização do GCC, os critérios utilizados 

foram definidos previamente para cada contexto, devendo o candidato valorar (1-5) os que 

considera importante. O objetivo deste tópico é identificar se os participantes utilizariam os 



mesmos critérios de busca, a partir do momento que critérios não considerados fossem 

explicitados a eles. 

As Tabelas 24, 25 e 26 foram criadas separadamente para cada grupo. A primeira 

linha referencia o "Grupo" entrevistado. A primeira coluna contém os critérios utilizados, 

enquanto as quatro colunas a seguir apresentam os participantes e suas respectivas 

respostas, finalmente a última coluna apresenta a média dos resultados para um total de 20 

pontos. 

Tabela 24 - Critérios utilizados na busca de por substitutos em projetos. 

Interatividade no projeto 

Ser gerente de projeto 

Menor discrepâncias entre as competências requeridas 

pelo projeto e pelos possíveis substitutos. 

Menor discrepâncias entre as competências requeridas 

pelo pesquisador a ser substituído e seus possíveis 

substitutos. 

Grau de conhecimento na competência do pesquisador a 

ser substituído. 

Grau de interesse na competência do pesquisador a ser 

substituído. 

Similaridade entre perfil (MBTI) 

Média 

3 0% 

Analisando o resultado do Grupo I, conforme mostrado na Tabela 24, observamos 

que os participantes mantiveram-se fiéis aos critérios escolhidos previamente na busca 

através do GCC, vide Tabela 18, porém adicionaram outros 2(dois): 

Grau de conhecimento na competência do pesquisador a ser substituído: neste 

caso, todos participantes perceberam que a mensuração da competência pode ser 

um diferencial na escolha do possível substituto. 

Menor discrepâncias entre as competências requeridas pelo projeto e pelos 

possíveis substitutos: todos participantes concordaram que as competências 



relevantes ao contexto sempre devem ser consideradas durante a busca. Um dos 

participantes (ID2) fez o seguinte comentário: "Fiquei tão preocupado em buscar 

um substituto com competências similares, que acabei me esquecendo de 

considerar quais competências da pessoa a ser substituído são realmente 

relevantes ao projeto 1 ". 
Tabela 25 - Critérios utilizados na busca de por substitutos em comunidades. 

Interatividade na comunidade 

Ser moderador de comunidades 

Ser ponte entre comunidades 

Menor discrepâncias entre as competências requeridas 

pela comunidade e pelos possíveis substitutos. 

Menor discrepâncias entre as competências requeridas 

pelo pesquisador a ser substituído e seus possíveis 

substitutos. 

Grau de conliecimento no assunto do pesquisador a ser 

substituído. 

Grau de interesse no assunto do pesquisador a ser 

substituído. 

Similaridade entre perfil (MBTI) 

Analisando o resultado do Grupo 11, exibidos na Tabela 25, e comparando-o com o 

resultado da Tabela 19, alguns critérios chamaram atenção: 

Menor discrepâncias entre as competências requeridas pela comunidade e pelos 

possíveis szrbstitutos: do mesmo modo que em projetos, todos participantes 

concordaram que esse critério é fundamental na busca do substituto. 

Anteriormente somente 2 participantes (ID5 e ID6) deste grupo observaram essa 

importância. 



Interatividade na comunidade: anteriormente desconsiderado, este critério passou 

a ter uma boa aceitação. Os participantes chegaram à conclusão que um bom 

substituto neste contexto deve atuar ativainente na comunidade. 

Menor discrepâncias entre as competências requeridas pelo pesquisador a ser 

substituído e seus possíveis substitutos: este critério continuou sendo o mais 

importante para os participantes, conforme esperávamos. 

Tabela 26 - Critérios utilizados na busca de por substitutos na organização. 

Participação em comunidades 1 5 1  l 2  
Interatividade na comunidade 4  1 4  1 3 

I I I 

Ser moderador de comunidades 5 2 3 
I I I 

Ser ponte entre comunidades 2  2  3 

Participação em projetos 1 5 1  3 I 1 

Interatividade em projetos 1 2 1  1 
Ser gerente de projetos 1 3 1  l 2  
Menor discrepâncias entre as competências requeridas 

4 5  5  
pelo substituto e o pesquisador a ser substituído. 

Grau de conhecimento no assunto do pesquisador a ser 

substituído. 

Grau de interesse no assunto do pesquisador a ser 

substituído. 

Média 

4 

I I I 

Comparando o resultado do Grupo 111, conforme mostrados na Tabela 26, em 

relação ao do GCC, mostrado na Tabela 20, observamos que muitos critérios previamente 

desconsiderados ou pouco utilizados na busca realizada através das ferramentas do GCC 

receberam boas notas. Este fato demonstra que numa busca organizacional, além das 

competências particulares, a importância e a interatividade dos possíveis substitutos em 

seus contextos de atuação são extremamente relevantes. 

2  

Similaridade entre perfil (MBTI) 

5  5  

2 

5 

5 

1 5 



Um critério que gerou grande debate foi a similaridade de perfil MBTI. A maior 

parte dos participantes não utilizaram este critério por considerá-lo irrelevante. Um dos 

participantes (ID1) teceu o seguinte comentário: "Os psicólogos trabalham meses para 

encontrar perfis similares através do teste MBTI, acho pretensioso demais você afirmar que 

as informações existentes no sistema são suficientes para detectar tal similaridade". 

Tempo gasto na busca por substitutos 

A Tabela 27 ilustra o tempo gasto por cada participante na busca de um substituto 

através da FBEE. A primeira e segunda coluna apresentam respectivamente o ID e Grupo 

do Participante, enquanto a terceira apresenta o tempo gasto por cada um. 

Tabela 27 -Tempo gasto na busca por substitutos através da FBEE. 

Analisando os resultados da Tabela 27 em relação aos da Tabela 22, observamos 

que todos os participantes realizaram a busca por substitutos num menor tempo, em alguns 

casos a diferença chegou a aproximadamente 50% (ID1, ID2 e ID1 I). O tempo médio de 

busca através da FBEE foi de 15.5 minutos, o que representa uma redução de 

aproximadamente 47% em relação ao tempo médio anterior (29.3 minutos). Essa redução é 



um fatos extremamente importante, visto que muitos dos participantes haviam reclamado 

do tempo necessário para encontrar e analisar as informações relevantes através do GCC. 

Possíveis substitutos encontrados 

A Tabela 28 mostra o resultado da busca por substitutos. As duas primeiras colunas 

apresentam respectivainente o ID e Grupo do participante. Enquanto a terceira contém o 

contexto em que a busca foi realizada. Finalmente, a última coluna apresenta os possíveis 

substitutos, ordenados por relevância. 

Tabela 28 - Substitutos recomendados através da FBEE. 

Comunidade 1 

I Pesq 8 

I Pesq 8, Pesq 4 

Pesq 8, Pesq 5 
Organizacional 

Pesq 8, Pesq 3, Pesq 11 

I I I 

9 

partir desta tabela, podemos obsei-var que os participantes de cada grupo 

obtiveram resultados bastante similares, mostrando que um conjunto de critérios comum é 

fundamental no processo de busca por um substituto: 

No Grupo I, o (Pesq 4) foi apontado como possível substituto por todos os 

participantes, sendo que 75% o apontaram como o "mais" apto a substituir 

(Pesq I), que era o substituto esperado. Soinente um dos participantes (031) 

não considerou o (Pesq 4) como mais relevante. Essa disparidade foi 

decorrente dos critérios utilizados na avaliação: Enquanto os demais 

I11 

Pesq 8, Pesq 3 
I 

Pesq 8, Pesq 11, Pesq 4 

12 I11 



participantes concentraram suas escolhas na similaridade e grau das 

competências em relação ao pesquisador a ser substituído e ao contexto, o 

(ID1) considerou também a disponibilidade do possível substituto. 

No Grupo 11, o (Pesq 8) - substituto que considerávamos ideal - foi apontado 

como possível substituto por todos os participantes, onde 75% o apontaram 

como o mais apto a substituir (Pesq 1) na Comunidade I. Apenas um dos 

participantes (ID5) não considerou o (Pesq 8) como mais relevante. Este fato 

também foi decorrente dos critérios utilizados por (ID5): Enquanto os outros 

participantes concentraram suas escolhas no grau das competências similares 

as do pesquisador a ser substituído e as relevantes ao contexto, o ID5 

considerou somente as competências relevantes a Comunidade I. 

No Grupo 111, (Pesq 8) foi apontado, por todos os participantes, como o 

substituto mais apto a substituir (Pesq 1) na Organização. Vale lembrar que 

(Pesq 8) era considerado o substituto ideal neste grupo. Este resultado foi 

conseqüência de todos os participantes terem considerado, principalmente, a 

discrepância da competência durante a comparação entre o pesquisador a ser 

substituído e seus possíveis substitutos. Uma curiosidade é que ID5 utilizou 

a similaridade de perfil MBTI para decidir a prioridade dos substitutos por 

ele indicado, e coincidentemente (Pesq 8) apresentou o perfil mais próximo 

a (Pesq I). 

Quando comparamos os resultados obtidos através do GCC, ilustrados na Tabela 23, 

com os obtidos pela FBEE, conforme mostrados na Tabela 28, observamos que somente 

dois dos participantes (ID2) e (IDIO) encontraram o mesmo substituto prioritário (Pesq 4) e 

(Pesq l l ) ,  respectivamente. No caso de (ID2) acreditamos que essa similaridade está 

relacionada ao fato dele ter sido o participante que levou mais tempo (46 minutos) durante 

a análise através do GCC, conforme mostrado na Tabela 22. Em relação ao (IDIO) 

acreditamos que tal similaridade está relacionada ao fato dele ter considerado os mesmos 

critérios durante ambas as buscas (GCC e FBEE). 

Apesar da precisão dos resultados obtidos através da FBEE serem bem superiores 

aos dos obtidos através das ferramentas do GCC. As conclusões do parágrafo anterior 



sugerem a realização de um estudo mais detalhado, ou seja, com um maior número de 

participantes e com grupos mais homogêneos. 

Avaliação das visualizações oferecidas 

A Tabela 29 apresenta os resultados obtidos na avaliação das visualizações 

oferecidas pela FBEE. A primeira coluna apresenta o ID dos participantes, enquanto as 

cinco seguintes mostram as visualizações utilizadas, onde MA = Mapa de Árvores; GTA = 

Gráfico de Teia e Área; GLI = Gráfico de Linha para mensurar Interesses; GLC = Gráfico 

de Linha para inensurar Competências e GF = Gráfico de Força para similaridade de perfil 

MBTI. Todas as visualizações utilizadas receberam nota de 1-5, caso contrário receberam 

NA = Não se Aplica. A penúltima linha da tabela apresenta a média das notas atribuídas 

pelos participantes a cada uma das visualizações, as atribuições NA foram desconsideradas 

no cálculo desta média. 

Tabela 29 -Avaliação das visualizações providas pela FBEE. 

12 4 4 NA NA 4 

Média Grupo I 5.0 5 3 .O 3.0 2.0 

Média Grupo I1 1 4.75 1 4.75 1 4.0 1 4.0 1 3.75 

Média Grupo I11 1 4.5 1 4.5 1 5.0 1 5.0 1 4.5 
I , 

Média 4.75 4.75 4.0 4.0 3.85 



A visualização MA (Mapa de Árvores), usada para avaliar a importância e 

interatividade do pesquisador em seu contexto de atuação, obteve grande aceitação por 

parte dos participantes. Os principais comentários são sumarizados a seguir: 

Os resultados são apresentados de forma clara e objetiva. 

O resumo referente a cada pesquisador ao se posicionar o cursor do "mouse" 

sobre seu respectivo retângulo é de grande utilidade. 

= A visualização do todo facilita a identificação da importância e de possíveis 

substitutos em cada contexto. 

Um dos participantes (ID 11) teceu o seguinte comentário, "a ferramenta poderia ser 

mais intuitiva". Porém quando perguntado o que estava faltando, o mesmo não soube 

responder. 

A visualização GTA (Gráfico de Teia e Área), usada para identificar a discrepância 

entre competências similares, também teve grande aceitação por parte dos participantes. A 

possibilidade de analisar as competências similares pela diferença de áreas e de iterar sobre 

os resultados foi o que mais agradou, pois facilitou uma comparação mais profunda entre 

substitutos e substituído. Como ponto negativo, alguns integrantes destacaram que a 

visualização de muitas competências ao mesmo tempo, acima de 8, prejudica a percepção 

das discrepâncias. 

As visualizações GLI (Gráfico de Linha para Interesse) e GLC (Gráfico de Linha 

para Competência), utilizadas para mensurar o grau de interesse num determinado assunto e 

o grau de conhecimento numa competência, foram bem avaliados pelos participantes. Uma 

das carências do GCC diz respeito à valoração subjetiva das competências, onde o usuário 

atribui o valor alto, médio ou baixo às competências que diz possuir. Logo, a possibilidade 

de visualizar o quanto a competência foi utilizada pelo pesquisador agradou os 

participantes. A baixa utilização dessas visualizações, conforme ilustrado na Tabela 29, foi 

decorrente do fato da maior parte dos participantes considerarem as visualizações TM e 

GTA suficientes na recomendação de substitutos. 

A visualização GF (Gráfico de Força), utilizada na exibição de similaridades MBTI, 

obteve a menor média dentre todas visualizações avaliadas. Apesar dos participantes 

aprovarem a utilização da proximidade na percepção de perfis similares, as duas notas 

baixas (ID1 e ID7) foram decorrentes da refutação ao critério similaridade MBTI. A não- 



utilização desta visualização, por alguns participantes, também está relacionada ao fato de 

considerarem tal critério irrelevante na busca por um substituto. 

Comparação entre a busca da FBEE e a do ambiente GCC 

A Tabela 30 apresenta os resultados referentes a satisfação do usuário quanto à 

busca através da FBEE perante a do GCC. A primeira coluna apresenta as perguntas feitas 

aos participantes. As cinco colunas seguintes mostram as respostas dos participantes, onde 

MM = Muito melhor; M = Melhor; E = Equiparável; P = Pior e MP = Muito Pior. 

Tabela 30 -Resultados referentes a comparação da busca realizada pela 

com a realizada através do GCC. 

MM M 

1. A identificação dos critérios relevantes 5 6 

2. A localização dos substitutos 7 5 
I I 

3. A satisfação com os resultados obtidos 8 4 
I I 

4. Facilidade de uso 9 3 

Os entrevistados ficaram satisfeitos com a apresentação dos critérios relevantes 

utilizados em cada uma das visualizações. Isso foi decorrente da possibilidade de analisar 

todos os critérios de uma só vez e na mesma tela. Fato que não ocorria no GCC, onde os 

participantes se viam obrigados a mudarem constantemente de tela, quando não abriam 

duas telas ao mesmo tempo. 

A identificação de possíveis substitutos também foi bem avaliada, a forma rápida e 

objetiva com que localização dos candidatos passou a ser realizada agradou os 

participantes. No GCC, era necessário repetir todo o processo de análise para cada possível 

substituto, tornando o processo de identificação lento e cansativo. 

A grande satisfação dos participantes com os resultados obtidos é outro fator 

importante, coisa que não ocorreu quando os mesmos utilizaram as funcionalidades 

existentes no GCC. A possibilidade de analisar todos os possíveis candidatos, 

comparativamente, de uma só vez gerou resultados mais precisos e coerentes dentro de 

o, conforme mostrado na Tabela 28. Os participantes também ressaltaram que o 



uso de visualizações facilitou o processo de escolha. Vale lembrar que anteriormente a 

comparação era realizada através de relatórios. 

Outro atrativo da FBEE em relação às funcionalidades providas pelo GCC refere-se 

à facilidade de uso. Os participantes chegaram com maior facilidade ao resultado desejado 

quando navegaram através de um conjunto finto de visualizações do que quando utilizaram 

consultas e análise de relatórios. 

Nesta seção fizemos à comparação entre as duas abordagens de busca possíveis, na 

próxima avaliaremos a satisfação dos entrevistados quanto a FBEE como um todo. 

a 

A Tabela 31 apresenta os resultados obtidos através do questionário (Q5) na 

avaliação da satisfação com a FBEE, pelo fato deste questionário ser comum a todos 

participantes, os resultados dos grupos foram unificados. A primeira coluna apresenta as 

perguntas feitas aos participantes. As cinco colunas seguintes mostram suas respectivas 

respostas, onde S = Sim; N = Não; R = Razoável e NA = Não se aplica; A última coluna 

(A) mostra a análise quantitativa realizada, onde uma questão tem resposta S = Sim, N = 

Não, ou I = Inconclusiva. Para realizar esta análise foi usado o seguinte critério: para uma 

questão ser considerada Sim ou Não, era preciso ter 80% das respostas dos participantes, 

sendo que as respostas 'Não se aplica' foram desconsideradas, e as respostas 'Razoável' 

foram divididas na metade e somadas tanto as respostas 'Sim' como as respostas 'Não'. 

Caso contrário a questão era considerada Inconclusiva. 

Tabela 31 - Tabela referente as respostas do questionário(Q5) 

1. Você ficou satisfeito com a ferramenta? 
1 1 2 1  1 I I S  

2. A utilizacão da FBEE é simples? 
1 1 2 1  1 I I 

3. A utilização da FBEE é intuitiva? 
I I I I I 

1  O 

4. Você conseguiu realizar seu trabalho? 

5. É preciso memorizar muitos passos para utilizar as 

funcionalidades da FBEE? 

6. Foi fácil aprender a utilizar a FBEE? 

2  

12 

12 

I S 
S 

N 

11 1 1 1  I S 



7. Você acha que a FBEE pode auxiliar em outras 

atividades? Exemplifique. 

8. Ao cometer um erro, você consegue voltar e 

continuar e realizando a sua tarefa? 

9. A FBEE possui todas funcionalidades necessárias 

para realizar a busca por substitutos? 

10. Os elementos disponíveis na interface estão 

apresentados de forma clara? 

11. A interface da FBEE é amigável? 

12. Você gostou da interface da FBEE? 

13. Você encontrou limitações na interface da FBEE? 

Se sim, liste as limitações encontradas: 

14. Todas as funcionalidades utilizadas funcionaram 

corretainente? Se não, liste quais: 

15. Você gostou de realizar a busca por substitutos 

através de visualizações? 

16. O uso se vis~ializações agilizou o processo de 

busca por substitutos? 

17. Você encontrou alguma limitação das 

funcionalidades da FBEE? Se sim, quais são elas: 

18. Em geral, você considerou a experiência 

satisfatória? 

19. Os objetivos do trabalho foram atingidos? 

20. Você conseguiu realizar suas tarefas com sucesso? 

21. Você utilizaria a FBEE para auxiliar no processo 

de busca por substitutos? 

Você tem algum comentário extra a acrescentar'? 



A seguir são feitas algumas análises qualitativas no que diz respeito ao que mais 

agradou na proposta, ao que mais desagradou e ao levantamento de funcionalidades a serem 

acrescentadas no futuro. 

Quando perguntamos se os participantes achavam que a FBEE poderia auxiliá-los 

em outras atividades, somente 3(três) responderam que "Sim". 

O primeiro participante (IDI) sugeriu utilizar a ferramenta na substituição de 

negociadores em eventos dependentes. Dessa sugestão originou-se o trabalho de 

RODRIGUES et al. (2008), no qual técnicas de Visualização da Informação são 

utilizadas na substituição de negociadores. 

O segundo (ID2) propôs a utilização da FBEE para verificar o interesse das 

pessoas no projeto. 

O terceiro (ID5) sugeriu utilizá-la no diinensionamento do efetivo dentro de uma 

empresa. 

Um fato que chamou atenção, é que os 3(três) participantes são os únicos que 

gerenciam equipes de desenvolvimento. 

Quando perguntados sobre a interface da FBEE, obtivemos as seguintes respostas: 

"Visualmente fácil de usar". 

"Gráficos legíveis". 

"É gráfica, possibilitando a utilização de uma grande variedade de 

informações". 

"Todos os recursos de busca acessíveis através de uma única interface". 

"Informações exibidas de forma coordenada". 

"A presença de labels inforinativos facilita o processo de busca". 

De uma maneira geral, todos gostaram da interface da FBEE. Entretanto, alguns 

aspectos desagradaram alguns participantes: 

"Os ícones de informação estavam fora de foco" (ID2 e ID6). Estes ícones são 

referentes aos sumários que cada ferramenta apresenta para seu entendimento. 

"A coloração do Mapa de Árvores é destoante do ambiente GCC, sugiro uma 

variação de azul" (ID7). 

O problema dos ícones de informação ocorreu com os participantes que utilizaram 

uma resolução de vídeo inferior a 1280x768, esse problema já foi resolvido. Quanto a 



coloração do Mapa de Árvores, decidimos mantê-la, visto que somente um dos 

participantes reclamou e por assumirmos que a variação de verde mais perceptível que a 

variação de azul. 

Quando perguntados sobre as funcionalidades da FBEE, todos participantes 

aprovaram o funcionamento e utilidade das mesmas. Entretanto, nenhum comentário 

adicional foi apresentado. 

Os comentários extras e sugestões são sumarizados a seguir: 

A diversidade de opções é um grande atrativo. 

1 Por ser uma ferramenta visual, a atividade de análise foi facilitada, o que torna a 

tomada de decisões para um substituto mais rápida. 

Apesar de utilizar "applet", gráficos e árvore hiperbólica, o sistema tem um bom 

desempenho. 

A possibilidade de se utilizar mais de um critério ao mesmo tempo agiliza a 

busca. 

Acho a busca pelo perfil MBTI arriscada, por ser uma análise mais simples do 

que acontece na vida real (ID I). 

Dificuldade em identificar a rede social dos participantes. 

A próxima seção apresenta a conclusão deste estudo. 

5.4.5. Conclusão Geral do Estudo Investigativo 

O uso das visualizações possibilitou que aos participantes a realização de análises 

comparativas, intuitivas e siinultâneas entre contextos, possíveis substitutos e substituído, 

reduzindo assim o tempo gasto na busca e facilitando o processo de substituição. Vale 

lembrar, que muitos participantes utilizaram papel e caneta ou mais de uma tela ao mesmo 

tempo durante a busca realizada através do GCC. 

Alguns participantes refutaram a utilização do perfil MBTI, por considerá-lo 

irrelevante ou por considerar sua comparação através de um programa pretensiosa demais. 

Futuramente, pretendemos estudar o perfil MBTI mais profundamente e reavaliar sua 

relevância na busca por substitutos aptos. 



A identificação da rede social dos pesquisadores é feita pela visualização Mapa de 

Árvores, através dos projetos e comunidades que os pesquisadores participam juntamente. 

Concordamos que está identificação deixou um pouco a desejar, entretanto a dissertação de 

mestrado do aluno MONCLAR (2008) trata deste assunto, podendo futuramente ser 

adaptada como uma visualização auxiliar a FBEE. 

Apesar destas duas últimas observações, a FBEE teve grande aceitação por parte 

dos participantes, os quais são totalmente favoráveis à implantação da mesma no ambiente 

GCC. 



6. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Para se encontrar um pesquisador substituto, um grande volume de informação deve 

ser analisada. Essa sobrecarga faz com que os avaliadores gastem muito tempo processando 

grandes volumes de dados ou baseiem sua escolha na recomendação de terceiros. 

Conseqüentemente, na maioria das vezes, o pesquisador escolhido não é o mais indicado. 

Logo, torna-se necessário o uso de alguma estratégia para organizar e representar essas 

informações, de modo que os problemas gerados pela sobrecarga de informação sejam 

minimizados. 

Objetivando facilitar o processo de substituição acima descrito, este trabalho propõe 

a BEE, uma abordagem de busca baseada na substituição através de exemplo. Para isso, a 

BEE identifica os locais que sofrerão maior impacto após a saída do pesquisador e 

recomenda candidatos substitutos conforme a similaridade entre suas competências e as do 

substituído, adicionalmente informações referentes ao perfil MBTI e a capacidade de 

aprendizado podem ser consideradas. Todos os passos dessa abordagem são apoiados por 

técnicas de Visualização de Informação. O uso dessas técnicas durante a análise de dados 

possibilita a agregação da informação e conseqüentemente amplia a cognição, pois permite 

ao ser humano reparar em detalhes e detectar padrões, trazendo à tona informações que 

seriam difíceis de analisar e entender. 

A BEE foi implementada no GCC para validarmos nossa abordagem. No contexto 

do GCC, esse trabalho substitui a busca textual por pesquisadores, na qual os resultados 

eram retomados na forma de relatórios, o que impossibilitava a análise de toda informação 

relevante à identificação de substitutos potenciais. 

Nosso estudo de casos mostrou que a utilização dessa abordagem trouxe grandes 

benefícios à busca por substitutos no GCC. O uso das visualizações possibilitou aos 

avaliadores a realização de análises comparativas, intuitivas e simultâneas das 

competências do contexto de atuação do pesquisador, dos possíveis substitutos e da pessoa 

a ser substituída, reduzindo assim o tempo gasto na busca e facilitando o processo de 

substituição. Outra característica propiciada foi o filtro por contexto, ou seja, a utilização do 

contexto do pesquisador a ser substituído para reduzir o volume de informação a ser 

analisada pelo usuário. Neste caso, somente as competências dos pesquisadores, comuns ao 



contexto da busca e de seus respectivos itens, são utilizadas na comparação de 

similaridades. 

Entretanto, em um contexto mais abrangente (SREs), a principal contribuição desse 

trabalho está na utilização de diferentes tipos de visualizações para cada faceta do perfil do 

pesquisador, onde: o Mapa de Árvores exibe o contexto de atuação e a importância do 

pesquisador; os Gráficos de Teia e Área exibem as competências do pesquisador relevantes 

ao contexto de busca; o Gráfico de Força ilustra as características do perfil MBTI e por fim 

os Gráficos de Linha exibem a evolução e conhecimento do pesquisador num determinado 

interesse e competência respectivamente. Essa característica facilita consideravelmente o 

processo de substituição e não foi encontrada em nenhum dos SREs analisados. 

A partir de uma análise crítica sobre a abordagem proposta e sua implementação, 

puderam ser identificadas diversas limitações e uma série de trabalhos futuros, apresentados 

a seguir: 

Uso da solução proposta em uma situação de cenário real. Pretendemos 

avaliar a usabilidade desta abordagem através de um estudo de caso em um 

cenário científico real, utilizando grupos de domínios diferentes de nossa 

universidade, para depois expandir este estudo em diferentes universidades 

brasileiras. Lembramos que nem todas as informações utilizadas em nosso 

estudo de caso eram reais. Ao aplicarmos a abordagem a cenários reais, 

podem surgir outras demandas de visualizações e funcionalidades que não 

tenham sido previstas na implementação da abordagem nem indicadas 

durante o estudo de casos realizado. 

Utilização da BEE em ambientes não-científicos. Da forma que essa 

abordagem foi proposta, esperamos que apenas modificações pontuais - ou 

seja: o conjunto de informações analisadas - sejam necessárias para 

integrarmos a abordagem proposta a outros tipos de ambiente. Desta 

maneira, poderemos analisar as reais diferenças na busca de um substituto 
O 

em um ambiente acadêmico e em um ambiente comercial. 

Suporte a análise da reputação dos candidatos substitutos. CRUZ et al. 

(2007) propõe um Modelo de Sistema para Reputação em Comunidades 

Virtuais, que procura coletar informações sobre as participações 



(mensuradas de forma quantitativa) e contribuições (mensuradas de forma 

qualitativa) dos usuários em cada área de interesse em que eles atuam, para 

utilizar como indicativos das suas reputações. Acreditamos que a inclusão 

deste modelo trará grande melhoria aos resultados da BEE, pois não só a 

quantidade, mas também a qualidade, das contribuições providas pelo 

candidato substituto passarão a ser consideradas pelo avaliador durante o 

processo decisório. 

Melhoria da Análise da Rede Social. Atualinente a identificação da rede 

social dos pesquisadores é feita pela visualização Mapa de Árvores, através 

dos projetos e comunidades que os pesquisadores participam juntamente. 

Entretanto, pelo fato de muitas vezes ser imperceptível, essa identificação é 

desconsiderada pela pessoa responsável por encontrar o pesquisador 

substituto. MONCLAR (2008) propõe a identificação e balanceamento de 

redes sociais de forma a garantir o fluxo contínuo de conhecimento no 

ambiente científico. Essas redes são exibidas através de um grájko radial, 

no qual os nós representam pesquisadores e as arestas o relacionamento 

entre eles. Logo, a adição dessa visualização à BEE facilitará a identificação 

dos relacionamentos de cada pesquisador, suprindo assim a limitação hoje 

existente em nossa abordagem. 

Concordância do pesquisador em ser recomendado. Afinal, para que a 

recomendação seja bem sucedida, o pesquisador deve estar disposto a migrar 

de área. Uma idéia inicial é que a BEE entre em contato de maneira 

automática com os substitutos candidatos por email. No protótipo 

implementado no GCC, essa comunicação ocorre através de mensagens 

internas ao sistema, fóruns e convites. 

Verificação de Disponibilidade. A disponibilidade do pesquisador é um fator 

relevante durante a escolha. Normalmente, pesquisadores relacionados a um 

menor número de projetos e comunidades costumam ser mais receptivos a 

participarem de novas comunidades e projetos. Logo, uma maneira de 

checar essa disponibilidade traria grandes benefícios a nossa abordagem. 



Enriquecimento do perfil dos candidatos. Pretendemos realizar estudos 

relacionados à identificação de novos itens a serem inseridos no perfil dos 

candidatos substitutos que aumentariam a precisão dos resultados 

retornados. 

Como trabalho futuro, tem-se ainda a busca por novas estruturas visuais. Apesar dos 

usuários terem aprovado as visualizações utilizadas, sabemos que sempre um novo tipo de 

visualização pode surgir e, conseqüentemente, se adequar melhor a apresentação dos 

resultados. Por exemplo, caso encontrássemos uma visualização que nos possibilitasse 

analisar todas as facetas do perfil em uma mesma tela e coin a mesma eficácia de 

apresentação ela seria utilizada, pois reduziria o número de passos para se alcançar o 

resultado desejado. 
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Anexo I - Questionário de Avaliação do Estudo 

Questionário 1 
Questões de Caracterização dos Participantes 
"Assinale uma das opções disponíveis para cada questão. 
Dados Pessoais 
1. Nome: 
2. E-mail: 
3. Ano de Nascimento: 
4. Sexo: ( ) masculino ( ) feminino 

Formação Acadêmica 
5. Titulação: 

( ) Graduação Incompleta 
( )  Graduação Completa 
( ) M.Sc. Incoinpleto 
( ) M.Sc. Completo 
( )  D.Sc. ou Ph.D. Incompleto 
( )  D.Sc. ou Ph.D. Completo 

6. Área de Formação: 
7. Instituição onde recebeu o título mais recente: 
8. Você gerencia ou lidera algum projeto? ( ) Sim ( ) Não 
9. Se sim, a sua equipe é composta de quantas pessoas? 
( ) O - 1 0  
( )  11 - 20 
( )  21 - 30 
( )  31 - 4 0  
( )  41 - 50 
(1 +50 

Experiência Profissional 
10. Área de Atuação: 

11. Instituição em que exerce função: 

12. Principais atividades: 



Questionário 2 - GCC X FBEE (Módulo de Projetos) 
"Somente os participantes que receberam o treinamento no módulo de projetos devem 
responder o questionário 2. 

Sobre a organização e a estrutura do trabalho 
1. Você ficou satisfeito com a apresentação do trabalho? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

2. Você ficou satisfeito com o treinamento referente ao ambiente GCC? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

3. Você ficou satisfeito com o treinamento referente a FBEE? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

4. Você ficou satisfeito com o treinamento como um todo? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

Busca por substitutos através do GCC 
Após a saída do "Participante 1" do "Projeto l", informe: 
5. Que critérios foram considerados na busca por um substituto: 

6. Que funcionalidades do ambiente foram utilizadas na busca por um substituto: 

7. Quanto tempo foi gasto na busca por um substituto: 
Hora de Início: 
Hora de Término: 
Total: 

8. O(s) possíveis substitutos encontrados, em ordem de relevância, e as razões para sua 
escolha: 

9. O seu grau de satisfação quanto aos substitutos encontrados, e as razões: 

Busca por substitutos através da FBEE 
10. Os critérios abaixo foram considerados na busca por um substituto em um projeto. 
Assinale os que você considera válidos e atribua-lhes uma pontuação de 1-5: 
( ) iteratividade no projeto (tarefas, materiais, publicações, contribuições); 
( ) ser gerente do projeto; 



( ) menor discrepância entre os valores das competências requeridas pelo projeto, as do 
participante a ser substituído e do substituto; 
( ) grau de conhecimento na atividade que era realizada pelo usuário a ser substituído; 
( ) interesse na atividade que era realizada pelo usuário a ser substituído; 
( ) comparação com o perfil psicológico do substituído com os possíveis substitutos 
(MB TI). 

1 1. Qual@) possíveis substitutos foram encontrados, ordene por sua relevância. Porquê 
essa ordem foi escolhida? 

12. O tempo gasto na busca por um substituto? 
Hora de Início: 
Hora de Término: 
Total: 

13. Avalie as visualizações utilizadas e justifique?(l-5) 
- TreeMap(determinação da importância nos projetos) 

- Gráfico de Teia e Área (discrepância de conhecimento) 

- Gráfico de Linha (nível de conhecimento numa competência) 

- Gráfico de Linha (aprendizado na competência de interesse) 

- Gráfico de Força (similaridade de perfi 

Considerando a busca por substitutos 
quanto a(o): 
14. Localização dos itens relevantes: 

MBTI) 

ia FBEE, compare-a com a do ambiente GCC 

( ) muito melhor ( ) melhor ( ) equiparável ( ) pior ( ) muito pior 
Justifique: 

15. Localização do substituto: 



( ) muito melhor ( ) melhor ( ) equiparável ( ) pior ( ) inuito pior 
Justifique: 

16. Satisfação com os resultados obtidos: 
( ) muito maior ( ) maior ( ) equiparável ( ) menor ( ) muito menor 
Justifique: 

17. Facilidade de uso: 
( ) muito maior ( ) maior ( ) equiparável ( ) menor ( ) muito menor 
Justifique: 

18. Tempo gasto na localização do substituto: 
( ) muito maior ( ) maior ( ) equiparável ( ) inenor ( ) inuito menor 
Justifique: 



Questionário 3 - GCC X FBEE (Módulo de Comunidades) 
"Somente os participantes que receberam o treinamento no módulo de comunidades 
devem responder o questionário 3. 

Sobre a organização e a estrutura do trabalho 
1. Você ficou satisfeito com a apresentação do trabalho? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

2. Você ficou satisfeito com o treinamento referente ao ambiente GCC? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

3. Você ficou satisfeito com o treinamento referente a FBEE? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

4. Você ficou satisfeito com o treinamento como um todo? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

Busca por substitutos através do GCC 
Após a saída do "Participante 1" da "Comunidade 1" informe: 
5. Que critérios foram considerados na busca por um substituto: 

6. Que funcionalidades do ambiente foram utilizadas na busca por um substituto: 

7. Quanto tempo foi gasto na busca por um substituto: 
Hora de Início: 
Hora de Término: 
Total: 

8. O(s) possíveis substitutos encontrados, em ordem de relevância, e as razões para sua 
escolha: 

9. O seu grau de satisfação quanto aos substitutos encontrados, e as razões: 

Busca por substitutos através da FBEE 
10. Os itens abaixo foram considerados na busca por um substituto em uma comunidade, 
assinale os que você considera válido e atribua uma pontuação de 1-5 aos mesmos: 
( ) iteratividade na comunidade (materiais, publicações, eventos, enquetes, fórun, reunião 
eletrônica, links); 



( ) ser moderador da comunidade; 
( ) ser ponte entre outras comunidades; 
( )menor discrepância entre os valores das competências requeridas pela comunidade, as do 
participante a ser substituído e do substituto; 
( ) grau de conhecimento no assunto do usuário a ser substituído; 
( ) interesse nos assuntos discutidos pelo usuário a ser substituído; 
( ) comparação entre o perfil psicológico (MBTI) 

11. Qual(is) possíveis substitutos foram encontrados, ordene por sua relevância. Porquê 
essa ordem foi escolhida? 

12. O tempo gasto na busca por uin substituto? 
Hora de Início: 
Hora de Término: 
Total: 

13. Avalie as visualizações utilizadas e justifique?(l-5) 
- TreeMap(determinaçã0 da importância nos projetos) 

- Gráfico de Teia e Área (discrepância de conheciinento) 

- Gráfico de Linha (nível de conhecimento numa competência) 

- Gráfico de Linha (aprendizado na competência de interesse) 

- Gráfico de Força (similaridade de perfil MBTI) 

Considerando a busca por substitutos na FBEE, compare-a com a do ambiente GCC 
quanto a(o): 
14. Localização dos itens relevantes: 
( ) muito melhor ( ) melhor ( ) equiparável ( ) pior ( ) muito pior 
Justifique: 



15. Localização do substituto: 
( ) muito melhor ( )  melhor ( ) equiparável ( )  pior ( )  muito pior 
Justifique: 

16. Satisfação com os resultados obtidos: 
( ) muito maior ( ) maior ( ) equiparável ( ) menor ( ) muito menor 
Justifique: 

17. Facilidade de uso: 
( )  muito maior ( ) maior ( )  equiparável ( ) inenor ( ) muito menor 
Justifique: 

18. Tempo gasto na localização do substituto: 
( ) muito maior ( ) maior ( ) equiparável ( ) inenor ( ) muito menor 
Justifique: 



Questionário 4 - GCC X FBEE (Contexto Organizacional) 
*Somente os participantes que receberam o treinamento no contexto organizacional 
devem responder o questionário 4. 

Sobre a organização e a estrutura do trabalho 
1. Você ficou satisfeito com a apresentação do trabalho? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

2. Você ficou satisfeito com o treinamento referente ao ambiente GCC? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

3. Você ficou satisfeito com o treinamento referente a FBEE? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

4. Você ficou satisfeito com o treinamento como uin todo? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

Busca por substitutos através do GCC 
Após a saída do "Participante 1" da "Instituição" informe: 
5. Que critérios foram considerados na busca por um substituto: 

6. Que funcionalidades do ambiente foram utilizadas na busca por um substituto: 

7. Quanto tempo foi gasto na busca por um substituto: 
Hora de Início: 
Hora de Término: 
Total: 

8. O(s) possíveis substitutos encontrados, em ordem de relevância, e as razões para sua 
escolha: 

9. O seu grau de satisfação quanto aos substitutos encontrados, e as razões: 

Busca por substitutos através da FBEE 
10. Os itens abaixo foram considerados na busca por um substituto na organização, assinale 
os que você considera válido e atribua uma pontuação de 1-5 aos mesmos: 
( ) participação em comunidades 



( ) iteratividade em comunidades (materiais, publicações, eventos, enquetes, fórun, reunião 
eletrônica, links); 
( ) ser moderador de comunidades; 
( ) ser ponte entre comunidades; 
( ) paiticipação em projetos; 
( ) iteratividade em projetos (tarefas, materiais, publicações, contribuições); 
( ) ser gerente de projetos; 
( )menor discrepância entre os valores das competências do participante a ser substituído e 
do substituto; 
( ) grau de conhecimento no assunto do usuário a ser substituído; 
( ) grau de interesse nos assuntos discutidos pelo usuário a ser substituído; 
( ) comparação entre o perfil psicológico (MBTI) 

I I .  Qual(is) possíveis substitutos foram encontrados, ordene por sua relevância. Porquê 
essa ordem foi escolhida? 

12. O tempo gasto na busca por um substituto? 
Hora de Início: 
Hora de Término: 
Total: 

13. Avalie as visualizações utilizadas e justifique?(l-5) 
- TreeMap (determinação da impoi-tância nos projetos) 

- Gráfico de Teia e Área (discrepância de conhecimento) 

- Gráfico de Linha (nível de conl~ecimento numa competência) 

- Gráfico de Linha (aprendizado na competência de interesse) 

- Gráfico de Força (similaridade de perfil MBTI) 

Considerando a busca por substitutos na FBEE, compare-a com a do ambiente GCC 
quanto a(o): 
14. Localização dos itens relevantes: 
( )  muito melhor ( ) melhor ( )  equiparável ( ) pior ( ) muito pior 



Justifique: 

15. Localização do substituto: 
( ) muito melhor ( ) melhor ( ) equiparável ( ) pior ( ) muito pior 
Justifique: 

16. Satisfação com os resultados obtidos: 
( ) muito maior ( ) maior ( ) equiparável ( ) menor ( ) muito menor 
Justifique: 

17. Facilidade de uso: 
( ) muito maior ( ) maior ( ) equiparável ( ) menor ( ) muito menor 
Justifique: 

18. Tempo gasto na localização do substituto: 
( ) muito maior ( ) maior ( ) equiparável ( ) menor ( ) muito menor 
Justifique: 



Questionário 5 - Avaliação da FBEE 

Sobre a usabilidade da FBEE 
1. Você ficou satisfeito com a ferramenta? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

2. A utilização da FBEE é simples? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

3. A utilização da FBEE é intuitiva? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

4. você conseguiu realizar o trabalho utilizando a FBEE? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

5. É preciso memorizar muitos passos para utilizar as f~mcionalidades da FBEE? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

6. Foi fácil aprender a utilizar a FBEE? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

7. Você acha que a FBEE pode te auxiliar em outras atividades? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 
Exemplifique: 

8. Ao cometer um erro, você consegue voltar e continuar realizando a sua tarefa? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

9. A FBEE possui todas as funcionalidades necessárias para a realização da busca por 
substitutos? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 
Se não, cite alguma: 

10. Os elementos disponíveis na interface estão apresentados de forma clara? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

11. A interface da FBEE é amigável? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

12. Você gostou da interface da FBEE? 



( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 
Liste aspectos os positivos e negativos: 

13. Você encontrou alguma limitação na interface da FBEE? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 
Se sim, liste as limitações identificadas: 

14. Todas as funcionalidades utilizadas fi~ncionaram corretamente? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 
Se não, liste as funcionalidades: 

15. Você gostou de realizar a busca por substitutos através de visualizações? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

16. O uso de visualizações agilizou o processo de busca por substitutos? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

17. Você encontrou alguma limitação nas funcionalidades da FBEE? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 
Se sim, liste as limitações identificadas: 

Sobre a Experiência de utilização da FBEE 
18. Em geral, você considerou a experiência satisfatória? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

19. Os objetivos do trabalho foram atingidos? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

20. Você conseguiu realizar suas tarefas com sucesso? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

21. Você utilizaria a FBEE para auxiliar no processo de busca por substitutos? 
( ) sim ( ) não ( ) razoável ( ) não se aplica 

Comentários Extras e Sugestões 
22) Você tem algum comentário extra a acrescentar? 



Anexo II - Modelo de Dados Utilizado pela FBEE 

Figura 41 - Informações do usuário no contexto organizacional. 
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Figura 42 - Informações do usuário no contexto projeto. 
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Figura 43 - Informações do usuário no contexto comunidade 
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