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RESUMO

 

Na atualidade a busca por informações representa uma demanda crescente; e uma forma comum 

de obter informações, sejam elas comportamentos ou tendências, é através da realização de pesquisas. 

Neste trabalho é apresentado um projeto para o desenvolvimento de software que gere, aplique e analise 

pesquisas de opinião. A cada dia cresce a disponibilidade de softwares similares, o que possibilitou um 

estudo entre alguns dos produtos comercializados para traçar os objetivos para um novo produto mais 

completo e de melhor usabilidade. Para atender este último aspecto é essencial um domínio dos critérios e 

técnicas de ergonomia de interfaces, e conhecimento das teorias de Interface Homem-Computador. Uma 

das  contribuições  deste  trabalho  é  a  proposta  de  se  usar  uma  linguagem  que  faça  a  descrição  da 

construção de questionários para armazená-los e conduzir seu processamento. Em uma última etapa são 

estudados os métodos e ferramentas de análise estatística, cuja implementação permitirá ao usuário extrair 

informações de forma rápida e segura, diretamente para relatórios ou gráficos.
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1.  INTRODUÇÃO
 

Na atualidade a busca por informação é um fenômeno crescente. As empresas, os governos e as 

pessoas necessitam cada vez mais estarem informadas a respeito do mundo em que vivem, das tendências, 

necessidades e desejos da sociedade, para que possam produzir e comercializarem mais, para melhor 

atender aos anseios da população, ou para melhor negociar seus serviços e terem um feedback de suas 

ações.

"Durante os últimos 20 anos temos ouvido e lido sobre o conceito de aldeia global, uma visão futurista sobre a nossa existência 
num mundo ligado por redes de comunicação instantânea. Nos últimos 5 anos qualquer coisa de espantoso aconteceu: a aldeia 
global tornou-se uma realidade."

Malamud, Carl [VIE98]

Levando em consideração que a sociedade já vive na chamada Aldeia Global [VIE98], onde as 

distâncias  entre  cidades,  países  e  continentes  passam a  ser  insignificantes  com o  advento  das  novas 

tecnologias de comunicação, em especial a popularização da rede mundial de computadores, da internet, 

surge  a  oportunidade  de  se  obter  informações  com uma maior  rapidez  e  atingir  uma maior  área de 

atuação. Esta facilidade possibilita que a opinião, os gostos e características do público alvo chegue com 

maior eficiência àqueles que necessitam processá-las.

Este trabalho apresenta neste contexto, um modelo para o desenvolvimento de um software que 

seja  um  sistema  Gerador  e  Analisador  de  Pesquisas  de  Opinião  e  que  faça  uso  dos  recursos  de 

informática,  internet¸ das tecnologias de comunicação e das mídias convencionais, fornecendo ao seu 

usuários modernos recursos para manipulação e análises das respostas obtidas pelos questionários.

O projeto do sistema é discutido dividindo-se o sistema em módulos que são tratados em capítulos 

específicos, com exceção do segundo capítulo que trata a importância da preocupação com aparência, 

interatividade e funcionalidade dos programas de computador, que  tem um forte elo com o usuário. 

Como o seu efeito paira  sobre todo o projeto,  este capítulo será dedicado aos estudos dos conceitos 

pertinentes.

A partir do terceiro capítulo, o sistema será abordado sobre três aspectos, ou fases de interação 

com o usuário, sendo cada capítulo subsequente dedicado a um módulo.

No terceiro capítulo discute-se o módulo gerador do sistema, caracterizando-o dentro do sistema e 

demonstrando sua importância como  primeiro contato com o usuário, e definindo as estratégias para 



construção das interfaces. Neste capítulo é definido o intercâmbio de comunicação entre os módulos, 

através da definição da Linguagem Descritiva de Questionários.

O quarto capítulo trata do projeto do módulo de execução de pesquisas, a parte do sistema que irá 

produzir  os questionários e  em alguns casos apresenta-lo diretamente ao entrevistado.  São discutidos 

algumas formas nas quais  a pesquisa pode ser veiculada,  bem como  a especificação de alguns sub-

módulos indispensáveis ao sistema.

O  módulo de coleta é objeto do quinto capítulo, bastante vinculado ao módulo anterior. Neste 

momento são definidos as técnicas que irão possibilitar a recuperação das respostas dadas ao questionário, 

todas vinculadas aos seus respectivos meios de execução.

Por último o sexto capítulo trata da manipulação efetiva das informações adquiridas pelo sistema 

sobre as respostas dos entrevistados. Ferramentas e técnicas de análise estatística são delineadas para a 

implantação do projeto, bem como os tipos de relatórios e gráficos que podem ser obtidos.



2.  INTERFACE E ERGONOMIA
 

O desafio para qualquer projeto de  software é desenvolver o produto de tal modo que os seus 

usuários não tenham dificuldades de aprender a usa-los e que seu uso seja fácil. O projeto de software 

deve perseguir estas características básicas [SCH92].

A realidade mostra que muitos dos fracassos dos  softwares comercializados não se prendem a 

problemas técnicos, mas sim por não se considerar os fatores sociais, psicológicos, culturais e humanos 

de maneira geral, no que diz respeito à interação Homem-Computador.

“A  interface  com  o  usuário  condiciona  fortemente  a  tarefa  e  o  desempenho  dos  operadores  dos  dispositivos 

interativos. Falhas em seu projeto podem causar o stress, a duplicação da tarefa e abandono do sistema”.   [LAB98]

 O modelo de  software apresentado neste trabalho é altamente dependente da interface com o 

usuário. Podemos considerar dois tipos básicos de usuários que irão interagir com o produto, o projetista, 

criador da pesquisa, e o entrevistado. O primeiro terá um contato intenso com o software fazendo uso de 

todas  as  suas  ferramentas  de  construção,  geração,  coleta  e  análise  de  questionários.  O  segundo  irá 

interagir de forma indireta com o sistema, seja através do layout do questionário impresso em papel ou 

enviado por  e-mail,  de  uma página  da  internet,  ou  de  um subprograma de  visualização  e  coleta  de 

pesquisas, etc.

Assim para que o software além de solucionar o problema para o qual foi projetado, também seja 

agradável ao usuário, deve-se seguir alguns critérios e recomendações ergonômicas para o projeto de 

diálogos e interfaces, conforme a Norma ISO/IEC 9241; e atender as qualidades do software ergonômico, 

propostas  pelo  LabIUtil,  Laboratório  de  Utilizabilidade  do  Centro  de  Tecnologia  em  Automação  e 

Informática de Santa Catarina - CTAI [LAB98].

Os critérios aqui discutidos devem ser adotados em todos os módulos do modelo proposto, visto 

que todos são dependentes da IHC - Interface Homem-Computador.

2.1. As qualidades do Software Ergonômico

Segundo o LabIUtil do CTAI de Santa Catarina [LAB98], os critérios ergonômicos são um tipo de 

ferramenta extremamente útil ao projeto de dispositivos interativos. Através destes critérios são definidas 

as qualidades que devem ser atribuídas ao software ao longo da criação e execução do seu projeto, para 



que, durante a interação, o usuário se sinta extremamente satisfeito.

Com base  em critérios  internacionais  são  propostas  dez  características,  ou  qualidades  para  o 

Software Ergonômico. Assim tal dispositivo interativo deve ser  prestativo, claro, obediente, confortável, 

seguro, consistente, versátil, adaptável, expressivo e compatível.

 

2.1.1. Software Prestativo

Um software  prestativo,  aconselha,  orienta,  informa  e  conduz  o  usuário  na  interação  com o 

computador (mensagens, alarmes, rótulos, etc.).

Esta  qualidade  baseia-se  no  critério  ergonômico  da  condução [LAB98],  através  do  qual  são 

definidos quatro sub-critérios:

• Presteza - de forma bastante direta orienta os usuários sobre as ações possíveis naquele momento.

• Agrupamento/distinção  entre  itens -  diz  respeito  a  organização  visual  dos  itens  de  informação 

relacionados entre si de alguma maneira.

• Feedback imediato - diz respeito às respostas do sistema às ações do usuário. Para toda ação do usuário 

este deve visualizar as respostas do sistema de forma rápida.

• Legibilidade - diz respeito às características lexicais das informações apresentadas na tela, tais como 

brilho  do  caracter,  contraste  letra/fundo,  tamanho  da  fonte,  espaçamento  entre  palavras,  linhas  e 

parágrafos, etc. 

Um  software prestativo,  que  atenda  aos  critérios  anteriores,  proporciona  a  facilidade  de 

aprendizado  e  de  utilização,  permitindo  melhorar  o  desempenho  e  diminuir  o  número  de  erros  na 

operação do sistema.

 

2.1.2. Software Claro

Um  software claro não deixa dúvidas,  para  o usuário,  quanto a  leitura  da sua interface,  suas 

informações são apresentadas e dispostas claramente na tela.



A clareza de um  software também esta relacionada com os critérios de  condução [LAB98] e 

principalmente em dois de seus sub-critérios Agrupamento/distinção entre itens e Legibilidade.

Assim a clareza está ligada na legibilidade das informações e no seu agrupamento e distinção nas 

diferentes telas. 

 

2.1.3. Software Obediente

O software obediente permite ao usuário definir explicitamente as suas entradas e ter o controle 

destas.  A obediência  se  define pelo uso do critério  de  controle explícito,  que se subdivide em dois 

critérios: Ações explícitas do Usuário e Controle do Usuário.

O  critério  ações explícitas  do  usuário refere-se  às  relações  entre  o  processamento  pelo 

computador e as ações do usuário. Tal relação deve ser explícita onde o computador realize somente as 

ações solicitadas pelo usuário e apenas no momento em que houve esta solicitação.

Já o critério de controle do usuário, diz respeito ao fato de que o usuário sempre deve controlar o 

processamento do sistema. Para cada ação possível do usuário opções apropriadas devem ser antecipadas 

e oferecidas, para que este tenha o controle, ações estas como interromper, cancelar, desfazer, suspender e 

continuar.

Permitindo aos usuários terem o controle explícito sobre o sistema e definirem explicitamente as 

entradas, as ambigüidades são limitadas, em conseqüência o usuário comete menos erros. Além disso o 

sistema será melhor aceito quando o usuário tiver controle sobre o diálogo.

 

2.1.4. Software Confortável

Esta  qualidade  está  relacionada  com  o  critério  carga  de  trabalho,  um  software confortável 

proporciona uma diminuição da carga de trabalho perceptiva e cognitiva do usuário, durante a interação 

entre ambos. Muitos erros ocorrem devido ao aumento da carga de trabalho do usuário.

O critério carga de trabalho diz respeito a todos os elementos da interface que tem uma relação 

com a redução da carga cognitiva e perceptiva do usuário e com o aumento da eficiência do diálogo. Este 

critério é subdividido em dois sub-critérios: brevidade e densidade informacional.



O critério de brevidade corresponde ao objetivo de limitar a carga da entrada, e leitura dos dados, 

e o número de passos executados. Este critério possui ainda outros dois sub-critérios: concisão  e ações 

mínimas.

O critério de concisão diz respeito a quão sucinto é uma informação individual, seja ela uma saída 

ou uma entrada. Está relacionado com a carga de trabalho  perceptiva e cognitiva.

Já o critério de ações mínimas está  relacionado com a carga de trabalho que envolve o número de 

ações necessárias à realização de uma tarefa. Deve-se limitar tanto quanto possível o número de etapas 

pelas quais o usuário deve passar.

A densidade informacional é um critério que enfoca a carga de trabalho do usuário com relação ao 

conjunto total de itens de informação que lhe são apresentados, e não a cada elemento ou item individual.

Quando o usuário  é  constantemente distraído  por  informações  desnecessárias  menores  são as 

chances de desempenhar suas tarefas eficientemente. E ainda, quando um menor número de ações forem 

necessárias para cumprir a meta, mais rápidas serão as interações. 

 

2.1.5. Software Seguro

Um  software Seguro  deve  observar  os  critérios  de  gestão  de  erros,  para  empregar  todos  os 

mecanismos que permitam evitar ou reduzir a ocorrência de erros, e que favoreçam sua correção. Os erros 

neste  sentido  estão  relacionados  com  entradas  de  dados  incorretas  ou  com  formatos  inadequados, 

entradas de comandos com sintaxes incorretas, etc. As interrupções provocadas pelos erros, geralmente 

prolongam as transações e perturbam a planificação.

O critério de  gestão de erros está subdividido em três sub-critérios: a  proteção contra erros, a 

qualidade das mensagens de erros e a correção dos erros.

A proteção contra erros esta relacionada com a implementação de mecanismos para detectar e 

prevenir os erros de entradas de dados, comandos, possíveis ações de conseqüências desastrosas e não 

recuperáveis.

O critério  qualidade das mensagens de erros refere-se a pertinência, legibilidade e exatidão das 

informações que são mostradas ao usuário sobre a natureza do erro cometido, o que ele fez de errado, o 

que deveria ter feito e o que ele deve fazer para se recuperar.



A correção dos erros é um critério que diz respeito aos mecanismos colocados à disposição do 

usuário que permitem a correção dos seus erros.

Em síntese,  a  qualidade das  mensagens favorece o aprendizado, e  os erros que são fáceis  de 

corrigir, são bem menos perturbadores.

 

2.1.6. Software Coerente

A  coerência  de  um  software diz  respeito  à  consistência,  estando  relacionada  com o  critério 

homogeneidade/coerência. Refere-se à forma na qual as escolhas na concepção da interface são mantidas 

as mesmas para contextos idênticos, e diferentes para contextos diferentes.

Segundo este  critério  de  ergonomia  [LAB98],  os  procedimentos,  rótulos,  comandos,  etc.,  são 

melhor reconhecidos, localizados e utilizados, quando seu formato, localização, ou sintaxe são estáveis de 

uma tela para outra ou de uma seção para outra. Nestas condições, o sistema fica mais previsível e a 

aprendizagem mais generalizada e consequentemente os erros são diminuídos. 

Este mesmo critério recomenda padronizar tanto quanto possível todos os objetos quanto ao seu 

formato e sua denominação, e padronizar a sintaxe dos procedimentos.

Uma falta de homogeneidade nos menus, por exemplo, pode levar a um aumento considerável dos 

tempos de procura. Esta falta de homogeneidade é também uma razão importante da recusa na utilização. 

 

2.1.7. Software Versátil

O grau de experiência pode variar de usuário para usuário. O software versátil  deve respeitar esse 

nível de experiência.  Os usuários podem se tornar especialistas devido a utilização continuada ou ao 

contrário,  esquecer  dos  detalhes  da  interface depois  de  um longo período de não  utilização.  Aqui  é 

observado o critério de  adaptabilidade, com ênfase no sub-critério de  consideração da experiência do 

usuário, que trata dos meios implementados para respeitar o nível de experiência do usuário.

A interface deve ser concebida de forma a lidar com as variações de nível de experiência. Os 

diálogos de iniciativa somente do computador podem entediar e diminuir o rendimento de um usuário 

experiente,  enquanto  os  atalhos,  lhes  permitem rápido  acesso  às  funções  do  sistema.  Para  usuários 



inexperientes pode-se fornecer diálogos fortemente conduzidos.

Em resumo, devem ser previstos meios diferenciados para lidar com as diferenças de experiência, 

permitindo que o usuário delegue ou se aproprie da iniciativa do diálogo. 

 

2.1.8. Software Adaptável

Esta qualidade advém da observância ao critério da  adaptabilidade, e em especial ao seu sub-

critério,  a  flexibilidade.  Um  software  adaptável deve  reagir  conforme  o  contexto,  e  conforme  as 

necessidades e preferências do usuário. 

Uma interface não pode atender ao mesmo tempo a todos os seus usuários em potencial. Para que 

ela não tenha efeitos negativos sobre o usuário, esta interface deve, conforme o contexto, se adaptar ao 

usuário. Através da flexibilidade, devem ser colocados meios pelos quais os usuários possam personalizar 

a interface a fim de levar em conta as exigências da tarefa, de suas estratégias ou de seus hábitos de 

trabalho.

Em suma, a capacidade da interface de se adaptar as variadas ações do usuário.

 

2.1.9. Software Expressivo

Um  software expressivo respeita  o  critério  significado  dos  códigos  e  denominações,  que  diz 

respeito a adequação entre o objeto ou a informação apresentada ou pedida, e sua referência. Códigos e 

denominações significativas possuem uma forte relação semântica com seu referente.

Uma codificação significativa, melhora a recuperação e o reconhecimento da informação. Códigos 

e denominações não significativos para os usuários podem lhes sugerir operações inadequadas para o 

contexto, levando-os a cometerem erros. 

O uso de termos pouco expressivos para o usuário, podem leva-los a selecionarem uma opção 

errada. 

 



2.1.10. Software Compatível.

Um  software compatível deve  conciliar  as  características  do  usuário  e  de  sua  tarefa  com  a 

organização das saídas, das entradas e do diálogo de uma dada aplicação. O critério respeitado neste caso 

é o da  compatibilidade, que também diz respeito ao grau de similaridade entre diferentes ambientes e 

aplicações. 

Observando este critério obtém-se um aumento de eficiência quando os procedimentos necessários 

a realização da tarefa são compatíveis com as características do usuário; quando são organizados de forma 

a respeitar as expectativas e costumes do usuário; quando as traduções, transposições, interpretações, ou 

referências a documentação são minimizadas. 

 

"A atribuição destas qualidades aos dispositivos interativos se dá através de recomendações pontuais, encontradas em 

normas, guias e manuais de ergonomia.  Estas dicas de projeto representam as formas de conhecimento ergonômico mais 

aplicadas ao projeto de interfaces homem-computador." [LAB98]

 

2.2. Estratégias para o projeto

Segundo [FAB98] definir o projeto de uma interface não é uma tarefa simples. O autor ainda 

revela que a construção de interfaces ainda não possui um padrão de desenvolvimento sistemático que 

possa ser aplicado com sucesso garantido.

Assim algumas estratégias devem ser tomadas para garantir o sucesso e aceitação do produto com 

relação à sua interação com o usuário. De maneira geral devem ser seguidas as orientações para obter um 

software com as qualidades ergonômicas definidas anteriormente, visto que tais qualidades abrangem um 

universo de métodos e técnicas recomendados para IHC (Interface Homem-Computador).

O modelo aqui apresentado deverá fazer uso dos recursos da interface gráfica, especialmente no 

tocante à janelas. Deve seguir as características gerais do sistema operacional, planilhas  e editores, que 

tiverem maior aceitação e uso pelos usuários que utilizarão o software deste projeto. 

A interface deste projeto deve usar as técnicas de WYSIWYG-What You See Is What You Get (O 

que você vê é o que você obtém) , para permitir ao usuário observar na tela o resultado do processamento, 

ou seja, a saída.



Os módulos do sistema devem fazer uso de assistentes para conduzirem o usuário inexperiente, 

passo a passo. Também devem ser previstos botões e teclas de atalho que tornem o  software mais ágil 

para os usuários experientes.

Antes  da  implementação  do  projeto,  protótipos  devem  ser  gerados,  tantos  quantos  forem 

necessários, e avaliados junto aos usuários nos diversos critérios pertinentes à interface.

 

2.3. Conclusão

A importância das interfaces, discutidas por [FAB98], são evidenciadas pelo crescimento no uso 

de computadores,  que demonstram uma tendência de que no futuro quase todos as pessoas o usarão 

diariamente, e de que entre produtos similares, os usuários optam pelos que são mais atrativos.

Alguns autores afirmam que a interface consome até 70% dos custos totais do ciclo de vida de um 

sistema  interativo,  e  pesquisas  recentes  demonstram  que  em  média  48%  do  código  de  um sistema 

interativo é dedicado à interface [FAB98].

O conteúdo deste  capítulo  representa  uma visão  superficial  dos  conceitos  de  IHC e  critérios 

ergonômicos,  mas que são suficientes para orientar  o projeto de construção das interfaces e,  o mais 

importante, para despertar a necessidade de um estudo mais profundo deste temas, para que o produto 

final atenda as expectativas do usuário quanto à funcionalidade, desempenho e usabilidade. Estes fatores 

tem um papel determinante na aceitação do software.



3.  MÓDULO GERADOR
 

O módulo gerador do sistema tem por objetivo permitir que o usuário crie as questões de sua 

pesquisa,  ou  seja,  que  elabore  o  questionário  que  será  aplicado,  utilizando  para  isso  uma  interface 

amigável.

Faz-se  necessário  estabelecer  um  protocolo  ou  mecanismo  de  comunicação  eficaz  entre  os 

módulos, para isso a solução discutida será a geração de uma Linguagem Descritiva de Questionários 

(LDQ), que irá permitir ao módulo de execução criar as interfaces e executar o questionário.

Como este é o primeiro módulo em que o usuário terá contato com o sistema. Por este motivo 

devem ser previstos e implementados mecanismos que conduzam o usuário de forma que este obtenha 

resultados mesmo tendo pouca experiência com o produto.

A modelagem deste  módulo é  voltada para observar os critérios e  qualidades  ergonômicas,  e 

definir os meios de armazenamento do projeto da pesquisa e de sua formalização.

 

3.1. Linguagem Descritiva de Questionários

Um método utilizado pela quase totalidade dos sistemas similares pesquisados, é a adoção de uma 

linguagem ou protocolo que formalize o modelo do questionário criado pelo usuário, alguns exemplos 

destas "linguagens" são relacionados a seguir:

 

3.1.1. Formato de Arquivo de Configurações

Este modelo utiliza  uma linguagem descritiva similar  ao arquivos de configurações  ".ini",  do 

sistema operacional windows´9x, com dois tipos básicos: rótulos, representados nomes entre símbolos em 

colchetes,  e  atribuição  de  valores  a  propriedades,  ou  variáveis.  A Figura  3.1 ilustra  uma  destas 

linguagens, neste caso a utilizada pelo Sistema SurveySolutions for the Web [PER98].

 

, 15/10/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-bookmark:_Hlt430703539'></span><span style='mso-element:field-begin'></span><span
style='mso-bookmark:_Hlt430703539'><span style="mso-spacerun: yes"> </span>REF
_Ref430922049 <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-bookmark:_Hlt430703539'></span><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->



[Overview]

WizDatFilVer=3

WizScpFil=C:\ARQUIV~1\PERSEUS\SURVYSOL\RESERVED\webpub.wzd

QstCnt=18

 

[Question 1]

QstNam=Title

QstTxt=What do you want to use as a title for your survey?  This title is used as the title of the web 
page, is used as the subject header of responses e-mailed to you, and is used to identify which database 
to add survey responses to (when you are doing more than one survey).

AnsTyp= 1

AnsFlg=-1

AnsTxt=Web Survey

AnsVal=

JmpSer=

Figura 3.1 - Listagem de um arquivo de configuração de questionário.

 

3.1.2. Formato de Arquivo padrão HTML

Este modelo utiliza uma linguagem descritiva similar à linguagem do protocolo HTML (Hipertext 

Markup Language) dos browsers da  internet. A Figura 3.2 ilustra uma desta linguagens, neste caso a 

utilizada pelo Sistema Raosoft  EZSurvey [RAO98],  que utiliza uma linguagem denominada por seus 

projetistas de OML (Object Markup Language).

 

 

<OML TYPE=text/ezsform NAME="EZSurvey form" VERSION=100 CREATOR="Raosoft 
EZSurvey">

OML? Object Markup Language.

<FORM DATABASE=quality METHOD=POST ACTION=report.rep/savedata.cgi 

, 15/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B020000000800000008000000720061006F0073006F00660074000000</w:data>
</xml><![endif]-->



WEB.METHOD=POST WEB.ACTION=/cgi-bin/savedata.cgi WEB.DATA>

<INPUT NAME=Sec1 TYPE=SECTION SIZE=1>

Section I

</INPUT>

<INPUT NAME=Q1 TYPE=WEIGHTED SIZE=1>

My manager empowers employees to act if quality standards are compromised.

<OPTION VALUE="4">Strongly Agree

<OPTION VALUE="3">Agree

<OPTION VALUE="2">Disagree

<OPTION VALUE="1">Strongly Disagree

<OPTION VALUE="x">Not Applicable

</FORM><SUMMARY>

<SETUP YMAX=100 YTICKS=1 XTICKS=1 YLABELS=1 XLABELS=1 YAXIS=1 XAXIS=1 
3D=1 ASPECT=90 YTITLE=Percent TITLE="<I>Title text goes <B>here!</B></I>" MISCODE=1 
BLANK=1 SKIPEMPTY=1 SORT=0 ICOUNTS=0 IPERCENT=0 IPERCENTSIGN=0 
BLACKLABEL=0 WEDGE=0 TYPE=2>

</SUMMARY>

Figura 3.2 - Listagem de um arquivo de geração de questionários em OML.

3.2. Especificação de uma LDQ

Para construir a LDQ deve-se considerar os seguintes tópicos:

§         Tipo de questões a serem formuladas.

§         Formato das questões.

§         Controle do fluxo.

§         Controle da ordem de exibição das opções.

§         Divisão em sessões.

Os tipos de questões mais comuns identificadas nos diversos meios em que circulam, como o 



papel ou as páginas eletrônicas da internet, "home pages", serão classificadas em três grupos: questões 

abertas, fechadas e mistas.

As questões abertas, ou livres, aceitam valores como texto, datas, valores inteiros e decimais, 

podendo ser especificado intervalos válidos, como por exemplo, a questão que pergunta qual o percentual 

de satisfação do usuário de um determinado produto, resposta limitada de 0 a 100%.

Nas questões fechadas, ou eletivas, a resposta baseia-se na escolha de um ou mais itens de uma 

lista  apresentada  ao  entrevistado,  como  os  objetos  de  seleção  do  sistema  operacional  windows´9x, 

chamados  de  check  lists e  check  lists  multiple  selection (Lista  de  simples  seleção  ou  de  múltiplas 

seleções). 

Vale  salientar  que  a  implementação  é  independente  do  sistema  operacional.  Os  objetos  aqui 

descritos ou exemplificados como componentes de um ou outro sistema operacional, são mencionados 

apenas para que o leitor possa visualiza-los rapidamente em sua tela mental. 

Nas questões mistas como nas fechadas é fornecida uma lista para escolha das opções, mas o 

entrevistado pode escolher também fornecer uma resposta que não pertença a listagem ou é exigido dele 

que cada item da lista seja valorado.

A  gramática  utilizada  para  construção  da  LDQ  esta  baseada  e  organizada  em  cláusulas  de 

predicado, semelhante ao formato utilizado pela linguagem PROLOG [PRO87]. A Figura 3.3 mostra a 

estrutura geral da linguagem a ser criada.

Pesquisa(nome, banco_de_dados).

Seção(número_da_seçao, texto_da_seção, Lista_de_Controle).

Questão(número_da_seção, número_do_item,  tipo, Lista_de_Controle, 

        texto_da_pergunta, Lista_de_alternativas).

Fim().

Figura 3.3 - Estrutura geral da LDQ.

3.2.1. Cláusula pesquisa

A cláusula  pesquisa tem como objetivo identificar a pesquisa, atribuindo para esta um nome, e 

informar o caminho e nome do arquivo do banco de dados que conterá as respostas coletadas pelo módulo 

de coleta. É uma dupla, isto é, possui dois argumentos, como a seguir:



pesquisa(α, β). 

Onde:

α: nome dado à pesquisa; tipo string;

β: caminho e nome do banco de dados; tipo string;.

 

Os dois  parâmetros  são sempre  obrigatórios,  o  primeiro  (α)  é  uma sentença  que identifica o 

projeto de pesquisa que será codificado a seguir, deve ser escolhido pelo usuário criador do projeto. O 

segundo parâmetro (β),  é  o  endereço e  nome físico do banco de dados que será  alimentado com as 

respostas dos entrevistados.

Como exemplo a cláusula da Figura 3.4 registra que o questionário refere-se a uma pesquisa 

eleitoral,  segundo  o  título  expresso  no  primeiro  parâmetro,  e  que  os  dados  da  pesquisa  devem ser 

armazenados na base de dados "eleicao98.dat" no diretório "c:\pesquisa", concordando com o conteúdo 

do segundo parâmetro. 

 

 

pesquisa("Pesquisa Eleitoral", c:\pesquisa\eleicao98.dat").

 

Figura 3.4 - Exemplo do uso da cláusula pesquisa.

 

3.2.2. Cláusula seção

A cláusula seção  divide a pesquisa em blocos de questões, que possuem características próprias 

ou que estabelecem um fluxo de controle diferenciado. É uma tripla, como a seguir:

seção(α, β, δ). 

Onde:

, 15/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003400330030003900340030003700380038000000</w:data>
</xml><![endif]-->



α: é o número de ordem seqüencial da seção  (0 ≤ α ≤ n); 

β: texto descritivo do nome da seção; tipo string; 

δ: Lista de controles (seqüencial, aleatório).

 

A sintaxe desta cláusula atribui ao primeiro parâmetro, um número de identificação na forma de 

um inteiro. Duas seções não podem receber o mesmo número de ordem. O segundo parâmetro é um texto 

descritivo para o cabeçalho da seção fornecido pelo projetista.

O parâmetro  δ da cláusula  seção é  uma lista  que obedece a  sintaxe da linguagem  PROLOG 

representada por uma seqüência de itens separados por vírgulas, iniciando a seqüência com abre colchetes 

e  terminado com fecha colchetes (ex.  [a1,  a2,  ...,  an]).  A representação da lista  vazia,  abre colchetes 

seguido de um fecha colchetes,  também é suportada, sendo utilizada quando não se desejar o uso de 

nenhum controle  explicito  (ex.  []).  Este  parâmetro  pode  conter  em sua  lista,  os  tokens  de  controle 

seqüencial ou aleatório. 

O controle seqüencial faz com que o fluxo das questões siga a ordem crescente da numeração de 

item das cláusulas  questão (parâmetro  β da cláusula  questão, a seguir) que pertençam a esta seção, de 

acordo  com  a  Definição  3-1.  Por  omissão,  se  não  for  informado  explicitamente  nem  o  controle 

seqüencial nem o aleatório, o primeiro é assumido por default.

 

Uma questão n pertence a uma seção x, quando o parâmetro α da cláusula questão é igual ao parâmetro 
α da cláusula seção, sendo que a posição das cláusulas no arquivo que contenha o código da LDQ, é 
indiferente.

Definição  3-1 . Escopo da cláusula questão em relação à seção.

 

Entretanto o uso do token de controle aleatório gera no módulo de execução o efeito de apresentar 

em ordem aleatória, isto é fortuita, as questões que pertençam a seção corrente, conforme a Definição  

3-1.

Isto  significa  que  a  cada  nova  entrevista  gerada  pelo  módulo  de  execução  as  perguntas  são 

montadas, impressas  ou formuladas em uma ordem que respeita apenas o critério do acaso.
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Este recurso possibilita  minimizar a  influência que a  ordem das questões poderia ter  sobre o 

entrevistado e também onde a pesquisa é aplicada a várias pessoas próximas, dificultar que haja a cópias 

das respostas, ou melhor a chamada "cola".

Na cláusula exemplificada pela Figura 3.5, a seguir, esta sendo criada uma seção cujo número de 

ordem é 1, significando que é a primeira seção da pesquisa de acordo com o valor do primeiro parâmetro, 

no segundo parâmetro a frase "Dados do Eleitor" é o titulo que será apresentado  e controle seqüencial 

significa que as questões serão formuladas na seqüência de seu número de ordem.

 

 

seção(1,"Dados do Eleitor",[seqüencial]).

 

Figura 3.5 - Exemplo do uso da cláusula seção.

 

3.2.3. Cláusula questão

A cláusula  questão codifica a pergunta a ser formulada definindo a seção a que pertence, a sua 

ordem,  o  formato  da  resposta  a  ser  fornecida,  os  controles  de  funcionamento,  o  texto  da  questão  e 

dependendo do seu tipo uma lista de respostas associadas. Tem o formato da 6-upla a seguir:

questão(α, β, δ, ε, φ, γ).

Onde:

α: número de ordem seqüencial da seção  (0 ≤ α ≤ n);

β: número de ordem seqüencial da questão  (0 ≤ β ≤ n);

δ:  tipo da questão (texto, numérico, data, escolha_simples,       escolha_múltipla, escolha_aberta, 

tabela, classificação);

ε:  lista de controles;

φ:  pergunta a ser formulada; tipo string; e

γ:  lista de valores que podem ser selecionados.

Todas as questões devem estar subordinadas a uma seção correspondente, que as agrupa em um 
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mesmo bloco. O parâmetro α desta cláusula recebe um valor inteiro que a identifica como pertencente a 

seção de mesmo número, conforme a Definição  3-1. O conteúdo do parâmetro  β da questão faz sua 

individualização e identificação dentro da  seção a que pertence. Este deve ser um valor inteiro único para 

cada questão.

O parâmetro  δ da cláusula  questão identifica a que tipo pertence. É através do seu tipo que os 

módulos seguintes saberão como apresentar, obter e processar as respostas. 

A lista de controles colocada no parâmetro  ε está diretamente relacionada ao tipo de questão, 

segundo este tipo o uso de alguns controles não tem nenhum efeito no processamento da mesma. Este 

parâmetro trabalha sempre com uma lista usando o mesmo formato do terceiro parâmetro da cláusula 

seção.

O texto que contém a formulação da pergunta, é colocado na forma de uma  string no quinto 

parâmetro (φ) desta cláusula. 

O uso do sexto e último parâmetro da cláusula  questão está subordinado diretamente ao tipo de 

questão e controles usados, em alguns casos não deve ser informado. Quando informado, obedecerá a 

forma de uma lista segundo a  sintaxe da linguagem PROLOG [PRO87], conforme detalhado no uso do 

parâmetro da cláusula seção.

 

3.2.4. Tipos de questões

O  parâmetro  δ,  terceiro,  da  cláusula  questão  determina  sempre  o  tipo,  ou  categoria,  a  que 

pertence. Através deste parâmetro os demais módulos do sistema sabem como será formulada a pergunta 

ao entrevistado, uma forma de apresentação, o formato da resposta, como esta deve ser armazenada no 

arquivo do banco de dados e quais os atributos deste, como devem ser analisados. De outro modo se a 

questão é aberta ou livre solicitando uma resposta espontânea por parte do entrevistado ou se é fechada ou 

de múltipla escolha, onde a resposta do usuário é eletiva entre várias opções. Alguns tipos são mistos 

exigindo ora uma resposta eletiva ora uma resposta livre. Os tipos previstos nesta especificação são: texto, 

numérico, data, escolha_simples, escolha_múltipla,  escolha_aberta, tabela, classificação.

a) Tipo texto

As  questões  de  tipo  texto são  usadas  quando  espera-se  uma  resposta  livre  e  espontânea  do 

entrevistado sendo aceita qualquer informação dentro do limite de caracteres especificado no controle 
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tamanho, o conteúdo da resposta é armazenada de forma integral no banco de dados, respeitando o limite 

informado para o número de caracteres da resposta.

Na representação da Figura 3.6 temos a codificação de uma pergunta simples: qual o nome do 

entrevistado. A codificação, usando a LDQ, indica pelo primeiro parâmetro da cláusula que a questão 

pertence a primeira seção da pesquisa, pelo segundo parâmetro que é a primeira formulada dentro da 

seção, no terceiro que a categoria da questão é do tipo texto, o quarto é uma lista de controles para a 

execução cujo item número um informa que a questão deve ser respondida obrigatoriamente e o item 2 

limita  o  tamanho da  resposta  a  40  caracteres  alfanuméricos,  o  quinto  parâmetro  é  o  texto  que  será 

apresentado na formulação da questão, o símbolo de  underline, _ , do sexto e último parâmetro significa 

que este parâmetro não tem valores definidos.

 

questão(1,1,texto,[obrigatório, tamanho(40)],

        ”Informe o seu nome:“, _).

Figura 3.6 - Exemplo de uso da cláusula questão para o tipo texto.

O controle  tamanho é característico deste tipo de questão.

 

b) Tipo numérico

As questões do tipo  numérico assim como as questões do tipo  texto são abertas e espontâneas 

permitindo ao entrevistado informar o valor para a questão diretamente. As questões deste tipo aceitam 

valores inteiros ou decimais de acordo com o controle selecionado entre inteiro  ou decimal, sendo que no 

caso de omissão trabalha-se  com inteiro. Em alguns casos pode ser necessário fazer uso de uma faixa de 

valores válidos, usando o controle  faixa. Ainda em semelhança ao tipo  texto não se faz uso da lista de 

itens para seleção (parâmetro γ).

A  Figura  3.7 ilustra  o  uso  desse  tipo,  inquirindo  ao  entrevistado  qual  a  sua  idade.  Os  dois 

primeiros parâmetros da cláusula contem respectivamente o número da seção e o número de ordem da 

questão, o tipo  numérico, está definido no terceiro, a lista do quarto parâmetro apresenta os controles 

obrigatório e inteiro, significando que  resposta deve ser compulsoriamente fornecida e que o valor deve 

ser do tipo inteiro.  Novamente a exemplo da cláusula  texto o símbolo de  underline (_) representa a 

inexistência do sexto parâmetro da cláusula.
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questão(1,2,numérico,[obrigatório, inteiro],”Qual a sua idade?“,_).

 

Figura 3.7 - Exemplo de uso da cláusula questão para o tipo numérico.

 

c) Tipo data

O tipo  data nas cláusulas  questão tem por objetivo aceitar uma data como resposta à pergunta 

formulada, pertence a categoria de questões abertas, onde o entrevistado deve informar de forma direta o 

valor para a resposta. As questões deste tipo aceitam os controles obrigatório e formato_data, o primeiro 

refere-se  se  a  resposta  é  uma  exigência  ou  não,  o  segundo  refere-se  ao  formato  em que  a  data  é 

processada.  Os  módulos  executor  e  coleta  podem trabalhar  com qualquer  combinação  na  ordem de 

entrada dos valores de dia, mês e ano conforme o configuração do controle formato_data.

Na Figura  3.8 esta  exemplificado  o  uso  da  cláusula  questão e  do  tipo  data,  é  solicitada  do 

entrevistado  que  este  informe  a  data  de  seu  nascimento.  Os  parâmetros  1  e  2  da  cláusula  contem 

respectivamente o número da seção e o número de ordem da questão, no terceiro está definido o tipo data, 

a lista do quarto parâmetro possui um único item, o controle  formato_data configurando a data para a 

seqüência dia, mês e ano com quatro dígitos. O símbolo de underline (subscrito) representa a inexistência 

do sexto parâmetro da cláusula.

 

 

questão(1,3,data,[formato_data(dd,mm,aaaa)],

        ”Qual a sua data de nascimento?“,_).

 

Figura 3.8 - Exemplo de uso da cláusula questão para o tipo data.
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d) Tipo escolha_simples

O tipo de questão escolha_simples faz parte do conjunto das questões fechadas ou eletivas. Aqui 

uma lista de itens para seleção deve ser fornecida ao entrevistado sendo exigido deste que escolha uma 

das alternativas listadas. Apenas uma alternativa pode ser assinalada. A escolha de mais de um item deve 

ser impedida e quando o meio em que a pesquisa esta sendo realizada não permitir tal controle, a exemplo 

se o papel for a mídia em uso, a resposta deve ser considerada nula.

As questões do tipo escolha_simples, como nas outras questões fechadas ou mistas que fazem uso 

de uma lista para seleção, pode usar o controle aleatório para que a apresentação das alternativas a serem 

listadas não obedeçam a ordem natural em que aparecem na lista do parâmetro γ da cláusula questão, mas 

que o critério utilizado seja ao acaso. Assim a influência que ordem das alternativas apresentadas ao 

conjunto de todos os entrevistados é minimizada.

Na Figura 3.9 esta exemplificado dois usos da cláusula  questão e do tipo  escolha_simples. Os 

primeiros  e  segundos  parâmetros  são  os  números  de  seção e  número  de  ordem a  que pertencem as 

questões, respectivamente. O tipo escolha_simples está explicito no terceiro parâmetro das duas cláusulas. 

O primeiro controle da  cláusula (a) é  obrigatório indicando que uma resposta deve ser assinalada, o 

segundo é seqüencial indicando ao módulo executor que as alternativas devem ser apresentadas na ordem 

em  que  aparecem  na  lista  do  sexto  parâmetro.  Existe  apenas  o  controle  aleatório na  cláusula  (b) 

ordenando  ao  executor  alterar  a  ordem  dos  itens  da  lista  de  alternativa  ao  acaso.  Como  não  foi 

especificado o controle obrigatório para a cláusula (b) o entrevistado pode abster-se de respondê-la. 

 

 

questão(1,4,escolha_simples,[obrigatório, seqüencial],

             ”Informe o seu sexo”, [“M”, ”F”]).

questão(1,5,escolha_simples,[aleatório],

             ”Qual o partido de sua preferência”,

             [“Pa”, ”Pb”, "Pc", "Outro"]).

 

Figura 3.9 - Exemplo de uso da cláusula questão para o tipo escolha_simples.
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e) Tipo escolha_múltipla

As questões que usam o tipo escolha_múltipla fazem parte do conjunto das questões fechadas ou 

eletivas. Assim como nas questões do tipo escolha_simples, uma lista de itens para seleção é fornecida 

para que o entrevistado escolha entre elas uma ou mais das alternativas listadas. A escolha de mais de um 

item é permitida. 

Neste  tipo  de  questão,  bem como  no  conjunto  das  demais  questões  fechadas  ou  mistas  que 

possuem uma lista de itens para seleção, a apresentação dos itens de sua listagem de alternativas pode ser 

apresentada em ordem aleatória, ou seja, fortuita, usando para tanto o controle apropriado: aleatório. 

Um exemplo do uso do tipo  escolha_múltipla na cláusula  questão é fornecido na Figura 3.10, 

onde seus parâmetros representam em seqüência: o número de seção, número de ordem da questão, o tipo 

escolha_múltipla, a lista de controles, o texto da pergunta que será formulada, e a lista de valores válidos 

para  a  resposta.  O  controle  aleatório formaliza  que  a  ordem  em  que  as  respostas  possíveis  são 

apresentadas é fortuita, tais respostas encontram-se na lista do sexto parâmetro.

 

 

questão(1,6,escolha_múltipla,[aleatório],

”Em quais partidos voce não votaria em nenuma situação?”,

[“Pa”, ”Pb”, "Pc", "Pd", "Pe", "Pf"]).

 

Figura 3.10 - Exemplo de uso da cláusula questão para o tipo escolha_múltipla.

 

f) Tipo escolha_aberta 

Este tipo de questões é uma especialização do tipo  escolha_simples, faz parte do conjunto das 

questões mistas, pois pode retornar como complemento da lista de seleção uma resposta livre, textual. 

Assim como nas questões do tipo escolha_simples, uma lista de itens para seleção é fornecida para que o 

entrevistado escolha entre elas uma das alternativas listadas, apenas um dos itens podem ser escolhidos 

para a resposta. A especialização deste tipo de questão reside na faculdade de apresentar na execução do 

questionário um item adicional, que não faz parte lista original fornecida, para permitir ao entrevistado 

fornecer uma resposta própria diferente das contidas na lista.
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Dada uma lista de  n elementos, respostas, na forma  [a1,  a2,  ...,  an],  como valor para o sexto 

parâmetro da cláusula  questão, será sempre considerado a existência de um item an+1 no final da lista, 

denominado resposta_livre. O módulo de execução irá montar a lista de opções na forma explicitada pela 

existência ou não dos controles seqüencial e aleatório, e acrescentará ao final da lista uma opção com os 

dizeres  "Outra  -  Especificar".  A  escolha,  por  parte  do  entrevistado,   do  item  an+1,  resposta_livre, 

necessita de uma resposta complementar, que será adquirida através de uma entrada do tipo texto com o 

uso do controle  obrigatório. Por definição o tamanho da entrada nesta especificação da LDQ é para o 

máximo de 40 caracteres.

O  tipo  de  questão  escolha_aberta é  mostrado  no  exemplo  da  Figura  3.11,  cujos  parâmetros 

representam na  ordem em que  aparecem:  o  número  de  seção,  número  de  ordem da  questão,  o  tipo 

escolha_aberta, a lista de controles, o texto da pergunta a ser formulada, e a lista de valores válidos para a 

resposta. A presença do controle  aleatório estabelece que, a ordem na qual as respostas possíveis são 

apresentadas é fortuita, incerta. Tais respostas encontram-se na lista do sexto parâmetro.

 

 

questão(1,7,escolha_aberta,[aleatório],

”Qual deve ser a prioridade de seu candidato?”,

[“Saude”, ”Educação”, "Trabalho"]).

 

Figura 3.11 - Exemplo de uso da cláusula questão para o tipo escolha_aberta.

g) Tipo tabela 

O tipo tabela usado nas cláusulas questão é similar ao tipo escolha_simples, sendo usado quando 

o objetivo é obter do entrevistado uma resposta  baseada em uma tabela  de valores  classificados em 

escalas ou graus. Por exemplo, quando o entrevistado deve escolher entre cinco classificações:  ruim, 

regular, bom, muito bom e  ótimo, qual delas considera a que mais representa o seu grau de satisfação 

sobre um determinado produto ou serviço. O formato do tipo tabela permite que além das escalas, possa 

ser construída uma lista de itens a serem avaliados, denominada quesitos, como por exemplo: qualidade 

do produto, preço, prazo de entrega, etc.

Assim como no tipo  escolha_simples apenas  um dos  itens  da  escala  pode  ser  assinalado.  A 

escolha de mais de um item invalida a resposta tornado-a nula. Quando o meio em que a pesquisa esta 
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sendo realizada permitir, um controle será implementado para aceitar apenas que uma alternativa seja 

assinalada.

 A principal distinção nas questões do tipo tabela diz respeito ao formato do sexto parâmetro da 

cláusula questão, para este tipo o parâmetro referido deve ser uma lista da estrutura [x, y], onde x é a lista 

de quesitos e y é a lista dos itens da escala, ficando o formato final na forma:

questão(α, β, tabela, ε, φ, [[q1, q2, ..., qn ], [e1, e2, ..., em ]]).

Onde:

qn: texto contendo o quesito a ser avaliado (n ≥ 0) e

em: valor da escala usada na avaliação (m > 1)

 

A limitação (n ≥ 0) traduz que n pode ser igual a 0,  neste caso a lista de quesitos é uma lista vazia, 

significando que no texto do quarto parâmetro da cláusula  questão, está contido o único quesito a ser 

avaliado nesta questão, um exemplo pode ser estudado na cláusula (a) da Figura 3.12. Já a limitação de 

(m>1) significa que pelo menos dois itens devem fazer parte da lista de escala.

Outra  característica  importante  é  o  comportamento  dos  controles  seqüencial e  aleatório nas 

questões deste tipo. Quando um destes controles é declarado na lista do parâmetro apropriado (ε), apenas 

a lista de quesitos (lista x) será afetada pelo seu uso. A lista de escalas (lista y) por definição é montada na 

mídia do questionário obedecendo a mesma ordem em que seus itens aparecem na codificação da questão.

Quando o controle  obrigatório for usado, sua ação será desdobrada a todos os quesitos a serem 

respondidos, obrigando que todos recebam uma resposta por parte do entrevistado.

Dois exemplos do uso de questões do tipo tabela podem ser observados na Figura 3.12. Em ambas 

as cláusulas os parâmetros representam na ordem em que aparecem: o número de seção, número de ordem 

da questão, o tipo  tabela, a lista de controles, o texto da pergunta a ser formulada, e a lista de valores 

válidos para a resposta, sendo que a lista do sexto parâmetro apresenta sempre dois itens,  o primeiro é 

uma lista de quesitos a serem respondidos e ao segundo também é uma lista, que contém a escala a ser 

usada para a avaliação dos quesitos. A lista de quesitos da cláusula (a) é uma lista vazia, neste caso o 

módulo executor sabe que existe apenas um quesito e que este está implícito no texto da questão. Já a 

cláusula (b) está completa e o modulo executor deve montar a avaliação para quatro quesitos (rádio, TV, 
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Jornal, Panfletos). A presença do controle  aleatório afeta apenas a ordem em que serão processados os 

quesitos, não modifica a ordem das escalas.

 

 

(a)

questão(1,8,tabela,[obrigatório],

”Como voce classifica o nível moral da campanha?",

[],[“Péssimo”, ”Baixo", "Médio", "Bom", "Alto"]).

 

(b)

questão(1,9,tabela,[aleatório],

”Classifique a campanha eleitoral por meio de comunicação:",

["Rádio", "TV", "Jornal", "Panfletos"], [“Ruim”, ”Boa", "Muito Boa", "Ótima", "Excelente"]).

 

Figura 3.12 - Exemplo de uso da cláusula questão para o tipo tabela.

 

h) Tipo classificação

As questões projetadas para o uso do tipo  classificação fazem parte do conjunto das questões 

mistas. Apesar de fazerem uso de uma lista de alternativas o entrevistado deve fazer uma ordenação 

daqueles itens visualizados ou escolher alguns itens pela sua ordem de prioridade ou importância. 

Considerando que o sexto parâmetro da cláusula  questão é uma lista de  n elementos, ou seja, 

alternativas, na forma:

questão(α, β, classificação, ε, φ, [a1, a2, ..., an ]).

Onde:

an: alternativa da questão a ser classificada (n > 1)



 

Interpretando (n > 1), é trivial que no mínimo dois itens devam aparecer na lista de respostas, 

visto que apenas a partir deste número pode ocorrer a classificação.

A execução desta questão terá dois comportamentos dependendo do controle utilizado completa 

ou  parcial.  O  uso  do  controle  completa  exige  que  todos  os  itens  da  questão  sejam  marcados  ou 

classificados, recebendo cada item um valor conforme o momento em que foi escolhido, ou seja se foi o 

primeiro, segundo, etc. O uso do controle  parcial conduz a execução para que apenas um número de 

alternativas, predefinido no primeiro e único parâmetro do controle, sejam aceitas e então a execução 

daquela questão é considerada encerrada.  Se nenhum deste dois controle for definido por omissão o 

controle completa é assumido por definição. 

A Figura 3.13 exemplifica o uso do tipo classificação na cláusula questão. Nas cláusulas (a) e (b) 

os parâmetros significam na ordem em aparecem: o número de seção, número de ordem da questão, o tipo 

classificação, a lista de controles, o texto da pergunta a ser formulada, e a lista de valores válidos para a 

classificação da resposta. A cláusula (a) está codificada para que todos as alternativas apresentadas sejam 

marcadas, tornando assim uma classificação completa da lista de itens em conformidade com o uso do 

controle completa. Na cláusula (b) apenas os três primeiros apontados pelo entrevistado são usados como 

resposta para a questão, sempre classificados na ordem em que foram escolhidos.

 

 

(a)

questão(1,10,classificação,[aleatório,completa],

”Dê qual você considera será a classificação final da eleição:",

[“Candidato A”, “Candidato B”, “Candidato C”, “Candidato D”]).

 

(b)

questão(1,10,classificação,[aleatório,parcial(3)],

”Na sua opinião qual os três maiores partidos do país (em ordem)",

[“Pa”, “Pb”, “Pc”, “Pd”, "Pe"]).
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Figura 3.13 - Exemplo de uso da cláusula questão para o tipo classificação.

 

3.2.5. Tipos de Controles

Os  controles  são  usados  para  atribuir  propriedades  ou  conduzir  comportamentos  objetivos  à 

execução do questionário da pesquisa. Alguns controles são de uso exclusivo para determinados tipos de 

questões e não tem efeito se usados para tipos diferentes ao qual esta ligado. Um exemplo deste caso é o 

controle formato_data que somente terá efeito se usado em uma cláusula questão codificada para o tipo 

data.  Os  controles  válidos  para  esta  especificação  da  LDQ  são:  obrigatório,  opcional,  seqüencial,  

aleatório, tamanho, inteiro, decimal, faixa, formato_data, completa, parcial, dd, mm, aaaa, aa. 

a) Controle obrigatório

 O controle  obrigatório exige que a questão onde foi usado obtenha uma resposta por parte do 

entrevistado, este não pode abster-se. Deve-se fazer uso do controle quando a informação solicitada é 

fundamental para o processamento da pesquisa como por exemplo, a data de nascimento do entrevistado, 

o seu sexo,  o seu telefone, endereço ou e-mail (correio eletrônico), etc. Pode ser usado em todos os tipos 

de questões, porém o seu uso para as cláusulas do tipo tabela tem o seu efeito distribuído a todos os itens 

a serem respondidos naquele tipo, chamados quesitos. Quando este controle aparecer na lista de controles 

de uma cláusula  onde também apareça controle  opcional, este último não terá efeito, atribui-se maior 

prioridade ao controle obrigatório.

b) Controle opcional

Tem efeito inverso ao controle  obrigatório,  pois  permite  ao entrevistado  passar pela questão 

corrente sem respondê-la. O seu uso pode ser explícito quando aparece na lista de controles ou implícito 

quando o controle obrigatório não faz parte da lista de controles. O seu uso é permitido em todos os tipos 

de questões, sendo aconselhado que,  quando possível, seja explícito para maior clareza do código. O seu 

uso pode ser exemplificado para a questão que pergunta qual o telefone do entrevistado,  como pode 

ocorrer que este não o possua ou não o queira divulgar, o uso do controle opcional permite uma resposta 

vazia. Se ocorrer o uso simultâneo dos dois controles, obrigatório e opcional, prevalece o uso do primeiro 

por ser de maior prioridade.

c) Controle seqüencial 

Este controle pode ser atribuído tanto às cláusulas seção, quanto às cláusulas questão, produzindo 



em  ambas  efeitos  semelhantes.  Quando  compor  a  lista  de  controles  da  cláusula  seção as  questões 

vinculadas  a  ela,  segundo a  Definição  3-1,  serão  impressas  ou exibidas  pelo  módulo  de execução, 

dependo do meio no qual a pesquisa está sendo realizada, seguindo a ordem numérica crescente dos 

valores do segundo parâmetro (β) das cláusulas questão. 

O uso do controle seqüencial  na lista de controles da cláusula questão tem efeito apenas quando 

vários itens, ou opções, são disponibilizadas para a resposta do usuário, ou seja para os tipos de questão 

escolha_simples,  escolha_múltipla,  escolha_aberta,  tabela,  classificação. Para estes casos os itens são 

montados, ou seja impressos ou exibidos, na ordem em que compõem  a lista do sexto parâmetro  da 

cláusula. 

O uso do controle aleatório prevalece sobre o seqüencial, quando ambos forem declarados na lista 

de controles. Se nenhum dos dois for explicitamente declarado assume-se por default o comportamento 

do controle seqüencial.

d) Controle aleatório 

O uso do controle  aleatório cria um desarranjo na ordem em que as questões ou seus itens são 

montados, conforme seja usado na lista de controles da cláusula seção para o primeiro caso ou na lista da 

cláusula questão no segundo.

Quando usado na cláusula seção, o módulo gerador faz uso de um algoritmo que sorteia, ao acaso, 

a cada montagem de uma questão, uma das que pertençam a seção corrente, até que todas sejam exibidas. 

O seu uso na cláusula questão provoca o mesmo efeito para os itens da lista de alternativas (parâmetro γ), 

neste caso cada montagem de um item, um entre os que pertençam a lista é sorteado. Nas questões do tipo 

tabela apenas a lista de quesitos sofre a  ação desta opção, sendo montados na ordem aleatória,  mas 

mantendo a ordem seqüencial da lista dos itens de escala.

Ocorrendo  o  uso  concomitante  dos  controle  aleatório e  seqüencial,  o  primeiro  será  usado 

prioritariamente.

e) Controle tamanho

Nas questões do tipo texto o uso deste controle tem a função de definir o tamanho do campo que 

receberá a resposta do entrevistado. Os caracteres que excedam o número máximo definido no parâmetro 

α do controle tamanho serão desconsiderados, e quando possível a entrada dos mesmos deve ser evitada, 

por exemplo quando for usado "home pages" como meio de execução da pesquisa. O uso do controle é 

codificado utilizando o formato a seguir:
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tamanho(α).

Onde:

α: número máximo de caracteres da resposta.

f) Controle inteiro

Usado  nas  cláusulas  questão do  tipo  numérico,  permite  que  apenas  valores  inteiros  sejam 

informados como respostas para tais questões. O controle decimal tem maior prioridade sobre o uso  do 

controle  inteiro quando ambos aparecerem em uma lista de controles. Na ausência explícita dos dois 

controles na lista, for default assume-se o uso do controle inteiro, entretanto é aconselhável sempre uma 

declaração explícita.

g) Controle decimal 

O controle  decimal permite que respostas em valores decimais, números reais, sejam fornecidas 

pelos entrevistados, sendo seu uso restrito as questões do tipo numérico. Na ocasião em que os controles 

decimal e inteiro apareçam em uma lista de controles o segundo será descartado.

O parâmetro α, definido como o número de casas decimais que podem ser aceitas na resposta, é 

obrigatoriamente solicitado, devendo ter valor igual ou superior a 1. A omissão do parâmetro  α não é 

permitida, inutilizando a declaração do controle decimal. O uso do controle segue o formato:

decimal(α).

Onde:

α: número de casas decimais (α>0)

 

h) Controle faixa 

O controle  faixa tem seu uso vinculado as questões do tipo  numérico, visto que estabelece um 

intervalo de valores válidos para a entrada. O seu efeito não difere quando associado com os controles 

decimal ou inteiro. 



O parâmetro α é definido como sendo o valor mínimo permitido para a resposta, assim como o 

parâmetro β é o valor máximo do intervalo válido, como visto no formato a seguir:

faixa(α, β)

Onde:

α: valor mínimo do intervalo e

β: valor máximo do intervalo.

 

Para uma resposta fornecida pelo entrevistado, designada por n, será obedecida a restrição (α ≤ n 

≤ β).

i) Controle formato_data

O uso do controle  formato_data somente produzirá efeitos no processamento do questionário, 

quando associado as questões do tipo data. As cláusulas questão através do uso deste controle ajustam os 

módulos  do  sistema  para  trabalharem  com  datas,  indicando  em  que  ordem  deve  ser  fornecidos  e 

processadas as informações sobre dia, mês e ano. Este controle tem a forma da 3-upla a seguir:

formato_data(α, β, δ).

Onde:

α: formato do primeiro campo da entrada;

β: formato do segundo campo da entrada e

δ: formato do terceiro campo da entrada.

 

O valor atribuído aos três parâmetros devem fazer parte do conjunto de indicadores (dd, mm, aaaa, 

aa), onde:

dd:       formato para entrada do dia;

mm:      formato para entrada do mês;



aaaa:    formato para a entrada do ano com quatro dígitos e

aa:        formato para entrada do ano com dois dígitos.

Através da combinação e do uso de três dos quatro controles o sistema se ajustará para receber e 

trabalhar a data da resposta. A declaração explícita dos três parâmetros é obrigatória, sendo que cada tipo 

de indicador somente será usado uma única vez em cada controle do tipo formato_data, assim  o uso do 

controle  “formato_data(dd,  dd,  aa)”  ou  “formato_data(_,  mm,  aaaa)”,  é  inválido,  no  primeiro  há  a 

repetição do indicador dd e no segundo a ausência de indicador no primeiro parâmetro do controle. Um 

exemplo  válido  do  uso  deste  controle  pode  ser  observada  a  Figura  3.14,  onde  o  entrevistado  deve 

informar a data do seu nascimento no formato militar de ano, mês e dia.

 

questão(1,2,data,[formato_data(aaaa,mm,dd)],

”Informe a data de seu nascimento (ano/mes/dia): ",_).

 

Figura 3.14 - Exemplo de uso do controle formato_data.

 

Se omitido este controle o sistema assumirá o formato de data padrão configurado no sistema 

operacional onde estiver instalado.

j) Controle completa 

Controles deste tipo são usados somente em cláusulas de questões do tipo classificação, onde tem 

o efeito de garantir que todos os itens da lista de alternativas da questão atual recebam uma classificação 

por parte do entrevistado. Dependendo do meio de execução do questionário o entrevistado pode estar 

entrando  diretamente  com valores  de  ordem para  cada  item listado,  ou  simplesmente  marcando  ou 

apontando os itens na ordem em que deseja classificá-los, independente de qual seja o método da entrada 

este controle garante que todos os itens sejam avaliados pelo entrevistado.

O comportamento deste controle é assumido por default, quando na lista de controles da cláusula 

questão corrente não aparecer de forma explícita nem o controle parcial, nem o completa. Entretanto é 

recomendado que todos os controles sejam formalmente declarados.
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k) Controle parcial

A utilização do controle parcial nas questões do tipo classificação, indica ao sistema para assumir 

a propriedade na qual o entrevistado deve classificar apenas um número limitado de itens da lista de 

alternativas mostrada. O controle assume o formato a seguir:

parcial(α).

Onde:

α: número de itens a serem classificados.

 

Como exemplo, a Figura 3.15 mostra uma questão que tem cinco itens na sua lista de alternativas 

que  serão  apresentados  ao  entrevistado,  mas  este  deve  indicar  apenas  três  entre  os  seus  preferidos, 

parâmetro  α do controle igual a 3, na ordem em que para ele são tenham importância.

 

 

questão(1,3,classificação,[parcial(3)],

”Na sua opnião qual os três melhores carros da exposição (em ordem)",

[“Raposa”, “Lince”, “Aguia”, “Leopardo”, "Corisco"]).

 

Figura 3.15 - Exemplo de uso do controle parcial.

 

É trivial considerar que o valor de α deve ser menor que o número de itens da lista de alternativas 

codificada no sexto parâmetro da cláusula questão, onde ambos aparecem.

 

3.2.6. Cláusula fim

A cláusula fim é usada para registrar de forma elegante o término da construção da pesquisa. 
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Esta cláusula não possui qualquer parâmetro definido, sendo codificada no formato a seguir:

fim().

 

3.2.7. Tipos versus Controles

A Tabela 3.1mostra a relação entre tipos de questões e os controles que podem ser usados em suas 

cláusulas.
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TIPOS DE 

QUESTÕE
S

CONTROLES

Obrigatóri
o

Opcion
al

Seqüenci
al

Aleatóri
o

Tamanh
o

Inteir
o

Decim
al

Faix
a

Formato
_data

Complet
a

Parcia
l

Texto X X   X       

Numérico X X    X X X    

Data X X       X   

Escolha_si
mples

X X X X        

Escolha_m
últipla

X X X X        

Escolha_a
berta

X X X X        

Tabela X X X X        

Classificaç
ão

X X X X      X X

Tabela 3.1 - Quadro de relacionamento tipo de questões X controles.

3.3. Modelagem

Visando a flexibilidade e a versatilidade do sistema dois métodos básicos para a execução da 

tarefa  do projetista  devem ser  construídos,  com base  no nível  de experiência  e  familiaridade  com o 

software.

Para  o  primeiro  método  deve-se  buscar  atender  aos  primeiros  passos  do  usuário  iniciante, 

facilitando o  seu  acesso  às  diversas  funções  e  características  dos  tipos  de  questões  previstos  para  o 

questionário. Deve ser usado o modelo de interface, assistentes.

O  assistente  de  criação  de  questionários  apresentará  de  forma  clara  e  acessível  segundo  os 

critérios ergonômicos e de IHC (interface Homem-Computador), uma tela onde o projetista da pesquisa 

poderá escolher entre a criação de seções ou questões, e a todos os seus atributos.



Ao mesmo tempo que as escolhas são feitas ou desfeitas, de acordo com a interação do usuário, 

em uma área da tela deve ser exibida, em conformidade com o efeito WYSIWYG-What You See Is What  

You Get (O que você vê é o que você obtém), uma versão do questionário que está sendo elaborado.

O segundo método para elaboração do projeto de pesquisa, disponibiliza para o projetista, botões, 

ícones, atalhos e menus que permitem-no, fazer uma construção mais livre, utilizando recursos como 

arrastar-e-soltar, menus de contexto e etc.

Em qualquer dos dois processos de construção do questionário, a alternância entre um e outro 

deve ser permitida ao usuário, dentro  dos critérios de qualidade a serem observados. 

O questionário elaborado pelo projetista será gravado no formato da Linguagem Descritiva de 

Questionários, em arquivo formato texto com a extensão ".LDQ". Quando o usuário solicitar a carga de 

um questionário previamente elaborado, o sistema deve  buscar por um arquivo que atenda ao formato da 

LDQ. Na hipótese de o arquivo de projeto ".LDQ", estar corrompido, incompleto, apresentar cláusulas 

desconhecidas ou mistura de tipos, ou seja qualquer falha de sintaxe ou semântica, o sistema deve prover 

meios para informar tais erros e conduzir o projetista na sua correção.

 

3.4. Conclusão

Este primeiro módulo, será responsável pela interação inicial do usuário com o sistema de geração 

de  pesquisas  de  opinião.  Para  o  usuário  será  a  porta  de  entrada  do  sistema,  assim a  construção  do 

questionário deve ser visualmente atraente e permitir que este construa a sua pesquisa de forma intuitiva.

A linguagem de descrição de questionários, é uma forma elegante de codificar e armazenar o 

projeto do usuário para a pesquisa. A sua gravação em formato texto permite que usuários experientes 

tenham acesso ao seu código, e que possam, conforme o seu desejo, alterar diretamente o projeto de 

pesquisa.

Este  módulo  pode  ser  construído  de  maneira  independente  dos  demais,  seguindo  é  claro,  as 

definições  de  interface  para  o  projeto.  Esta  qualidade  garante  maior  flexibilidade,  independência  e 

agilidade no desenvolvimento do software.

 



4.  MÓDULO DE EXECUÇÃO
 

Este capítulo discute o módulo de execução de pesquisas, que é a parte do sistema responsável por 

apresentar aos entrevistados o questionário elaborado pelo projetista, recebendo destes as respostas para 

cada pergunta. Assim as respostas são posteriormente processadas e armazenadas pelo sistema, como 

exposto no capítulo 5, que trata do módulo de coleta.

O módulo de execução executa um sub-módulo, ou função, de verificação no arquivo contendo o 

código do projeto da pesquisa, implementado segundo as regras da LDQ, todos os erros são apresentados 

ao usuário, sugerindo quando possível a correção mais lógica para o problema, e não sendo possível 

determinar uma sugestão coerente solicita formalmente do usuário que o comando que causou a falha seja 

excluído, ignorado ou alterado. Esta é uma função autônoma do sistema que recebe a denominação de 

MASS (Módulo de Análise Sintática e Semântica).

Após ser validado o código do projeto de pesquisa, o módulo de execução executa um sub-módulo 

de construção da base de dados.

O projeto deste  sistema prevê cinco formatos  básicos de apresentação,  também denominados 

mídias, implementados neste módulo para apresentação e execução da pesquisa. Estas mídias são o papel, 

uma mídia convencional largamente usada; os formulários em HTML exibidos em home pages;  textos 

sem  formatação  enviados  por  correio  eletrônico;  telepesquisa,  entrevista  telefônica,  realizada  por 

operadores humanos; programa de entrevista.

 

4.1. Cadastramento de entrevistados

O módulo de execução possui um sub-módulo responsável pela criação  e manutenção de um 

catálogo de entrevistados, recebendo a denominação de módulo de manutenção do cadastro de endereços 

- MMCE.

O  módulo  usa  tabelas  que  contém  os  atributos  básicos  de  nome,  endereço  convencional 

(logradouro, número, bairro, cidade, etc), endereço eletrônico (e-mail), e telefone. A manutenção deste 

catálogo  possibilita  que  os  questionários  sejam endereçados  os  entrevistados,  especialmente  quando 

tratar-se  de  execução  pelas  mídias de  correio  eletrônico  e  telepesquisa.  No  primeiro  a  informação 



pertinente  ao  endereço  eletrônico  é  usada  para  distribuir  o  questionário.  No segundo ao  número  do 

telefone  do  usuário  pode  ser  usado  tanto  em  uma  discagem  telefônica  manual  como  em  uma 

automatizada.

O catálogo também pode ser usado para personalizar os questionários, distribui-los pelo correio 

tradicional ou fornecer uma lista de pessoas de tal forma que os entrevistadores possam contatá-los.

 

 

4.2. Construção do Banco de Dados

O módulo de execução possui um sub-módulo responsável pela criação do banco de dados que irá 

conter as informação coletadas pela pesquisa. Este sub-módulo esta mais próximo de ser considerado uma 

função, pois é usado também pelo módulo de coleta. Assim passa a ser referenciado pela sigla MCBD 

(Módulo Criador de Banco de Dados).

Como formato padrão para arquivo de banco de dados do sistema, o MCBD deste projeto usa o 

formato de arquivo (*.DBF)  Data Base File,  por  ser um formato suportado por  uma diversidade de 

softwares para aplicações comerciais. O arquivo receberá o mesmo nome do arquivo de código LDQ, 

trocando a extensão (*.LDQ) por (*.DBF).

O MCBD processa o arquivo de código fonte em LDQ, montando para cada questão um atributo, 

ou campo, correspondente no banco de dados. O campo recebe o nome de Qx-y-z, onde x é o número da 

seção ao qual pertence a questão e  y é o seu número de ordem, de acordo com o primeiro e segundo 

parâmetro da cláusula questão respectivamente. O valor  z somente é usado para questões que forneça 

mais de uma resposta. Questões que possuem quesitos, também fazem uso do valor z para codificar cada 

quesito segundo a ordem em que aparecem no sexto parâmetro da cláusula questão.

O tipo e tamanho do campo irá depender do tipo da questão a que se refere. O processo de análise 

do módulo baseia-se no tipo de cada questão. Assim para as questões do tipo texto é criado um campo, ou 

atributo, no arquivo do tipo caracter de tamanho compatível com a informação no controle tamanho, da 

LDQ.

Para questões do tipo numérico um atributo do tipo numérico é criado no banco de dados. Se for 

usado o controle decimal será informado o mesmo valor do parâmetro deste controle para o número de 

casa decimais do campo. No caso de ser informado o controle inteiro, ou na ausência de ambos, o número 



de casas decimais é considerado zero.

As questões do tipo data recebem no banco de dados um campo compatível à esta informação, ou 

seja do tipo data (ou date).

Quando a questão for do tipo escolha_simples o tipo do campo correspondente no banco de dados, 

que receberá a informação sobre a resposta, é tipo numérico. A resposta será codificada segundo a ordem 

em  que  aparece  na  lista  do  sexto  parâmetro  da  cláusula  questão.  Assim  se  a  resposta  assinalada 

corresponder à quinta da lista,  então o valor escrito neste campo será o inteiro cinco. Mesmo que o 

controle  aleatório seja usado prevalece não a ordem de apresentação ao usuário mas sim a ordem de 

codificação na LDQ. Se for informado o valor zero significa abstinência, ou seja nenhuma resposta foi 

escolhida.

Questões do tipo escolha_múltipla possuem um atributo para cada resposta possível, ou seja para 

cada item da lista de alternativas do sexto parâmetro da cláusula questão. O nome dado a cada atributo 

segue o formato Qx-y-z, onde o valor de z segue a ordem em que as opções aparecem na lista do sexto 

parâmetro da cláusula questão, indiferente ao uso do controle aleatório. Estes campos são do tipo lógico e 

receberão valores binários, verdadeiro/falso, sim/não, marcado/desmarcado.

Para questões do tipo escolha_aberta são gerados dois atributos, assim existirá os campos Qx-y-1 

e Qx-y-2.  O primeiro é do tipo  numérico e  receberá os valores da mesma forma como tratados para 

questões do tipo  escolha_simples. Já o segundo campo é do tipo  caracter com tamanho por definição 

igual a quarenta bytes. Este campo receberá a resposta livre informada pelo entrevistado.

As questões do tipo  tabela geram tantos campos quanto seja o número de quesitos na questão, 

assim o nome dos campos segue o formato Qx-y-z,  onde o valor de  z é o número de ordem no qual 

aparecem tais quesitos na primeira sub-lista do sexto parâmetro da cláusula questão. Cada campo é do 

tipo numérico, e receberá o valor segundo a ordem em que as respostas aparecem na segunda sub-lista do 

sexto parâmetro da cláusula.

Quando a questão for do tipo classificação é gerado um atributo para cada item da lista de opções 

do sexto parâmetro da cláusula  questão. O nome dado a cada atributo segue o formato Qx-y-z, onde o 

valor de  y segue a ordem em que as opções aparecem na lista do sexto parâmetro da cláusula questão, 

indiferente ao uso do controle aleatório. Estes atributos, ou campos, são do tipo numérico, e recebem um 

valor inteiro que corresponde à ordem em que o item foi escolhido ou classificado pelo entrevistado. 

Assim, se o terceiro item foi considerado pelo entrevistado como o quinto na sua preferência, de acordo 

com a formulação da questão, então o valor cinco será escrito no campo Qx-y-3. 



Qualquer banco de dados gerado pelo MCBD, possui sempre dois campos, ou atributos, iniciais 

correspondentes à data e hora em que foram coletadas as respostas. Assim o primeiro campo é do tipo 

data, e seu nome é DATA; o segundo é do tipo caracter, seu nome é HORA. Os valores armazenado no 

campo HORA estão formatados pela mascara HH:MM:SS (Hora : Minuto : Segundo).

 

4.3. Formulário Impresso

Quando o projetista optar por realizar a pesquisa em formulário impresso,  é apresentada uma 

versão do formulário em uma janela, permitindo que este possa realizar as alterações de fontes, formatos 

e diagramação. A impressão da pesquisa em formulário, é formatada para dois tipos básicos: formulário 

de pesquisa para escrita e formulário de pesquisa para leitura ótica.

O formulário de pesquisa para escrita é usado quando o questionário contiver questões abertas, 

onde  o  entrevistado  fornece  valores,  palavras  ou  frases  de  forma  livre  ou  textual.  Mesmo  que  o 

questionário  a  ser  aplicado  possua  somente  questões  do  tipo  escolha_simples ou  escolha_múltipla, 

questões fechadas, mas as respostas do questionário devam ser digitadas no módulo de coleta, este tipo de 

formulário deve ser usado.

Já o formulário de pesquisa para leitura ótica é destinado a pesquisas que incluam apenas questões 

fechadas do tipo  escolha_simples e/ou  escolha_múltipla,  e  onde o método de entrada de dados a ser 

utilizado no módulo coleta das respostas do questionário é a leitura óptica.

A leitura  óptica  baseia-se  na  determinação  posicional  das  marcas  feitas  pelo  entrevistado  no 

questionário da pesquisa. A identificação de uma marca na posição relativa do texto onde está impresso 

um item de resposta é traduzido para a entrada de dados.

O uso do controle  aleatório produz o efeito de cada cópia impressa do formulário apresente as 

questões ou alternativas em ordem fortuita, de acordo com o uso formal do controle.

 

4.3.1. Confecção de formulários para leitura óptica

 

Para  maior  familiarização com os  critérios  de  OMR (Optical  Mark  Recognition)  e  da  leitura 



óptica, algumas informações foram extraídas de [PIC98], e discutidas a seguir.

Os formulários confeccionados para a leitura óptica devem seguir algumas especificações como as 

listadas na Tabela 4.1.

 

Gramatura recomendada: 90 a 120 g/m2

Largura máxima da folha: 222,25 mm (8 3/4 pol.)

Largura mínima da folha: 114,30 mm (4 1/2 pol.)

Comprimento máximo da folha: 330,20 mm (13 pol.)

Distância mínima entre a borda superior da folha e a primeira marca: 12,70 mm (1/2 pol.)

Distância mínima entre a última marca e a borda inferior da folha: 12,70 mm (1/2 pol.)

Tabela 4.1 - Especificações do formato da folha de pesquisa.

 

Além disso, os alvéolos ou quaisquer outros elementos na área de leitura, ou seja as regiões com 

marcas de  clock na Figura 4.1, devem ser impressos na cor vermelha (exceto marcas a serem lidas, é 

claro).

 

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shapetype 
id=_x0000_t75 coordsize = "21600,21600" o:preferrelative = "t" filled = "f" 
stroked = "f" path = "m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:spt = "75"><v:stroke joinstyle = 
"miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn = 
"if lineDrawn pixelLineWidth 0 "></v:f><v:f eqn = "sum @0 1 0 "></v:f><v:f eqn = 
"sum 0 0 @1 "></v:f><v:f eqn = "prod @2 1 2 "></v:f><v:f eqn = 
"prod @3 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn = 
"prod @3 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn = "sum @0 0 1 "></v:f><v:f eqn = 
"prod @6 1 2 "></v:f><v:f eqn = "prod @7 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn = 
"sum @8 21600 0 "></v:f><v:f eqn = "prod @7 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn = 
"sum @10 21600 0 "></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok = "f" 
gradientshapeok = "t" o:connecttype = "rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" 
aspectratio = "t"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_s1036 
style="HEIGHT: 256.9pt; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 37.8pt; MARGIN-TOP: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; WIDTH: 352.8pt; Z-INDEX: 1; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical-relative: text" 
type = "#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" stroked = 
"t"><v:stroke endcap = "round" dashstyle = "shortDot"></v:stroke><v:imagedata 
o:title="fig1" src = "./mono12_arquivos/image001.png"></v:imagedata><w:wrap type 
= "topandbottom"></w:wrap></v:shape><![endif]-->
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<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003400330033003100370036003000380033000000</w:data>
</xml><![endif]-->
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Figura 4.1 - Formato da folha.

Além dessas especificações, ainda é necessário que sejam seguidas as medidas às distâncias horizontais e 
verticais entre as marcas, além do tamanho da marca em si, como pode ser observado na :

Figura 4.2 - Distância horizontal entre marcas.

 

 

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id=_x0000_s1045 
style="HEIGHT: 193.95pt; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 37.8pt; MARGIN-TOP: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; WIDTH: 276pt; Z-INDEX: 3; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical-relative: text" 
type = "#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" stroked = 
"t"><v:stroke dashstyle = "shortDot"></v:stroke><v:imagedata o:title="fig2" src 
= "./mono12_arquivos/image003.png"></v:imagedata><w:wrap type = 
"topandbottom"></w:wrap></v:shape><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->



Figura 4.3 - Distância vertical entre marcas de clock.

 

 

 

 

Figura 4.4 - Especificações da marca óptica.

4.4. Home Page dinâmica

A pesquisa a ser divulgada através da rede mundial de computadores,  internet,  ou até mesmo 

através de uma rede proprietária, uma intranet que disponibilize um servidor HTTP (Hipertext Transfer 

Protocol), é gerada em um arquivo formato HTML (Hipertext Markup Language). Como na interface de 

geração em formulário impresso é apresentada uma janela com a versão do questionário em HTML, para 

que o projetista possa formata-lo em relação ao tipo e  tamanho  de fontes, posicionamento, figuras e etc.

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id=_x0000_s1047 
style="HEIGHT: 134.25pt; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 37.8pt; MARGIN-TOP: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; VISIBILITY: visible; WIDTH: 366.5pt; Z-INDEX: 5; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical-relative: text; mso-wrap-edited: f" 
type = "#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" stroked = 
"t"><v:stroke endcap = "round" dashstyle = "shortDot"></v:stroke><v:imagedata 
o:title="" src = "./mono12_arquivos/image007.png"></v:imagedata><v:textbox 
style="mso-next-textbox: #_x0000_s1047"></v:textbox><w:wrap type = 
"topandbottom"></w:wrap></v:shape><![if gte mso 9]><o:OLEObject Type="Embed" ProgID="Word.Picture.8"
  ShapeID="_x0000_s1047" DrawAspect="Content" ObjectID="_1050318191">
 </o:OLEObject>
 <![endif]><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id=_x0000_s1046 
style="HEIGHT: 158.9pt; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 37.8pt; MARGIN-TOP: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; VISIBILITY: visible; WIDTH: 329.1pt; Z-INDEX: 4; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical-relative: text; mso-wrap-edited: f" 
type = "#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" stroked = 
"t"><v:stroke endcap = "round" dashstyle = "shortDot"></v:stroke><v:imagedata 
o:title="" src = "./mono12_arquivos/image005.png"></v:imagedata><w:wrap type = 
"topandbottom"></w:wrap></v:shape><![if gte mso 9]><o:OLEObject Type="Embed" ProgID="Word.Picture.8"
  ShapeID="_x0000_s1046" DrawAspect="Content" ObjectID="_1050318190">
 </o:OLEObject>
 <![endif]><![endif]-->



Quando o projeto de pesquisa contiver seções ou questões que usem o controle aleatório, a cada 

novo acesso à página, uma nova versão do formulário deve ser exibida. Esta nova versão da página deve 

diferenciar da anterior pela ordem de apresentação das questões, quesitos ou itens, de acordo com o uso 

do controle aleatório. 

Para implementar este efeito, o módulo de execução deve gerar a página de pesquisa em HTML, 

mas fazer uso de funções ou applets em JavaScript ou Java. A linguagem Java oferece várias vantagens 

neste processo, entre elas estão a portabilidade, o código reduzido e a independência de plataforma.

O módulo de execução disponibiliza junto com a Home Page, um subprograma para processar as 

informações  envidas  pela  página  através  da  CGI  (Common  Gateway  Interface).  Junto  com  este 

subprograma é gerado um cópia do arquivo de código LDQ da pesquisa, para que o subprograma possa 

processar as informações enviadas pela página e gerar um arquivo de respostas. Os arquivos de resposta 

deste sistema seguem um formato padrão: são arquivos tipo texto, CSV,  comma-separated-variable, e 

conterá  os  mesmos  campos  do  arquivo  de  banco  de  dados.  Cada  campo ou  atributo  do  arquivo  de 

respostas deve ser colocado entre aspas e separado dos demais por uma vírgula. 

 

4.5. Correio eletrônico

Fazendo-se a opção de distribuir o questionário de pesquisa através de correio eletrônico, e-mail, 

seja pela internet ou em uma intranet, o módulo de execução irá gerar um texto em formato padrão, sem 

formatações, acrescentando os dados de cabeçalho necessários para a transmissão do texto através da 

rede.

O  texto  contendo  o  questionário  segue  o  modelo  exemplificado  na  Figura  4.5,  fornecendo 

instruções para que o entrevistado possa preencher de forma correta as respostas das questões formuladas.

As questões abertas recebem como respostas os textos digitados livremente pelo entrevista, assim 

como para as questões fechadas as respostas são apuradas identificando os itens marcados com uma letra 

"X"  após  o  sinal  de  dois  pontos.  Questões  que  exigem  do  entrevistado  que  seja  estabelecida  uma 

classificação dos itens, pede que seja colocado números de ordem após os dois pontos, sem repeti-los em 

nenhum dos demais itens da questão.  As questões do tipo  escolha_aberta,  orientam o entrevistado a 

marcar com a letra X a opção desejada ou fornecer uma resposta própria, em texto livre, após o símbolo 

de dois pontos do último item com a descrição "Outro(a) - Especificar:".

O  uso  de  controles  como  por  exemplo  formato_data,  tamanho,  obrigatório,  faixa,  inteiro e 

, 15/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003400330032003400320037003200350030000000</w:data>
</xml><![endif]-->



decimal, são traduzidos para mensagens explicativas que orientam o entrevistado sobre as restrições ou 

características da entrada. 

A Figura 4.5 mostra um trecho do questionário enviado através do correio eletrônico. Inicialmente 

são  apresentadas  instruções  gerais  sobre  o  preenchimento  da  pesquisa,  logo  após  existe  uma  linha 

identificando a seção através do seu número e mostrando o seu título. Uma linha contendo as palavras 

"Questão nro" seguida de seu respectivo número, marca o início de cada questão. Na linha seguinte à 

identificação da questão é mostrado texto de sua formulação.  Na próxima linha são mostradas  entre 

colchetes, instruções específicas para o preenchimento da questão corrente. Nas linhas subsequentes é 

exibida a mensagem "Resposta :", ou a lista de alternativas conforme seja o tipo da questão.

 

Instruções especiais

 

Para completar a pesquisa, por favor digite sua resposta após cada sinal de dois-pontos.  Não edite ou 
reorganize os intens listados numa questão, para que possamos determinar corretamente as suas 
respostas.

 

Seção nro 1 - Dados Pessoais

Figura 4.5a - Listagem de um questionário enviado e respondido por e-mail.

 

 

 

Questão nro 1

Qual o seu nome? 

[Digite sua reposta após o (:) ]

Resposta:

 

Questão nro 2

Qual a data de seu nascimento?

, 15/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003400330032003400320037003200350030000000</w:data>
</xml><![endif]-->



[forneça a data após o (:) no formato dia/mês/ano, separados pela ´/´]

Resposta:

 

 

Questão nro 3

Qual o seu sexo?

[digite um X após a opão apropriada. (escolha somente um item)]

     M:

     F:

Figura 4.5b - Listagem de um questionário enviado e respondido por e-mail.

 

O módulo de execução possui um sub-módulo para fazer a interface entre o sistema e o software 

de correio eletrônico do usuário, para permitir que os questionários sejam enviados automaticamente para 

todos os grupos de pessoas presentes no catálogo de endereços. Este sub-módulo, denominado MICE 

(módulo de interface com correio eletrônico), possui a capacidade de acessar diretamente o servidor de 

correio do usuário permitindo o envio automático de  e-mail,  inclusive gerando versões diferentes do 

formulário à cada mensagem, isto se o controle aleatório, foi usado na codificação da pesquisa. O MICE 

obtém a lista de endereços que receberão a pesquisa do cadastro de entrevistados gerado pelo MMCE.

 

4.6. Telepesquisa

As pesquisas  realizadas  com o uso  desta  mídia, dependem de  um operador  para  formular  as 

questões e coletar as respostas. São duas situações onde ocorrem a telepesquisa, a primeira dá-se por 

iniciativa do pesquisador, que faz uso do catálogo de endereços do MMCE para entrar em contato com o 

entrevistado, esta situação é denominada telepesquisa ativa. Na segunda o contato entre pesquisador e 

entrevistado dá-se por iniciativa do último, é então denominada telepesquisa passiva.

A telepesquisa ativa ocorre quando os entrevistados devem ser contatados. Assim, é apresentado 

ao operador, ou entrevistador, uma tela contendo os dados do próximo entrevistado, e seu telefone. A 

discagem pode ser manual ou automática, esta última através do uso das funções da central telefônica do 

micro,  se  esta  existir.  Estabelecido  o  contato  com o  entrevistado  é  exibida  uma janela  ao  operador 



apresentando questão a  questão,  de forma interativa,  para  que  este  formule  as  perguntas  e  digite  as 

respostas. A tela desta janela é montada usando formatos de entrada de dados apropriados aos tipos de 

questões e à medida que o código da pesquisa em LDQ é interpretado pelo módulo de execução.

De  forma  semelhante  se  processa  a  telepesquisa  passiva,  como foi  dito  nesta  o  entrevistado 

estabeleceu o contato em razão da sua relação com o  pesquisador, por exemplo cliente/prestador. Neste 

caso  não  há  a  interação  obrigatória  com o  MMCE,  apenas  a  execução  da  janela  de  questionários. 

Entretanto há a possibilidade que o operador ative o MMCE, para coletar os dados do entrevistado, se esta 

informação for pertinente ou se não estiver presente na pesquisa, na forma de questões.

 

4.7. Programa de Entrevista

O programa de entrevista é um aplicativo disponibilizado pelo módulo de execução, mas que 

guarda uma independência deste, ou seja pode ser executado de forma autônoma, sem a necessidade de 

instalação  de  todo  o  sistema  de  pesquisa.  Sua  função  é  apresentar  o  questionário  de  pesquisa  ao 

entrevistado, colher suas respostas de forma interativa e gerar um arquivo contendo tais respostas para ser 

transmitido ao pesquisador, e então incorporá-las ao seu banco de dados de respostas.

Para ser  executado, o programa de pesquisa deve necessitar apenas de dois outros arquivos, um 

contendo  o  código  do  projeto  de  pesquisa,  arquivo  do  tipo  LDQ  já  depurado,  com  todos  os  erros 

corrigidos, e um arquivo de respostas que será gerado ao final da entrevista. O arquivo de respostas será 

criado, ao final da execução da pesquisa, no formato texto e conterá os mesmos campos do arquivo de 

banco de dados. Cada campo ou atributo do arquivo de respostas deve ser colocado entre aspas e separado 

dos demais por uma vírgula. 

A Figura 4.6 mostra uma listagem de um desses arquivos de repostas, de forma simplificada, para 

um questionário que possuía apenas três perguntas, as mesmas da listagem da Figura 4.5.

 

 

"José","26/12/1930","M"

 

Figura 4.6 - Listagem de um arquivo de respostas do programa de entrevista.
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Este  programa  possui  uma  rotina  que  permite  que  após  o  preenchimento  do  formulário  da 

pesquisa,  o  arquivo  de  respostas  possa  ser  enviado  pelo  correio  eletrônico  de  volta  ao  gerador  da 

pesquisa, ou seja seu promotor.

Este  método  de  distribuição  de  pesquisa  possui  um  melhor  desempenho  quando  se  deseja 

disponibilizar a pesquisa para download via internet, rede, BBS (Boletin Board System), distribuí-la em 

disquetes, CD´s, pois podem ser executadas no equipamento do entrevistado conforme sua conveniência e 

sem possibilidade de ocorrer erros nas entradas de dados, já que o programa obedece aos controles do 

código em LDQ. 

 

 

4.8. Conclusão

As diversas formas nas quais a pesquisa pode ser veiculada, garante ao seu projetista disseminar 

com maior eficiência os questionários de acordo com o seu público alvo. Na verdade os formatos básicos 

de apresentação da pesquisa, denominados mídias,  são sub-módulos de execução que possuem interfaces 

e interações próprias entre o entrevistado e a pesquisa e entre esta e o seu projetista.

Alguns  módulos  de  periféricos  que  são  utilizados  nestas  etapas  não  estão  exaustivamente 

explicados, mas na sua maioria são de fácil compreensão, embora demandem considerável esforço de 

programação.  Assim como um estudo detalhado de HTML e JavaScript  é  necessário  à  execução do 

projeto.

 



5.  MÓDULO DE COLETA
 

O módulo de coleta é responsável por alimentar o banco de dados da pesquisa com as respostas do 

questionário  aplicado  aos  entrevistados.  Para  cada  mídia definida  no  módulo  de  execução,  onde  a 

pesquisa  é  divulgada,  ou  seja  para  cada  sub-módulo  de  execução,  é  implementado  um sub-módulo 

correspondente para processar as respostas e alimentar o banco de dados.

Para formulários impressos existem dois métodos de coleta: o primeiro é a coleta por digitação e a 

segunda é a coleta óptica. Em ambos os casos é solicitado inicialmente a identificação da pesquisa para 

que sejam acessados respectivamente os arquivos de código da pesquisa em LDQ e o banco de dados de 

respostas. A telepesquisa também faz uso da coleta por digitação para lançar as repostas no banco de 

dados.

Pesquisas  produzidas  para  Home  Pages tem  seus  dados  coletados  por  subprogramas  CGI, 

Common Gateway Interface, transferidos para arquivos de respostas em formato texto que posteriormente 

transmitidos para o banco de dados.  O sub-módulo que processa os arquivos de respostas também é 

utilizado para coletar as informações resultantes da execução dos programas de entrevista, item 4.7 do 

capítulo 4.

Os formulários enviados por correio eletrônico, respondidos e retransmitidos, são dissecados pelo 

módulo de coleta, buscando identificar as respostas  dos entrevistados.

 

5.1. Digitação

A  coleta  de  dados  por  digitação  implementa  um  módulo  que  interage  diretamente  com  um 

operador,  cuja  função é  transferir  para  o  sistema as informações  referentes  as respostas dados pelos 

entrevistados.  Quando  a  pesquisa  foi  realizada  através  de  formulários  impresso,  o  operador  deve 

transcrever   os dados do formulário para a janela de digitação. Este módulo é empregado também na 

telepesquisa, como executor e coletor.

Na coleta por digitação é exibida uma janela ao operador apresentando questão a questão, de 

forma interativa, para que este complete os dados referente às respostas. É exibida ao operador uma janela 

onde são montadas as questões à medida que o código da pesquisa em LDQ é interpretado, as respostas 



fornecidas pelo operador são gravadas diretamente no banco de dados correspondente. Todas as respostas 

são validadas conforme o tipo de questão e de controles usados no projeto da pesquisa, erros na entrada 

de  dados  são  prontamente  informados  ao  operador,  orientando-o  quanto  à  sua  natureza  e  forma  de 

correção. Este método de alimentação do banco de dados de respostas pode ser empregado para qualquer 

um dos tipos básicos de formulário impresso, com questões abertas, fechadas ou ambas.

 

5.2. Leitura Óptica

A coleta por leitura óptica visa o processamentos dos formulário de pesquisa deste formato, que 

incluem apenas questões fechadas do tipo  escolha_simples e/ou  escolha_múltipla. Neste tipo de coleta 

são usadas leitoras ópticas, um equipamento periférico cuja função é reconhecer as marcas realizadas no 

formulário e atribuir-lhes valores de acordo com seu posicionamento e agrupamento, esta tecnologia é 

chamada OMR, siglas de Optical Mark Recognition do inglês. Tais equipamentos possuem alto volume 

de processamento e integridade dos dados [CAN98], possibilitando uma drástica redução dos gastos de 

mão-de-obra e agilizando a entrada de dados. Equipamentos com volume de processamento em trono de 

6000 folhas/hora, de tamanho A4, podem processar mais de 6 milhões de dígitos e, o mais importante, 

sem erros [PIC98].

A coleta dos dados obtidos através de uma leitora óptica pode ser realizada por dois processos, 

sendo o primeiro através do uso de um software utilitário próprio para esta finalidade, que seja fornecido 

com o equipamento ou adquirido de outra empresa. A interação com estes softwares faz-se mediante a 

troca de arquivos textos, formatados, contendo todas as respostas do questionário. O formato para este 

arquivo deve ser CSV, comma-separated-variable (arquivos textos utilizando virgulas como separadores 

de  campos),  onde  cada  linha  representa  um  questionário  e  seu  primeiro  campo  é  o  número  de 

identificação do formulário, os demais são uma repetição conforme a quantidade de questões, começando 

com um símbolo "Q", designando que os três campos a seguir identificam respectivamente a seção, o 

número da questão, e o quesito, quando a questão não possui quesitos este último é sempre 0, os campos 

seguintes contém o número da alternativa marcada, se a questão é do tipo escolha_múltipla, então haverá 

tantos campos quantas sejam as respostas.

 

 

"0123","Q","0","1","0","01","03","Q","0","2","0","02"

"0124","Q","0","1","0","01","02","Q","0","2","0","01"



"0125","Q","0","1","0","02","03","Q","0","2","0","03"

"0126","Q","0","1","0","01","03","Q","0","2","0","04"

 

Figura 5.1 - Listagem de um arquivo de saída de um leitor OMR.

 

A Figura 5.1 mostra um exemplo de um arquivo gerado conforme o formato descrito no parágrafo 

anterior. Na primeira linha temos como valor para o primeiro campo o número 0123, identificando o 

formulário que foi processado; o símbolo "Q" do segundo campo, significa que os valores 0, 1, 0 dos três 

campos seguintes, representam respectivamente o número da seção, questão e quesito; os campos seis e 

sete contém o número de identificação das alternativas assinaladas, respectivamente 01 e 03; no próximo 

aparece novamente o símbolo "Q", indicando que ali inicia-se outra questão, e o processo se repete até o 

final da linha.

Neste método de processamento o módulo de coleta consiste de uma função que faz a leitura do 

arquivo texto, no formato CVS, e mapea as respostas diretamente para o banco de dados.

O segundo processo para a coleta dos dados da leitora óptica é dotar este módulo de coleta de uma 

interface direta com o equipamento de OMR, este processo envolve o uso de bibliotecas que possam 

trabalhar com os diversos padrões de equipamentos disponíveis no mercado.

 

5.3. Programas CGI               

Quando a pesquisa foi gerada no formato de páginas HTML disponibilizadas pela internet ou uma 

intranet através de servidor HTTP, Hipertext Transfer Protocol, a coleta das respostas baseia-se no uso 

de CGI, Common Gateway Interface, que são bastante poderosas no que diz respeito à comunicação de 

dados, por isso são comumente empregadas nos principais browsers. 

O  subprograma  gerado  pelo  módulo  de  execução,  junto  com  a  Home  Page,  processa  as 

informações envidas pela  página através da CGI,  interpretando-as de acordo com o código LDQ do 

arquivo que o acompanha.  O subprograma processa as  informações enviadas pela  página e  gera um 

arquivo de respostas, no formato padrão usado pelo sistema, conforme os itens 4.4 e 4.7 do capítulo 4.

O arquivo de respostas é processado pelo sub-módulo descrito no item 5.5 deste capítulo.
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5.4. Correio eletrônico

Os questionários que foram gerados pelo módulo de execução para serem enviados através do 

correio  eletrônico,  quando  retornam,  são  processados  pelo  módulo  de  coleta  seguindo  os  critérios 

definidos naquele módulo.

O módulo de coleta varre o  arquivo retorno do  e-mail buscando identificar  os cabeçalhos de 

"seção nro" e "questão nro", e consequentemente obtendo os respectivos números de cada um. Com base 

nestas informações processa-se o arquivo de código em LDQ para identificar o tipo de questão a ser 

tratada,  e  os  controles  usados.  Para  questões  do  tipo  texto,  numérico e  data busca-se  a  expressão 

"Resposta:", as informações encontradas após esta expressão são tratadas como a resposta para a questão 

e validadas. Para as questões eletivas a processo é semelhante, sendo que o módulo de coleta procura pelo 

item, ou itens se for de múltipla escolha, que possui uma letra X, maiúscula ou minúscula,  após o sinal de 

dois pontos e faz a identificação do item marcado pelo seu texto, anterior ao sinal de dois pontos.

As questões to tipo classificação são tratadas de forma semelhante às eletivas, entretanto a coleta 

procura  por  números  de  ordem  colocados  após  o  símbolo  de  dois  pontos.  Para  questões  do  tipo 

escolha_aberta quando nenhuma alternativa  foi  marcada com uma letra  X,  maiúscula  ou minúscula, 

procura-se a expressão "Outro(a) - Especificar:", considerando o texto seguinte aos dois pontos como a 

resposta da questão.

As mensagens recebidas  pelo correio eletrônico podem ser  processadas por  dois  métodos,  no 

primeiro a mensagem, ou mensagens, são gravadas em um arquivo sem formatação e o módulo de coleta 

lê  diretamente  o  arquivo  separando as  mensagens  e  tratando o  texto  em busca  das  respostas,  como 

descrito nos parágrafos anteriores. O segundo método faz uso do sub-módulo MICE (módulo de interface 

com correio eletrônico), para acessar diretamente o servidor de correio do usuário permitindo que as 

respostas sejam processadas diretamente,  sem a necessidade da intervenção do usuário para gerar os 

arquivos de mensagens, como no primeiro método.

 

5.5. Arquivo de respostas

Vários processos de execução da pesquisa produzem como resultado um arquivo de respostas, que 

segue os formatos definidos nos conforme os itens 4.4 e 4.7 do capítulo 4. Os arquivos gerados neste 



formato são facilmente processados pelo módulo de coleta, visto que são apenas uma transposição, ou 

cópia das informações diretamente para o banco de dados, em função de ambos possuírem os mesmos 

campos.  Entretanto  para  maior  segurança,  o  código  da  pesquisa  em LDQ,  é  interpretado  durante  o 

processamento  e  as  repostas  são  validadas  quanto  ao  seu  tipo e  propriedades,  estabelecidos 

respectivamente pelo tipo de questão e os controles, presentes nas cláusulas questão.

 

5.6. Conclusão

Os métodos implementados pelo módulo de coleta são compatíveis com os formatos de execução 

da pesquisa, possibilitando que as respostas sejam incorporadas ao banco de dados de forma ágil e segura. 

Alguns dos métodos são de simples implementação, outros são mais complexos e envolvem uma 

pesquisa mais profunda sobre o funcionamento de dispositivos como as leitoras ópticas e os servidores de 

correio eletrônico. Entretanto em linhas gerais estão delineadas as funções do módulo de coleta e suas 

estratégias para aquisição, manipulação e armazenamento das respostas.

O módulo de coleta existe em relação direta ao módulo de execução e às suas  mídias,  assim 

quanto maior o número destas, mais sofisticadas e diversificadas, maior o impacto sobre as funções de 

coleta.



6.  MÓDULO DE ANÁLISE
 

A interpretação dos resultados de uma pesquisa de opinião passa pela análise sistemática dos 

dados coletados. Os primeiros módulos do sistema foram responsáveis por gerar, executar e receber as 

respostas da pesquisa. Todos os dados coletados já estão presentes no banco de dados de resposta e 

devem ficar disponíveis para que o que o usuário do sistema possa manipulá-los de forma a produzir 

resultados, este módulo disponibiliza ao projetista da pesquisa as ferramentas para produzir relatórios e 

gráficos, com base nos valores reais e estatísticos apurados no banco de dados.

 

 

6.1. Análise Estatística

A análise estatística envolve as técnicas, métodos e funções usados para organizar e classificar os 

dados  numéricos,  obtidos  de  uma  população  ou  de  uma  amostra  representativa  desta  [SPI93].  Tais 

funções, na maioria elementares, do estudo estatístico devem ser disponibilizadas ao usuário, para que 

este possa extrair resultados concretos do banco de dados de repostas. Algumas funções relevantes são 

descritas a seguir. Os dados apurados pelas funções devem ser disponibilizados ao usuário em forma de 

tabelas, para que este possa gerar relatórios e/ou gráficos, conforme a sua conveniência, podendo ainda 

serem diretamente exibidos na forma de gráficos:

a) Distribuição de freqüência

O banco de dados de respostas representa o conjunto de dados brutos, ou seja aqueles que ainda 

não foram numericamente organizados [SPI93]. Spiegel [SPI93] diz ainda que, um rol é um arranjo de 

dados numéricos em ordem crescente ou decrescente de grandeza, e que a diferença entre o maior e 

menor número do rol chama-se amplitude total dos dados. Registradas as definições  anteriores, devem 

ser seguidas algumas regras gerais para elaborar a distribuição de freqüência:

§         Primeiro determina-se o maior e menor número dos dados brutos e, 

então, calcula-se a amplitude total do rol.

§         Divide-se  a  amplitude  total  em  um  número  conveniente,  apurado 



automaticamente ou informado pelo usuário, de intervalos de classe que tenham a mesma amplitude. 

Normalmente o número de intervalos de classe é tomado entre cinco e vinte, dependendo dos dados.

§         Determina-se o número de observações, registros, que caem dentro de 

cada intervalo de classe, isto é, calculam-se as freqüências de classe.

 

No caso de uma distribuição de freqüência automática, solicitada ao módulo de análise, este deve 

escolher os intervalos de classes de modo que os pontos médios [SPI93], coincidam com dados realmente 

existentes no banco de respostas. Isso tende a diminuir o denominado erro de agrupamento. A Tabela 6.1, 

mostra o resultado da distribuição de freqüência por idade, de uma pesquisa eleitoral realizada com cem 

eleitores.

 

 

 

 

 

 

Idade (anos) Número de 

Eleitores

16-30 5

31-45 18

46-50 42

51-65 27

66-80 8
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TOTAL 100

Tabela 6.1 - Distribuição de freqüência de leitores por idade.

b) Distribuição de freqüência relativa

A freqüência relativa de uma classe é a freqüência dessa classe dividida pelo total de todas elas, 

geralmente é expressa em percentagem. Também são chamadas de distribuição percentual ou tabela de 

freqüências relativas.

c) Distribuição de Freqüência acumuladas. (Ogivas)

Chama-se de freqüência acumulada, ogivas, a soma de todos valores de  freqüências inferiores ao 

limite superior de um dado intervalo de classe até inclusive aquele intervalo. A Tabela 6.2 exemplifica 

este tipo de distribuição aplicada aos dados da Tabela 6.1 - Distribuição de freqüência de leitores por 

idade.

 

Idade (anos) Número de 

Eleitores

Abaixo de 16 0

Abaixo de 30 5

Abaixo de 45 23

Abaixo de 50 65

Abaixo de 65 87

Abaixo de 80 100

Tabela 6.2 - Freqüência acumulada abaixo do limite superior.

d) Médias e medidas da tendência central

Média é um valor típico ou representativo de um conjunto de dados, que tendem a se localizar em 

um ponto central,  dentro de um conjunto de  dados ordenados segundo suas grandezas,  por  isso são 
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denominadas também medidas da tendência central. São vários os tipos de médias definidas, devem ser 

implementadas as funções que gerem as mais comuns: média aritmética, a mediana, a moda, a média 

harmônica, a raiz média quadrática (RMQ).

A média aritmética, ou média, de um conjunto de Ν números Χ1, Χ2, ..., ΧΝ   é representada por

(lê-se "Χ barra"), definida por:

(6.1)

A mediana é o valor central ou a média aritmética dos dois valores centrais de um conjunto de 

números, organizados em ordem de grandeza (isto é, em um rol). Como exemplo o conjunto de números 

{ 3, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 10} tem mediana 6. E o conjunto { 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18 } tem mediana 10, 

conforme: 

.

 

A moda de um conjunto de números é o valor que ocorre com maior freqüência, ou seja, é o valor 

mais comum.  Para uma distribuição de freqüência ou histograma a moda pode ser obtida por meio da 

fórmula:

(6.2)

Onde:

L1:        limite inferior da classe modal (isto é, a que contém a moda);
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∆1:        excesso da freqüência modal sobre a classe imediatamente inferior;

∆2:        excesso da freqüência modal sobre a classe imediatamente superior;

c:          amplitude do intervalo da classe modal.

 

A média harmônica  H de um conjunto de  Ν números  Χ1,  Χ2, ...,  ΧΝ  é a recíproca da média 

aritmética dos recíprocos dos números [SPI93].

(6.3)

A raiz média quadrática (RMQ) ou média quadrática, de um conjunto de números X1, X2, ..., XN  

é representada e definida por:

(6.4)

e) Dispersão

A dispersão, também chamada variação, dos dados é a denominação dada para o grau, ao qual os 

dados numéricos tendem a dispersar-se em torno de um valor médio. As medidas de dispersão mais 

comuns são a amplitude total, o desvio médio e o desvio padrão.

A amplitude total de um conjunto de números é a diferença entre o maior e menor número deste 

conjunto.
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O desvio médio é a média das diferenças de todos os Ν números em relação a média aritmética do 

conjunto, dada por:

(6.5)

O desvio padrão de um conjunto de Ν números  Χ1,  Χ2, ...,  ΧΝ é representado por  s, e definido 

como  sendo  a  raiz  média  quadrática  dos  desvios,  em  relação  à  média  ou,  como  é  muitas  vezes 

denominada, o desvio da raiz média quadrática, definida por:

(6.6)

O símbolo χ  representa o desvio de cada um dos números Χj em relação á média .

 

f) Distribuição de Qui-quadrado

Para amostras de tamanho Ν  > 30, denominadas grandes amostras, as distribuições amostrais de 

muitas estatísticas são aproximadamente normais, tornando-se a aproximação melhor com o crescimento 

de Ν. Para amostras de tamanho Ν  < 30, denominadas pequenas amostras, essa aproximação não é tão 

boa, tornando-se pior com o decréscimo de Ν. Assim modificações devem ser introduzidas para melhorar 

a representação da amostra.

Um  método  importante  é  a  distribuição  de  qui-quadradado,  primeiramente  definindo-se  a 

estatística [SPI93]:
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(6.7)

onde Χ é a letra grega qui e Χ2 é lido como qui-quadrado. Considerando-se amostras de tamanho 

Ν retiradas de uma população normal, com desvio padrão σ, e se, para cada amostra, for calculado o valor 

de Χ2, pode-se obter uma distribuição amostral desses valores, denominada de qui-quadrado e dada por:

(6.8)

em que ν = Ν  - 1 é o número de graus de liberdade e Υ0 é uma constante dependente de ν, de 

modo que a área total subtendida pela curva, gerada pelo gráfico da função, seja igual a 1.

Para o cálculo da estatística anterior é  necessário usar,  além das observações obtidas de uma 

amostra, certos parâmetros populacionais. E se esses parâmetros são desconhecidos, devem ser estimados 

por meio dos da amostra.

O  número de graus de liberdade de uma estatística, representado por geralmente  ν, é definido 

como o número  Ν  de observações independentes da amostra, isto é o seu tamanho, menos o número κ 

dos parâmetros populacionais que devem ser estimados. Simbolicamente ν = Ν  - 1.

No caso da estatística do qui-quadrado, o número de observações independentes da amostra é Ν, 

do qual pode ser calculado s. Entretanto, como σ deve ser estimado, κ=1 e, então ν = Ν  - 1.

g) Correlação e regressão

Uma ferramenta avançada na análise estatística, diz respeito a estabelecer a correlação, ou grau de 

relação entre as variáveis, procurando determinar quão bem uma equação linear, ou de outra espécie, 

descreve ou explica a relação entre as variáveis.

Se todos os valores das variáveis satisfazem exatamente uma equação, diz-se que há correlação 

perfeita entre  elas.  Como  no  caso  das  circunferências  C e  os  raios  r de  todos  os  círculos  estão 
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perfeitamente correlacionados, porque C=2πr.  Já no lançamento de dois dados simultaneamente, por 100 

vezes, não há relação entre os pontos de um e de outro, a não ser que sejam viciados, isto é eles são não 

correlacionados. Variáveis como altura e peso de indivíduos revelam alguma correlação entre si. Assim 

outras  variáveis  da  pesquisa  podem revelar  uma correlação  dos  dados como,  sexo,  salário,  nível  de 

instrução, etc.

Uma ferramenta que implemente esta análise deve basear-se em um estudo mais profundo das 

teorias de correlação, regressão e estimativas. 

h) ANOVA - Análise da variância

Em muitos casos há a necessidade de se testar a significância das diferenças entre três ou mais 

médias amostrais, isto é, testar a hipótese nula de que as médias amostrais são todas iguais [BIO97].

Como exemplo suponha-se que um experimento agrícola, utilizando quatro tratamentos químicos 

diferentes produziram safras de trigo de 28, 22,18 e 24 toneladas, respectivamente. Existe uma diferença 

significativa entre essa médias ou a dispersão observada é devida unicamente ao acaso [SPI93].

Os problemas deste tipo podem ser resolvidos empregando-se uma técnica importante, conhecida 

análise da variância, ANOVA, desenvolvida por Fisher [BIO97] [SPI93].

 

Estas são as principais funções de análise estatística, outras de igual importância e mais avançadas 

devem ser estudadas e disponibilizadas de acordo com o interesse e necessidade dos usuários, na forma de 

módulos  adicionais  do  sistema.  Na  verdade  todas  as  funções  devem ser  construídas  como módulos 

independentes, e serem disponibilizadas em pacotes básico e avançados.

 

 

6.2. Geração de Relatórios

O módulo de geração de relatórios permite ao usuários do sistema, personalizar seus relatórios, 

escolhendo  além dos  parâmetros  estéticos,  os  dados  que  serão  impressos,  ou  as  funções  de  análise 

estatística.



A geração  de  relatórios  ocorre  na  forma  de  listagens  de  informações  do  banco de  dados  de 

repostas, com ou sem somas, ou aplicação de expressões matemáticas, de forma analítica ou sintética. 

Também podem ser construídas tabelas, para a disposição das informações coletadas.

Dados derivados das informações do bando de dados podem ser gerados no módulo de análise, 

cuja aparência é na forma de arranjos de células bidimensionais, como as das planilhas eletrônicas. A 

cada célula ou conjunto de células podem ser aplicadas funções de filtragem, totalização,  extração e 

análise das informações do banco de dados de respostas. Para atingir os objetivos desta etapa, o usuário 

contará com auxilio de um sub-módulo assistente que o irá conduzir ao longo do processo de análise.

A interface deste sub-módulo deve ser rica na condução das ações do usuário, permitindo ainda 

que as fórmulas possam ser diretamente introduzidas por usuários experientes na janela de expressão.

A construção desta interface envolve a geração de uma Linguagem de Extração e Análise de 

Dados, LEAD. Esta linguagem deve ser baseada na teoria de álgebra relacional para banco de dados, para 

aproveitar o conhecimento intuitivo e cognitivo do usuário, visto que são inúmeros os  softwares que 

utilizam  queries,  consultas  a  banco  de  dados,  através  de  linguagens  como  SQL,  Structured  Query 

Language.  Assim  a  LEAD  obedece  a  sintaxe  e  semântica  da  SQL  é  implementa  uma  função 

correspondente para cada tipo de análise estatística.

Ao usuário será mostrado uma visualização do relatório antes de sua impressão, podendo assim 

verificar o efeito do uso das técnicas de seleção e agrupamento dos dados.

 

6.3. Geração de Gráficos

Assim com na geração de relatórios, o sistema mantém um módulo especializado na geração de 

gráficos com base nas mesmas fontes de dados do módulo anterior. Aqui também a construção do gráfico 

baseia-se em um arranjo bidimensional  de células,  em um formato corriqueiro usado pelas planilhas 

eletrônicos, assim como o uso da LEAD para extração e tratamento das informações do banco de dados 

de respostas.

A geração de gráficos deve ser implementada usando-se bibliotecas especializas nesta atividade, e 

disponíveis  no  mercado.  Esta  estratégia  agiliza  o  desenvolvimento  do  módulo,  bem como traz  uma 

redução de custos. Entretanto a utilização destas bibliotecas deve ser compatível com a geração dinâmica 

dos dados resultantes das análises aplicadas à pesquisa, ou seja a tabela gerada pela LEAD deve ser 

automaticamente transposta para o gráfico, dando ao usuário a liberdade de escolher o formato e padrões 



pertinentes ao seu desenho.

Alguns tipos básicos de gráficos devem obrigatoriamente estar disponíveis. Os três tipos básicos 

de  gráficos  do  sistema  são:  gráficos  de  colunas,  torta  ou  pizza  e  gráfico  de  barras  como  mostra 

respectivamente as Figuras 6.1, 6.2 e 6.3.

 

Figura 6.1 - Exemplo de um gráfico de barras gerado pelo sistema.
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Figura 6.2 - Exemplo de um gráfico tipo pizza gerado pelo sistema.

 

 

Figura 6.3 - Exemplo de um gráfico de barras.

 

6.4. Conclusão

O módulo de análise caracteriza-se por ser a parte do sistema mais especializada e fundamentada 

em teorias matemáticas e no estudo estatístico. Assim durante o desenvolvimento do sistema um estudo 

profundo dos temas relacionados neste capítulo é conveniente assim como a consultoria de especialistas 

nesta matéria.

O  sistema  deve  permitir  ao  usuário  uma  interação  amigável  e  intuitiva  com  este  módulo, 

possibilitando que sejam produzidos resultados de forma rápida. As funções avançadas de análise aliadas 

ao domínio da linguagem LEAD, cujo aprendizado deve ser facilitado pelo uso do módulo assistente 

apropriado, permitem que o usuário experiente evolua suas técnicas e melhore sua produtividade.
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7.  CONCLUSÃO
 

 

O projeto de desenvolvimento de um software para geração e análise de pesquisas  de opinião,  

está  centrado  na  interação  com  o  usuário,  seja  ele  o  projetista  ou  o  entrevistado.  Desta  forma  o 

conhecimento e a aplicação das técnicas e teorias sobre a interação homem-computador, bem como sobre 

os critérios e qualidades ergonômicas, desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de um 

produto amigável. Embora estas sejam as recomendações para a maioria dos softwares, neste caso, como 

em muitos outros, uma boa relação do usuário com o produto é fundamental para a sua aceitação, tendo 

em vista que quase todo o trabalho do sistema concentra-se nesta interação. Para o usuário entre os quatro 

módulos principais, os de maior impacto são os de geração e análise. Nestes dois módulos concentram-se 

a maior parte do contato do usuário com o produto, portanto a preocupação com as técnicas de interação é 

maior. O módulo de geração tem quase todo o seu trabalho de desenvolvimento voltado para a interface.

A opção pela  divisão do sistema em módulos,  e sub-módulos,  possibilita  o  desenvolvimento 

concorrente, ou seja a construção dos diversos módulos  ocorrer ao mesmo tempo,  graças a modelos 

como o da linguagem descritiva de questionários (LDQ), que generaliza a comunicação entre os módulos, 

em especial entre o módulo de geração e o de execução da pesquisa. A divisão em partes autônomas 

ocorre  mesmo dentro dos  quatro módulos  principais,  o  que está  compatível  com a teoria  da análise 

estruturada. Esta divisão sistemática baseia-se nas diversas fases de interação do usuário com o software, 

ou melhor a fase de criação, aplicação da pesquisa, coleta e análise dos dados.

O sistema voltado para automatizar as pesquisas, vai além do conceito de apenas transpor para o 

computador as tarefas relacionadas com o tema. O fato do sistema prover acesso às mídias convencionais 

de propagação de questionários e entrevistas, mantém a compatibilidade do sistema com os hábitos do 

usuário e em muitos casos estes só tem acesso a estas mídias. Por outro lado, oferecendo a este mesmo 

usuário o acesso à meios mais modernos, rápidos e de maior alcance, o sistema transcende o papel de 

apenas  prestar  um serviço  informatizado,  mas  cria  novos conceitos  para  a  realização  das  tarefas  de 

criação de pesquisas além de apresentar novas tecnologias.

O  módulo  de  análise  implementa  mais  que  tarefas  mecânicas,  traz  para  o  computador  a 

implementação das tarefas mais especializadas do usuário, que na prática nem sempre é o mesmo que 

criou  a  pesquisa.  As  funções  de  análise  implementadas  pelo  módulo  de  análise  envolvem  um 

conhecimento das teorias de estatística, sendo o mais importante obter informações sobre a aplicação 



destas teorias e técnicas. As técnicas de análise estatística carecem de um estudo mais profundo para que 

sejam implementadas corretamente, sua apresentação voltou-se apenas para delinear as diferentes funções 

que devem ser previstas para que o usuário possa extrair as informações que lhe são relevantes, de forma 

compatível com suas expectativas.

Longe de ser um manual técnico detalhado, ou um projeto estruturado para o desenvolvimento do 

software tema desta monografia, este trabalho apresenta sua contribuição como um estudo baseado em 

produtos similares existentes no mercado. Caracteriza-se mais por ser um guia de sugestões para novas 

estratégias e técnicas visando a produção de um novo produto compatível com as expectativas do usuário 

mas que também forneça ferramentas inéditas, ou pelo menos implementações mais elegantes destas, 

buscando ganhar competitividade.
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