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RESUMO 

Diante do efeito da globalização no mundo atual, organizações e instituições públicas vêm 

sendo pressionadas no sentido do aprimoramento de seus sistemas de informação e de suas 

ferramentas de gestão, para que decisões sejam tomadas com eficiência e dentro dos limites 

dos recursos disponíveis. Especificamente no caso do Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro), torna-se meta estratégica estabelecer confiança e 

abrangência nas atividades exercidas pela Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade 

(RBMLQ-I). Para tanto, este trabalho propõe uma metodologia voltada à integração de dados 

e uso de informações estatísticas, visando ao incremento e eficiência das operações 

desenvolvidas pela RBMLQ-I. Mais especificamente, entre os setores econômicos sujeitos ao 

controle da Rede, destaca-se o setor de transportes, no qual a metrologia legal faz-se 

fundamental no controle dos cronotacógrafos instalados nos veículos da frota brasileira. Esta 

pesquisa identificou potenciais produtores de informações que pudessem incrementar os 

bancos de dados utilizados pelo Inmetro. A base de dados do Registro Nacional de 

Transportadores de Cargas (RNTRC), mantida pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), foi obtida e integrada à base do Inmetro para conhecimento e composição 

do real universo de cronotacógrafos a serem controlados pela RBMLQ-I. A composição da 

nova base de dados resultante deu-se por meio da integração de microdados utilizando-se os 

softwares SQL Server e SPSS. Os resultados alcançados mostram que o quantitativo de 

veículos brasileiros, após a integração das bases da ANTT e Inmetro, atingiu o montante de 

2.333.943 veículos equipados com cronotacógrafos sujeitos ao controle metrológico. 

Comparado ao universo original, esse incremento representa acréscimo de 1.501.369 novos 

veículos, ou seja, 180,3%. Análises foram feitas para estados da Federação e um estudo de 

caso foi realizado para o Instituto de Metrologia e Qualidade de Minas Gerais (IPEM-MG). 

Em todas as avaliações desenvolvidas, obtiveram-se significantes incrementos nos 

quantitativos de veículos existentes, denotando que o planejamento da atuação da RBMLQ-I 

pode ser reajustado para que contemple a cobertura total do universo a ser trabalhado. Assim, 

diante de tais resultados, pode-se afirmar que os procedimentos metodológicos adotados neste 

trabalho mostram-se eficazes no que tange à incorporação de dados e informações advindos 

de fontes externas. Portanto, recomenda-se a continuidade dos trabalhos para se identificar 

outras fontes de informação que possam ser integradas aos demais campos de atuação, 

atendendo à missão e incrementando os benefícios sociais gerados pelo Inmetro. 

Palavras chaves: Integração de dados, Informações estatísticas, Metrologia Legal, Qualidade. 



 

 

ABSTRACT 

Due to globalization, organizations and public institutions are being pushed towards the 

improvement of their information systems and management tools, aiming at more efficient 

decision making within their limited available resources. Specifically in the case of the 

National Institute of Metrology, Quality and Technology (Inmetro), it turns out to be a 

strategic goal the establishment of trust and improvement of the coverage of the activities 

carried out by the Brazilian Network of Legal Metrology and Quality (RBMLQ-I). Therefore, 

this paper aims at proposing a methodology for data integration and use of statistical 

information resulting in increased and more efficient operations under the RBMLQ-I. Among 

the sectors subject to the control of the Network and due to its economic and strategic 

relevance, the transport sector was chosen for the development of the present work. 

Moreover, it has Legal Metrology as fundamental in controlling the tachograph installed in 

the vehicles of the Brazilian fleet. This research identified potential producers of information 

that could improve the quality of the databases used by Inmetro. The National Registration 

Database Load Carriers (RNTRC), maintained by the National Land Transportation Agency 

(ANTT), was integrated into Inmetro´s database aiming at improving the knowledge of the 

real tachograph universe subject to inspection by the RBMLQ-I. The new database was built 

through microdata integration, with the aid of SQL Server and SPSS softwares. The results 

obtained showed that the amount of Brazilian vehicles, after data integration, reached 

2,333,943 vehicles with tachographs subject to metrological control. Compared to the original 

universe, it amounts to 1,501,369 new vehicles to be added to Inmetro´s database, or an 

increase of 180.3%. Analyses were made to data pertaining to the States of the Federation and 

a specific case study was conducted for the Institute of Metrology and Quality State of Minas 

Gerais (IPEM-MG). In all developed approaches significant quantities of vehicles were added 

to the previous databases, indicating that the planning of the RBMLQ-I activities can be 

improved by the methodological procedure developed in this study. It was concluded that the 

aforementioned methodology was effective in terms of incorporating data coming from 

external information sources.  We therefore strongly recommend its application to other fields 

of activity, in adherence to Inmetro´s mission and as a tool for increasing social benefits 

generated by the Institute. 

Key words: Data Integration, Statistical information, Legal Metrology, Quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No mundo atual, percebe-se o efeito da globalização, no qual uma sociedade complexa e 

dinâmica exige cada vez mais que as organizações aperfeiçoem seus trabalhos e resultados, 

gerando a necessidade de fortalecer mecanismos de transparência e responsabilização, sempre 

em prol dos próprios cidadãos. Diante dessa realidade, as organizações e instituições públicas 

vêm sendo pressionadas no sentido do aprimoramento de seus sistemas de informação e de 

suas ferramentas de gestão, para que seus gestores e dirigentes tomem suas decisões e façam 

suas escolhas com eficiência e dentro dos limites dos recursos disponíveis (BRESSER-

PEREIRA, 1998). 

Nesse sentido, na tentativa de adequação a esse cenário, torna-se comum, por parte das 

empresas públicas, a elaboração e o uso de sistemas de mensuração que se propõem a 

conhecer e medir seus desempenhos institucionais e produtividade.  

Em âmbito geral, indicadores de desempenho fornecem informações sobre temas 

fundamentais que envolvem a gestão pública, tais como nível de efetividade, eficácia, 

eficiência, qualidade, economia de recursos e produtividade dos serviços, além de apontar o 

grau de qualidade da gestão (MPOG, 2009). 

Além disso, para que o planejamento da gestão pública se dê de maneira eficaz, uma das 

principais ferramentas utilizadas baseia-se na coleta de dados. Os dados quando 

transformados em informação geram o conhecimento sobre determinada atividade, 

viabilizando seu monitoramento, avaliação e aprimoramento (BRASIL, 2013a). 

Especificamente no caso das atribuições do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro), consubstancia-se o objetivo de propiciar um maior grau de confiança e 

abrangência nas medições de produtos, assim como garantir a qualidade dos bens 

comercializados pela sociedade, configurando-se como uma das principais metas 

institucionais a serem atingidas pela Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade 

(RBMLQ-I). 

A RBMLQ-I é o braço executivo do Inmetro presente em todo o território brasileiro, sendo 

composta por 26 órgãos delegados, incumbindo-se das atividades de metrologia legal e da 

avaliação da conformidade. A metrologia legal abrange as verificações e inspeções relativas 

aos instrumentos de medição utilizados nas relações de consumo, como por exemplo, 

balanças, bombas medidoras de combustíveis, taxímetros, cronotacógrafos, dentre outros, 
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além do controle da exatidão das indicações quantitativas dos produtos pré-medidos, tais 

como os produtos da cesta básica de alimentos e materiais de limpeza. A avaliação da 

conformidade abrange as atividades de fiscalização da conformidade de produtos e serviços, 

tais como, brinquedos, capacetes, dispositivos de retenção para crianças, produtos têxteis, 

dentre tantos outros. (INMETRO, 2015a). 

Para coordenar as atividades desenvolvidas pelos órgãos da RBMLQ-I, o Inmetro dispõe em 

sua estrutura organizacional da Coordenação-Geral da Rede Brasileira de Metrologia Legal e 

Qualidade (Cored) que possui, dentre outras atribuições, a competência para coordenar 

investimentos, capacitar pessoal, orientar e supervisionar as unidades que compõem a Rede, 

possuindo em decorrência disso uma significativa responsabilidade e desafio de instituir 

instrumentos para acompanhar o desempenho dos órgãos delegados (CALDAS et al, 2010). 

Nessa perspectiva, a preocupação com a melhoria da eficácia e eficiência dos trabalhos 

relacionados à metrologia legal vai ao encontro das metas estratégicas estabelecidas pela 

Organização Internacional de Metrologia Legal, por ocasião do encontro de Bucarest, 

Eslovênia (OIML, 2012). 

Visando à padronização e controle do planejamento das unidades delegadas que compõem a 

RBMLQ-I, a Cored desenvolve e implementa planos de trabalhos técnicos (POHLMANN 

FILHO, 2014). Tais planos visam estabelecer em que medida as atividades delegadas nas 

áreas de metrologia legal e da avaliação da conformidade serão realizadas pelos órgãos 

delegados. Via de regra, os planos de trabalhos técnicos da RBMLQ-I são elaborados com 

base na infraestrutura e recursos humanos existentes nas unidades delegadas, bem como no 

histórico das atividades realizadas em exercícios anteriores, considerando ainda as 

peculiaridades encontradas em cada região do território brasileiro. 

No entanto, a utilização de informações confiáveis e condizentes com a realidade, tanto para o 

planejamento quanto para a execução das atividades de metrologia legal e da avaliação da 

conformidade, dentro dos padrões operacionais esperados, vem se tornando um desafio para 

os gestores da RBMLQ-I. Isso se dá em decorrência da grande diversidade encontrada pelos 

órgãos delegados no desempenho de suas funções, notadamente pelas diferenças 

socioeconômicas, populacionais e geoespaciais brasileiras, aliada à complexidade das 

atividades e a quantidade de informações que envolvem todo o processo.  

Aliado a isso, o índice de cobertura (IC), método desenvolvido pelo Inmetro para identificar 

as lacunas entre a capacidade dos órgãos da RBMLQ-I e a demanda por seus serviços no 
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Brasil, revelou oportunidades de ampliação da atuação da RBMLQ-I e de melhoria na 

distribuição de seus serviços em todo o Brasil (SORATTO et al, 2015). 

Diante dessa realidade, surge a preocupação de prover informações às bases de dados da 

RBMLQ-I, em especial, as que envolvem o seu âmbito de atuação. Para tanto, torna-se 

necessário identificar a existência de estabelecimentos comerciais ou industriais que utilizem 

instrumentos de medição sujeitos ao controle metrológico ou que fabriquem ou comercializem 

produtos regulamentados pelo Inmetro, passíveis de fiscalização metrológica ou da 

conformidade.  

Nesse sentido, Valentim (2010) afirma que o uso estratégico da informação e de métodos para 

a apropriação de dados advindos do ambiente externo torna-se extermamente relevante para a 

gestão das organizações. Para McGee e Prusak (1994) a complexidade, inconstância, rapidez 

e imprevisibilidade do mundo atual dos negócios exigem pluralidade de informações, de 

forma que, a operação das organizações, por consequência, passa a exigir acervo abrangente 

de fontes de informações.  

Outro aspecto intensamente discutido em relação à informação refere-se a sua qualidade, 

sobretudo nas dimensões da confiabilidade, completude, cobertura, e validade, conforme 

atesta a comunidade científica brasileira envolvida com essa temática (LIMA et al, 2009). 

Segundo Lino (2006), a qualidade da informação pode ser traduzida em informações íntegras, 

atualizadas e precisas, on-line, e de preferência just-in-time, que permitam uma segura tomada 

de decisão.  

Ainda sob esse entendimento, destaca-se a importância de serem estabelecidos mecanismos 

necessários para a maximização da qualidade das informações, a fim de atingir padrões de 

excelência que permitam monitorar a metrologia legal e a avaliação da conformidade em toda 

sua plenitude, aprimorando a segurança e gerando benefícios e desenvolvimento para toda a 

sociedade. 

Para Batini et al (2009 apud FERREIRA, 2012), em função de perdas geradas pela falta de 

qualidade da informação, algumas técnicas de relacionamento entre bases de dados, regras de 

negócios e medidas de similaridade devem ser adotadas pelas organizações, a fim de 

minimizar consequências provocadas pela falta de qualidade das informações. 

Nesse contexto, a hipótese que se coloca é a de que, a partir da utilização de dados de fontes 

externas, pode-se atualizar e complementar as informações utilizadas nas operações da 

RBMLQ-I, contribuindo para um melhor planejamento técnico e operacional da própria rede.  
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A questão complementa-se com a seguinte pergunta: Como melhorar o processo de 

planejamento e assegurar o cumprimento dos planos de trabalho, considerando que o universo 

de estabelecimentos sujeitos à atuação do Inmetro é, por vezes, não totalmente conhecido?  

Adicionalmente, surge consequentemente o desafio de selecionar e incorporar registros 

administrativos e informações estatísticas advindos de fontes externas, com objetivo de 

melhor conhecer a realidade e o universo de atuação da RBMLQ-I, buscando assegurar que os 

processos de tomada de decisão sejam realizados de forma mais eficaz. Busca-se, também, 

responder a questões que envolvem tanto a elaboração do planejamento quanto a sua 

execução, quais sejam:  

• Quantos novos instrumentos de medição são alvo da atuação da RBMLQ-I?  

• Em quais estabelecimentos eles se encontram? 

• Esses estabelecimentos estão ativos?  

• Qual a localização desses estabelecimentos?  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral  

 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em propor uma metodologia orientada para a 

integração de dados e uso de informações, registros administrativos e estatísticas, visando ao 

incremento e eficiência das operações na área de metrologia legal desenvolvida na Rede 

Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-I), tomando como exemplo de 

aplicação o controle metrológico legal de cronotacógrafos.  

 

2.2 Específicos 

• Identificar e obter acesso às bases de dados e informações, registros 

administrativos e estatísticas mantidos pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT). 

• Desenvolver processos de obtenção de dados e microdados de entidades parceiras 

e harmonização dos mesmos dentro dos padrões das bases de dados do Inmetro. 

• Desenvolver uma metodologia para a integração digital dessas informações 

externas, garantindo a integridade dos bancos de dados resultantes. 

• Avaliar quantitativamente os efeitos da integração de dados e informações nas 

operações da RBMLQ-I. 

 

2.3 JUSTIFICATIVA 

A metrologia legal constitui-se em instrumento que visa garantir a qualidade e a credibilidade 

das medições envolvendo as transações comerciais, saúde humana, meio ambiente e a 

segurança do cidadão, por meio de um conjunto de atividades e procedimentos técnicos, 

jurídicos, administrativos, estabelecidos por meio de dispositivos legais (CONMETRO, 

2013). 

No Brasil, visando orientar as políticas públicas ligadas à metrologia, foi elaborado pelo 

Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior (MDIC), juntamente com o 

Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), 
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documento intitulado “Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira (2013-2017)”.  

Dentre outras ações estratégicas, o documento define ações para a expansão e a busca da 

melhoria contínua dos serviços de metrologia legal, trazendo enfoque especial, para os 

instrumentos de medição inseridos no âmbito da segurança no trânsito. 

No que tange à metrologia legal voltada para a área de segurança no trânsito, uma realidade 

que se faz presente é a preocupação com a confiabilidade dos equipamentos registradores 

instantâneos e inalteráveis de velocidade e tempo, presentes nos veículos rodoviários 

transportadores de cargas e de passageiros, denominados cronotacógrafos. O controle 

metrológico dos cronotacógrafos é operacionalizado pela RBMLQ-I, sendo que a Portaria 

Inmetro nº 201 de 02 de dezembro de 2004, estabelece as condições míninas operacionais as 

quais tais instrumentos devem satisfazer (INMETRO, 2015).  

De fato, nos últimos tempos, alguns fatores contribuíram para o interesse e canalização de 

ações relacionadas à segurança no setor de transportes, especialmente no transporte 

rodoviário. Inicialmente, cabe ressaltar a reconhecida importância do setor de transportes para 

o desenvolvimento econômico do País. Segundo o Ministério dos Transportes (2011), a 

infraestrutura de transportes está intimamente ligada ao desenvolvimento econômico de um 

país, pois tem impacto decisivo na sustentabilidade desse processo.  

Os investimentos e políticas públicas do setor de transporte brasileiro, em virtude de sua 

conformação, voltam-se, principalmente, para o modal rodoviário. Esse fato é intensificado 

pela grande extensão da malha rodoviária brasileira e pelo crescimento acelerado da frota de 

veículos automotores verificado nos últimos anos.  

Segundo relatório de pesquisa elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), em conjunto com o Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF) no ano de 

2015, no qual se apresenta a caracterização, tendências e custos para a sociedade dos 

acidentes de trânsito nas rodovias federais, nos últimos doze anos, houve um crescimento de 

136,5% da frota nacional de veículos automotores no Brasil, o que reflete na deterioração das 

condições de trânsito nos centros urbanos e nas rodovias, aumentando, consequentemente, a 

quantidade de vítimas de trânsito (IPEA; DPRF, 2015). 

Em outro estudo elaborado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores 

(FENABRAVE), a partir de dados compilados do Departamento Nacional de Trânsito 

(DENATRAN), houve evolução da frota circulante de veículos automotores no Brasil entre os 

anos de 2014 e 2015, com um crescimento de 3.227.927 veículos, representando um 
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percentual 0,04% de crescimento em relação ao ano de 2014. A Tabela 1 apresenta esses 

dados por tipo de veículo, além da idade média desses veículos. 

 

Tabela 1 – Frota circulante e idade média dos veículos- 2014 e 2015 

Tipo de Veículo 2014 Idade média da 
frota 

2015 Idade média da 
frota 

Automóveis 49.403.239 12,9 51.195.642 13,4 

Comerciais leves 7.511.281 12,3 7.816.354 12,7 

Caminhões 3.073.303 17,4 3.134.441 18,0 

Ônibus  611.417 14,5 626.436 15,1 

Motocicletas 22.595.969 8,2 23.650.263 8,7 

Total 83.195.209 13,1 86.423.136 13,6 

 

Fonte: adaptado de Anuário FENABRAVE, 2014-2015. 

 

Somado a isso, recente regulamentação evidencia importância do estabelecimento de políticas 

públicas voltadas ao setor de transportes. Prescrita em seus ditames, a Lei nº 12.619/2012 

estabelece a observação de um limite de tempo no exercício de direção contínua e sem 

descanso para os motoristas profissionais. A comprovação desse limite deve ser verificada por 

meio dos registros do equipamento de cronotacografia.   

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no âmbito do setor de transportes, é a 

entidade responsável pela inscrição e manutenção do Registro Nacional de Transportadores de 

Cargas (RNTRC), que torna obrigatório o registro dos veículos e das empresas e 

transportadores autônomos que realizem atividade econômica de transporte rodoviário de 

cargas. A habilitação de veículos utilizados no transporte de passageiros também é obrigatória 

perante essa Agência. 

Nessa dimensão, pode-se inferir que um dos principais setores de atividades abrangidos pelas 

verificações da RBMLQ-I é o setor de transporte, uma vez que o equipamento de 

cronotacografia encontra-se obrigatoriamente presente nos caminhões, ônibus e demais 

veículos transportadores, nos termos da legislação vigente. 

No setor de transportes, cabe especificar duas modalidades de atuação desempenhadas pelo 

Inmetro, quais sejam, a verificação de cronotacógrafo e a fiscalização desses mesmos 

instrumentos. Entende-se como verificação a realização de ensaios metrológicos a fim de 
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mensurar a acurácia dos instrumentos. Já no caso das fiscalizações, cabe esclarecer que se 

trata de uma inspeção em equipamento já instalado em veículos de transporte, com o intuito 

de avaliar se o mesmo apresenta as características exigidas por normas legais. 

A importância do setor de transportes para a metrologia legal fica claramente denotada 

quando se analisam os resultados do controle metrológico de cronotacógrafos realizados pela 

Inmetro no Brasil, que incluem verificações e fiscalizações. Esse controle metrológico 

alcançou no ano de 2013 o montante de 810.404 instrumentos controlados, crescendo para um 

quantitativo de 976.099 no ano de 2014, representando uma taxa de crescimento de 20,4% no 

período (CORED, 2015). 

Nesse contexto, sendo o Inmetro responsável pelo controle metrológico de cronotacógrafos, 

justifica-se e torna-se conveniente a obtenção e incorporação dos registros cadastrais da 

ANTT na base de dados do Inmetro, a fim de compor um banco de dados com informações 

atualizadas das empresas transportadoras e da frota de veículos equipados com tal 

instrumento. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, estão abordados tópicos que fundamentam a temática desta pesquisa, 

sustentando-a no processo de investigação, análise e interpretação dos dados que estão 

apresentados ao longo do trabalho. Para tanto, são apresentados conceitos e teorias que 

revelam a importância da informação e de sua gestão para o alcance dos objetivos 

organizacionais, abordando tópicos sobre fontes de informação, uso de informações oriundas 

de registros administrativos e estatísticos, qualidade da informação e sistemas de informação. 

Além disso, são apresentados conceitos relacionados a metrologia legal e o contexto de 

atuação da RBMLQ-I. 

3.1 GESTÃO DA INFORMAÇÃO  

Nas três últimas décadas, a economia mundial passou por profundas transformações, em que 

os modelos de produção e acumulação foram fortemente alterados pelo rápido 

desenvolvimento de tecnologias intensivas em informação, flexíveis e computadorizadas, 

culminando na denominada sociedade da informação (IBGE, 2009ª).  

De fato, as organizações passaram a conviver com um ambiente mais dinâmico e incerto 

provocado, principalmente, pelo desenvolvimento tecnológico e pela tecnologia da 

informação e comunicação (TIC), que passou a figurar de maneira imperativa nas 

organizações públicas e privadas. 

Nesse contexto, a gestão da informação surge como um apoio para otimizar a eficácia e 

eficiência da organização, considerando que o uso de informações relevantes que se 

encontram disponíveis pode tornar-se estratégico para o atingimento dos objetivos 

organizacionais. 

Segundo Davenport (1997 apud Miranda, 2010), a gestão da informação constitui-se em um 

conjunto estruturado de atividades que retrata a forma como a organização captura, distribui e 

usa a informação e o conhecimento. Nessa vertente, a gestão da informação pressupõe a 

identificação das necessidades e do tipo de informações, a obtenção dessas informações, sua 

distribuição, disseminação e utilização. 

Em uma abordagem mais abrangente sobre o uso da informação, Davenport (2000) concebe o 

conceito chamado Ecologia da Informação, que exige um modo holístico de pensar sobre a 

informação e propõe quatro atributos-chave: a) integração dos diversos tipos de informação; 

b) reconhecimento de mudanças evolutivas; c) ênfase na observação e na descrição; d) ênfase 
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no comportamento pessoal e informacional. Todos esses atributos-chave visam nortear as 

ações da organização em direção à adoção do gerenciamento ecológico da informação. 

Para tanto, Davenport (2000), sugere um modelo ecológico para o uso e gerenciamento da 

informação, levando em consideração a existência de três ambientes, o ambiente 

informacional, o organizacional e o externo. Segundo esse autor, esses ambientes se 

sobrepõem e tem limites indistintos, no entanto, o ambiente informacional está arraigado em 

outro mais amplo que o envolve – o ambiente organizacional, e ambos – o ambiente 

informacional e o organizacional – são afetados pelo ambiente externo. 

O ambiente informacional é considerado o núcleo da abordagem ecológica e abrange seis 

componentes mais críticos (DAVENPORT, 2000), quais sejam: 

• Estratégia da informação: assim como outros recursos organizacionais, a informação 

requer uma estratégia para ser utilizada e deve ser explicitada claramente aos membros 

da organização; 

• Política da informação: envolve o poder proporcionado pela informação e as 

responsabilidades da direção em seu gerenciamento e uso.  

• Cultura e comportamento em relação à informação: cultura e comportamento estão 

relacionados e são muito importantes na criação de um ambiente informacional, pois a 

cultura informacional é formada pelo comportamento (positivo ou negativo) em 

relação à informação, e determina se os envolvidos valorizam a informação, se a 

trocam internamente e externamente e, se a capitalizam nos negócios. 

• Equipe da informação: pessoas ainda são consideradas os melhores meios para 

identificar, categorizar, filtrar, interpretar e integrar a informação; 

• Processos de administração informacional: os processos informacionais devem ser 

definidos como qualquer outra atividade realizada pela organização, de forma a 

facilitar sua identificação, aquisição e compreensão; 

• Arquitetura da informação: esse componente, no âmbito da ecologia da informação, 

significa um guia para estruturar e localizar a informação dentro da organização. A 

arquitetura da informação pode ser descritiva, envolvendo um mapa do ambiente 

informacional no presente, ou determinística, oferecendo um modelo do ambiente em 

alguma época futura. 
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Quanto ao ambiente organizacional, este se caracteriza por ser amplo e inclui: a situação dos 

negócios; investimentos em tecnologia; e distribuição física do ambiente. A situação dos 

negócios é específica para cada empresa ou setor, o que faz com que as iniciativas 

informacionais variem conforme a situação do negócio. Os investimentos em tecnologia 

afetam o ambiente informacional, em geral, facilitando o acesso à informação. Finalmente, a 

distribuição física do ambiente facilita as interações sociais e a comunicação organizacional. 

No tocante ao ambiente externo, este se compõe de informações sobre os mercados da 

informação, mercados tecnológicos e mercados de negócios em geral, este último considerado 

o mais relevante para fundamentar os conceitos utilizados nesta pesquisa. Na concepção de 

Davenport (2000, p. 56), os mercados de negócios: 

 

“criam condições gerais de negócios, o que afeta a capacidade das empresas 

adquirirem e gerenciarem a informação, bem como optar pelo tipo de 

informação de que precisam. Idealmente, mudanças em relação a clientes, 

fornecedores, sócios, reguladores e concorrentes teriam reflexos na 

informação que circula na empresa”. 

 

Numa análise sobre o contexto de negócios das organizações, Miranda (2010) avalia que 

existem diferenças na gestão da informação entre organizações públicas e privadas, pois, 

enquanto a organização pública guia sua missão e objetivos institucionais por leis e 

regulamentos, em prol de melhores serviços prestados à sociedade, uma organização privada 

obedece às necessidades do seu negócio.  

De fato, mudanças nas condições de mercado sob as quais opera uma organização devem ser 

compreendidas e assimiladas pelas mesmas, o que requer a obtenção de dados e informações 

sobre os seus negócios de forma contínua e atualizada. Nesta perspectiva, afirma Choo (2006) 

que o dinamismo e a incerteza inerentes ao ambiente moldam o desempenho das 

organizações, criando uma relação de dependência crítica entre a organização e o seu 

ambiente.  

Para Pacheco e Valentim (2010 apud RODRIGUES e BLATTMANN, 2014) as empresas 

precisam atentar para a importância da informação e do conhecimento como um recurso 

gerencial estratégico, a partir do reconhecimento das fontes de informação. 
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Na mesma perspectiva, Vital, Floriani e Varvakis (2010 apud RODRIGUES e 

BLATTMANN, 2014), destacam que o gerenciamento da informação em organizações passa 

por um processo contínuo de etapas estruturadas, organizadas e sistematizadas (fluxo de 

informação), com pessoas atuantes no processo e responsáveis por tal gestão, além do uso 

otimizado das fontes de informação.  

Nesse sentido, McGee e Prusak (1994) propõem um processo para o gerenciamento da 

informação com foco em seu valor estratégico, composto de quatro tarefas, conforme Figura 

1, apresentada a seguir. 

Figura 1- Tarefas do processo de gerenciamento da informação 

 
Fonte: Adaptado de McGee e Prusak (1994). 

 

A primeira tarefa, identificação de necessidades e requisitos de informação, pressupõe a 

realização de três pontos:  

a) Variedade necessária: significa obter um acervo de fontes sobre o ambiente de negócios tão 

variado quanto o próprio ambiente competitivo;  

b) As pessoas não sabem o que não sabem: significa que há um desconhecimento sobre quais 

são as necessidade de informação estratégica nas organizações. Para resolver esse problema é 

necessário ter conhecimento das fontes de informação disponíveis; 

c) Aquisição/coleta de informações: deve haver um plano sistemático para adquirir a 

informação de sua fonte de origem ou coletá-la. 

Na segunda tarefa, classificação e armazenamento de informação/tratamento e apresentação 

de informação, pressupõe-se a determinação de como os usuários poderão ter acesso às 

informações necessárias e selecionar o melhor lugar para armazená-las. 

Na terceira tarefa, desenvolvimento de produtos e serviços de informação, os usuários finais 

podem aproveitar seus conhecimentos e experiências para contribuir no processo. Nessa 
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tarefa, o elemento humano é essencial, pois quanto mais estratégico é um sistema de 

informação, maior esforço humano é necessário para mantê-lo. 

Para a realização da última tarefa, distribuição e disseminação da informação, há algumas 

lições que deverão ser aprendidas, tais como ser pró-ativo, negociar com usuários-chave para 

serviços especiais e preencher a lacuna intectual. 

Numa abordagem semelhante, Choo (2006) faz uma análise da informação organizacional em 

termos de necessidades, busca e uso da informação, elaborando um modelo processual de 

administração da informação, composto de seis processos correlatos, conforme apresentado 

na Figura 2. 

Figura 2- Modelo processual de administração da informação 

 
Fonte: CHOO, 2006 

  

Identificar a necessidade de informação é o primeiro passo para criar uma estratégia de 

administração da informação, a qual parte de uma avaliação acurada das necessidades de 

informações dos vários grupos e indivíduos da organização (CHOO, 2006). Essas 

necessidades nascem de problemas, incertezas e ambiguidades encontradas em situações e 

experiências específicas, que podem estar relacionadas tanto a questões subjetivas quanto a 

questões ligadas à cultura organizacional, limites na execução de tarefas, à clareza dos 

objetivos, às normas profissionais, dentre outros.  

Esse passo concentra-se na informação significativa para determinados indivíduos em 

determinadas situações, de forma que se reduza a ambiguidade das informações, o que 

perpassa pela identificação de fontes ou métodos capazes de preencher lacunas no 

conhecimento. 
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A aquisição da informação é considerada função crítica e cada vez mais complexa da 

administração da informação, pois equilibra duas demandas opostas: de um lado, as 

necessidades de informação que são muitas, por outro, a capacidade cognitiva do homem, que 

é limitada. Assim, nesse segundo passo, a seleção e o uso das fontes de informação devem ser 

planejados e continuamente monitorados e avaliados. 

A organização e armazenamento da informação dizem respeito ao armazenamento das 

informações adquiridas ou criadas em arquivos, banco de dados computadorizados ou outros 

sistemas de informação, com a finalidade de facilitar a sua partilha e sua recuperação. 

O quarto passo envolve os produtos da informação que devem ser concebidos de modo a 

agregar valor à informação, com o objetivo de ajudar o usuário a tomar melhores decisões, a 

perceber melhor as situações, e, em última instância, empreender ações mais eficazes.  

A distribuição da informação é o processo pelo qual as informações se disseminam pela 

organização, de maneira que a informação correta atinja a pessoa certa, no momento, lugar e 

formato adequados. 

E, finalmente, tem-se o uso da informação, um processo social dinâmico de pesquisa e 

construção que resulta na criação de significado, na construção do conhecimento e na seleção 

de padrões de ação.  

O resultado do uso eficiente da informação traduz-se no comportamento adaptativo: a seleção 

e execução de ações dirigidas para objetivos, mas que também reagem às condições do 

ambiente. 

Este trabalho reúne e absorve os conceitos de gestão da informação, principalmente o modelo 

processual da informação proposto por Choo (2006), que vem fundamentar os procedimentos 

utilizados para identificação, aquisição, armazenamento e uso da informação, descritos ao 

longo da metodologia. 

No próximo item deste capítulo encontram-se relatados os conceitos e diferenças entre dados, 

informação e conhecimento, visando seu melhor entendimento e aplicação neste estudo. 

3.1.1 Conceitos relacionados a dados, informação e conhecimento 

O termo informação apresenta diferentes conceitos e significados, e é definido por vários 

autores das diversas áreas do conhecimento, dependendo do contexto em que é aplicado. 

O uso da informação acompanhou a evolução das organizações. Inicialmente a informação era 

considerada como um requisito burocrático, mas, a partir da década de 90 até os dias atuais, 
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passou a ser reconhecida como um recurso estratégico e fonte de vantagem competitiva para 

garantir a sobrevivência das empresas (MORAES et al, 2004 apud CALAZANS, 2008). 

Choo (2006) define informação como um componente intrínseco de quase tudo o que uma 

organização faz. Para esse autor, a criação e o uso da informação desempenham um papel 

estratégico no crescimento e na capacidade de adaptação da empresa, pois a organização usa a 

informação para dar sentido às mudanças do ambiente externo. 

Ainda segundo esse autor, as organizações usam a informação de três maneiras estratégicas: 

dar significado ao ambiente, criar novos conhecimentos e tomar decisões. O conhecimento 

organizacional surge quando essas maneiras de usar a informação se conectam para constituir 

uma rede maior de processos que continuamente gerem significado, aprendizado e ações. 

Le Coadic (1994, p. 5), destaca que “a informação é um conhecimento inscrito (gravado) sob 

a forma escrita (impressa ou numérica), oral ou audiovisual.” O objetivo da informação é o 

conhecimento e, a partir da constatação de uma deficiência ou anomalia nesse conhecimento,  

forma-se o estado anômalo de conhecimento, corrigido, somente, quando se buscam 

informações. 

Segundo Davenport (2000), existe uma dificuldade em distinguir-se dados, informação e 

conhecimento, já que essas definições encontram-se intrinsecamente relacionadas. Para esse 

autor, a informação envolve todos os três conceitos, além de servir como conexão entre os 

dados brutos e o conhecimento no qual é possível eventualmente obter.  

Nessa diretriz, Davenport (2000, p. 18), conceitua dados como “simples observações sobre o 

estado do mundo”, sendo de fácil estruturação e obtenção por máquinas, frequentemente 

quantificados e facilmente transferíveis. 

A informação, segundo Drucker (1988 apud DAVENPORT, 2000, p. 19) corresponde a 

“dados dotados de relevância e propósito”. Ainda segundo esse autor, para obter a 

informação, exige-se necessariamente a mediação humana e consenso em relação ao 

significado. 

Sobre o conhecimento, Davenport (2000, p. 18),  define-o como “informação valiosa da 

mente humana”, sendo considerado de difícil transferência, estruturação e captura por 

máquinas, incluindo reflexão, síntese e contexto. 
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Na concepção desse autor, a informação exige análise das pessoas, que são as responsáveis 

por transformar dados em informação. Por sua vez, o conhecimento é a informação mais 

valiosa, pois alguém deu à informação um contexto, um significado, uma interpretação. 

McGee e Prusak (1994) afirmam que a informação não se limita somente a dados coletados, 

mas sim, a dados coletados, organizados, ordenados, aos quais são atribuídos significados e 

contexto. Segundo esses autores a informação deve informar, ao passo que os dados não têm 

essa missão. 

Laudon e Laudon (2007) definem dados como sequências de fatos brutos que representam 

fatos ou eventos ocorridos nas organizações ou no seu ambiente físico e informação como os 

dados representados de alguma maneira que tenham significado e utilidade para as pessoas.  

Considerados insumos para a geração de informações, os dados também podem ser 

considerados como microdados. Na definição do IBGE (2015b), microdados correspondem ao 

menor nível de desagregação dos dados de uma pesquisa retratando, sob a forma de códigos 

numéricos, o conteúdo dos questionários, preservado o sigilo das informações.  

Para Costa (2003 apud RODRIGUES E BLATTMANN, 2014, p. 7) “a informação passa a ser 

concebida como matéria-prima para gerar o conhecimento. E o diferencial está na capacidade 

da organização gerar esse conhecimento, isto é, de dar senso útil às informações e conduzí-las 

no ambiente de negócios”. 

Rezende e Abreu (2013) afirmam que, quando a informação é trabalhada por pessoas e pelos 

recursos computacionais, possibilitando a geração de cenários, simulações e oportunidades, 

pode ser chamada de conhecimento. 

Nas organizações, as informações passaram a ser classificadas em informações estratégicas, 

de mercado, financeiras, comerciais, estatísticas, de gestão, tecnológicas, gerais e cinzentas, 

consideradas as informações confidenciais, memória das pessoas, dentre outras (VALENTIM, 

2002 apud CALAZANS, 2008). No entanto, percebe-se não há consenso na classificação das 

informações, existindo, assim, diversas maneiras de classificá-las. 

Para Silva et al (2005), as informações para negócios são insumos da maior importância para 

a tomada de decisão nas empresas. No mesmo sentido, Montalli (1996 apud SILVA et al, 

2005) definem a informação para negócios como aquela que subsidia o processo decisório do 

gerenciamento das empresas industriais, de prestação de serviços e comerciais, nos seguintes 

aspectos: companhias, produtos, finanças, estatísticas, legislação e mercado.  
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3.1.2 Fontes de informação organizacionais 

Diante dos múltiplos entendimentos e classificações apresentados para as fontes de 

informação, menciona-se as classificações mais presentes na literatura consultada e mais 

próximas aos propósitos deste trabalho. 

Há uma enorme variedade de fontes de informação sobre o ambiente externo das 

organizações, que abrangem diversos aspectos do contexto empresarial e constituem um 

importante recurso de informação para os negócios (BARBOSA, 2002).  

Como um sistema aberto, as organizações precisam interagir de forma permanente com o 

ambiente na qual estão inseridas, a fim de ofecerer produtos e serviços que atendam às 

expectativas dos consumidores. Nesse contexto, a identificação de fontes de informação 

constitui recurso estratégico para os negócios. 

Na literatura acadêmica, encontram-se diversas definições para fontes de informação. 

Segundo Pereira (2006, p. 36), fonte é a “origem ou procedência de uma informação, com 

vistas a explicar algo, ou a dar informação sobre uma coisa, fato ou alguém”.  

Ferreira (2004 apud OLIVEIRA, 2013, p. 24) define fonte de informação como “qualquer 

pessoa, documento, organismo ou instituição que transmita informações”.  Para Arruda (2002 

apud OLIVEIRA, 2013, p. 24) fonte de informação é aquela que “designa todos os tipos de 

meios (suportes) que contém informações suscetíveis de serem comunicadas”.  

Com o aumento da importância da informação como recurso organizacional, é natural que as 

empresas utilizem-se de fontes de informação provenientes do ambiente nas quais se 

encontram inseridas. Nesse sentido, saber identificar, conhecer e utilizar-se de fontes de 

informação torna-se um diferencial. Em geral, as fontes de informação podem ser 

classificadas sob diversos aspectos, considerando a sua origem, estruturação, meios e recursos 

que lhe dão suporte.  

Uma das classificações mais comuns das fontes de informação as denomina como primárias, 

secundárias ou terciárias. As fontes primárias possuem informações novas e sofrem 

interferência direta de seus autores. As fontes secundárias são aquelas que possuem 

informações das fontes primárias e apresentam informação filtrada e organizada de acordo 

com um arranjo definido. Já as fontes terciárias têm a função de guiar o usuário para as fontes 

primárias e secundárias. (GROGAN, 1970; CAMPELLO et al, 2000 apud OLIVEIRA, 2013). 

A Tabela 2 apresenta a classificação das fontes de informação, exemplificando-as. 
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Tabela 2 – Classificação das fontes de informação 

 

Classificação das Fontes de Informação 

Fontes Primárias Trabalhos apresentados em congressos e conferências, legislação, normas técnicas, 

patentes, teses, dissertações, artigos científicos, etc. 

Fontes Secundárias Bases e bancos de dados, estatísticas, bibliografias e índices, livros, manuais, 

internet, museus, tabelas, unidades, medidas, etc. 

Fontes Terciárias Bibliotecas e centros de informação, diretórios, serviços de indexação e resumos, 

catálogos coletivos, etc. 

 

Fonte: adaptado de Cunha (2001 apud OLIVEIRA, 2013). 

 

Entende-se que as fontes de informação podem ser utilizadas pelas organizações para 

conhecerem e entenderem o seu ambiente de negócios, para a criação de conhecimento, além 

de auxiliar nos processos de tomada de decisão. Nessa ótica, Aguilar (1967 apud PEREIRA, 

2006) afirma que as informações necessárias às organizações para um adequado 

monitoramento de seu ambiente de negócios são sempre informações externas, as quais 

advém, quase sempre, de fontes externas. 

Para Carmo e Pontes (1999 apud PEREIRA, 2006), para agregar valor à informação, deve-se 

buscar informações tanto de fontes formais quanto informais, e em fontes internas e externas. 

Para eles, relatórios contábeis e administrativos, relatórios de planejamento estratégico e de 

recursos humanos, dentre outros, formam as fontes internas de informação. Já como fontes 

externas são citados os bancos de dados, associações de classes, jornais, fornecedores, entre 

outros. Em classificação semelhante, proposta por Choo (2006), as fontes de informação 

dividem-se em fontes internas e externas, que podem ser pessoais ou impessoais.  

Quanto ao nível de formalização, as fontes podem ser classificadas como formais ou 

informais. As informações formais são aquelas que fluem pelos canais convencionais da 

organização e normalmente possuem as características de serem bem estruturadas, sendo 

disponibilizadas por meio de publicações, livros, patentes, periódicos, etc. Por essa razão, as 

informações formais podem, mais facilmente, integrar-se aos sistemas de informação da 

organização. De forma contrária, as informações informais não possuem caráter formal e 

possuem como característica a desestruturação, derivando de conversas, seminários, contatos 

telefônicos, dentre outros meios considerados informais (FARIAS e VITAL, 2007).  
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Além da classificação das fontes segundo as informações nelas contidas, é importante também 

descrevê-las segundo sua tipologia. Quanto ao tipo de fontes de informação, Montalli (1987 

apud PEREIRA, 2006), apresenta três tipos:  

 

• Fontes de informações técnicas: incluem normas técnicas, patentes, documentos, 

legislação, e outras publicações oficiais referentes à área;  

• Fontes de informações para negócios: compreendem relatórios anuais das companhias, 

revistas de negócios, informações estatísticas, etc.,  

• Fontes de informação científicas: incluem monografias, periódicos de pesquisas, 

artigos, dentre outras. 

 

No tocante à informação para negócio, segundo definição de Bastos e Barbosa (2005, p. 3) “é 

aquela que subsidia o processo decisório no gerenciamento das organizações, no que se refere 

aos seguintes aspectos: empresas, produtos, finanças, estatísticas, legislação e mercado”. 

Cendón (2002) expõe que a informação para negócios é o conjunto de informações utilizadas 

pelos administradores na redução de incertezas, monitoração da concorrência, identificação de 

ameaças e oportunidades e melhoria da competitividade. Ainda de acordo com a autora, a 

necessidade dessas informações sempre esteve presente nas organizações, no entanto, com a 

globalização da economia, sua utilização tornou-se premente.  

Na concepção de Cendón (2000), a informação para negócios é um subconjunto das 

informações tecnológicas que se desdobram em: 

 

• Informações mercadológicas: tais como, análises de fatias de mercado, padrões de 

consumo e gastos de consumidores, estudos de seus comportamento e estilos de vida, 

pesquisas de opinião, informação sobre investimento em propaganda por diversos 

setores e medidas de audiência de canais de rádio e televisão); 

• Informações financeiras: são informações sobre o desempenho financeiro de 

empresas, mercado financeiro e outras informações para investimento, disponibilidade 

de assistência financeira, taxas de câmbio, custo de crédito etc.;  

• Informações estatísticas: tais como recenseamentos, índices econômicos ou estatísticas 

sobre indústrias; 
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• Informações sobre empresas e produtos: representadas pelo histórico de uma empresa, 

diretórios com perfis de empresas e informações sobre fusões e aquisições; 

•  Informações jurídicas: representadas por leis e regulamentação de impostos, taxações 

e outras informações fatuais e analíticas sobre tendências nos cenários político-social, 

econômico e financeiro (SOUZA e BORGES, 1996; SOUZA, 1996; MONTALLI, 

1994 apud CENDÓN, 2002). 

 

Em outra definição, proposta por Kennington (1991 apud Silva et al, 2005), mais voltada aos 

benefícios para a empresa, conceitua-se informações para negócios como as informações 

necessárias para a sobrevivência da comunidade de negócios num ambiente competitivo. 

Estudos e pesquisas sobre informação para negócios são comumente publicados no exterior, 

inclusive tendo sido registradas práticas de fornecimento rotineiro de informações por parte 

de departamentos de ministérios públicos, instituições profissionais, tais como, bolsa de 

valores, associação nacionais de bancos, confederação de indústria, dentre outros, às partes 

interessadas.  

Entretanto, no Brasil, ainda são poucos os trabalhos publicados no meio acadêmico que 

abordam tal temática, demonstrando a falta de conhecimento sobre os produtores das fontes e 

as fontes em si, no tocante à sua qualidade, forma de acesso, organização e, até mesmo, às 

necessidades de informação dos empresários brasileiros (CENDÓN, 2002). 

Os conceitos aqui apresentados se propõem elucidar as principais classificações adotadas para 

as fontes de informação. À luz dessa teoria, as fontes de informação utilizadas neste trabalho, 

podem ser classificadas como fontes interna e externa (impessoais), secundárias e de 

informação para negócios, conforme apresentado na Figura 3. 
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Figura 3 – Classificação das fontes de informação utilizadas no trabalho 

 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

3.1.3 O uso de informações oriundas de registros administrativos e estatísticos 

Esta seção dedica-se a conceituar e demonstrar a importância da utilização de registros 

administrativos para a produção de informações estatísticas e para atualização de cadastros de 

empresas, além de evidenciar sua crescente utilização por institutos de estatística de outros 

países. 

Ao longo dos últimos anos, observa-se uma crescente utilização de informações advindas de 

registros administrativos, tanto para fins acadêmicos como, principalmente, para a produção 

de estatísticas em diferentes organizações. Segundo Andrade e Nascimento (2015), no Brasil, 

intensificam-se, ano após ano, a produção de registros administrativos e estatísticos pela 

administração pública, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade. Na mesma 

vertente, Zacharias (2003) relata que a utilização de registros administrativos na produção de 

estatísticas tem sido tema de destaque, nos últimos anos, em simpósios e conferências 

realizados, principalmente, por institutos de estatísticas. 

Ainda segundo Zacharias (2003, p. 3), uma das mais importantes aplicações dos registros 

administrativos para fins estatísticos “é na criação, manutenção e atualização do cadastro 
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estatístico de empresas, considerado peça central na organização de sistemas de pesquisas 

econômicas dirigidas às empresas”. 

Segundo Senra (1996), entende-se por registros administrativos os registros individuais, tais 

como, os registros sobre pessoas, empresas, transações comerciais, dentre outros, com vistas 

ao agir administrativo.  No mesmo sentido, Zacharias (2003, p. 6) define registro 

administrativo como: 

“registro resultante de necessidades fiscais, tributárias ou outras, criado com 

a finalidade de viabilizar a administração ou operacionalização de programas 

de governo, ou, ainda, para fiscalizar e controlar o cumprimento de 

obrigações legais por parte de determinados segmentos da sociedade”. 

 

A utilização de registros administrativos pode ser vista também na construção de indicadores 

sociais, que se valem de registros e dados administrativos, gerados em programas de governo 

ou em outros cadastros oficiais e estatísticas públicas, para definição e acompanhamento do 

ciclo de políticas públicas. Para Jannuzzi (2005, p. 139): 

 

“para o acompanhamento dos indicadores sociais, em termos de eficiência 

no uso dos recursos, eficácia no cumprimento de metas e da efetividade dos 

seus desdobramentos sociais mais abrangentes e perenes, buscam-se dados 

administrativos que, reorganizados na forma de taxas, proporções, índices ou 

mesmo em valores absolutos, transformam-se em indicadores sociais”. 

 

Na mesma ótica, Andrade e Nascimento (2015) relatam a importância do amplo acesso a 

registros gerados por órgãos da administração pública, inclusive aos microdados 

identificados, ou seja, às informações individualizadas que compõem esses registros, para 

viabilizar o cumprimento do papel institucional do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), que passa pelo suporte técnico e institucional à formulação de políticas públicas e 

fonte de conhecimento aplicado à realidade.  

No que concerne aos microdados, é por meio do acesso a essas informações que se torna 

possível realizar o cruzamento de dados oriundos de diferentes fontes. Segundo Lane (2003), 

o acesso a microdados cria um círculo virtuoso de conhecimento para os institutos de 
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estatística, pois o seu uso, inevitalmente, revela a qualidade dos dados e detecta anomalias no 

processo. 

A experiência brasileira no uso de registros administrativos  pode ser evidenciada na produção 

de estatísticas econômicas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o qual 

utiliza-se da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), registro administrativo mantido 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), para a atualização permanente de seu 

Cadastro de Empresas, composto por informações cadastrais e econômicas de empresas e 

outras organizações formais ativas no País, e presentes em território nacional (IBGE, 2013c). 

No âmbito internacional, diferentes países se valem de registros e informações administrativas 

visando transformar essas informações em estatísticas relevantes que apóiem os processos de 

tomada de decisão. Dentre esses países, cita-se o Departamento Administrativo Nacional de 

Estatística (DANE) da Colômbia, instituto responsável pela produção de informações 

estatísticas, que estima que aproxidamente 70% das operações estatísticas produzidas naquele 

país, tanto por entidades públicas ou privadas, correspondem a registros administrativos 

(DANE, 2010). 

Na Espanha, o Instituto de Estadística de Andalucía elaborou metodologia para o uso de 

registros administrativos, visando determinar quais campos serão objeto de normalização, 

codificação e depuração, a fim de dotar a fonte de dados de uma estrutura que permita 

posteriores cruzamentos de informações (DANE, 2010). 

Em 2010, legislação atribuiu ao Instituto Nacional de Estatística da Itália a tarefa de definir 

métodos e formulários a serem utilizados por órgãos públicos para o uso e troca de 

informações estatísticas, além de coordenar possíveis alterações nos sistemas de informação 

utilizados por tais instituições, a fim de coletarem informações relevantes para fins 

estatísticos. 

Alguns fatores impulsionaram a utilização de registros administrativos podendo-se citar os 

avanços da tecnologia da informação, a necessidade de informações mais detalhadas e 

confiáveis e, particularmente, a necessidade de redução de custos e cortes orçamentários.  

Uma das principais vantagens na utilização de registros administrativos está relacionada ao 

seu custo de obtenção, considerado bem inferior se comparado aos custos envolvidos nos 

processos de coleta e processamento dessas mesmas informações. Segundo Ruotsalainen 

(2007), o censo finlandês, em 1980, custou 34 milhões de euros e em 2000, com a utilização 

de registros administrativos, seu custo foi de 840 mil euros. 
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Outra vantagem relaciona-se à cobertura dos registros administrativos, considerado bastante 

abrangente, cobrindo quase que completamente a população alvo, principalmente se 

comparado às pesquisas amostrais. Há ainda o ganho de qualidade dos dados com o uso 

desses registros, na medida em que esses são combinados com outras informações, 

produzindo-se novas informações, mais atuais e completas. Segundo a CEPAL (2003), a 

utilização dos registros administrativos, de forma geral, é vantajosa porque permite a 

obtenção de dados a baixo custo, com cobertura completa da população alvo, não contêm erro 

de amostragem e permitem separação específicas de sub-população. 

No entanto, algumas desvantagens estão associadas ao seu uso. Pode-se citar, principalmente, 

a dependência dos fornecedores dos dados, além das diferenças na definição de variáveis 

causadas, sobretudo, pelas diferenças na finalidade e necessidade de sua coleta, que, em geral, 

são diferentes das finalidades requeridas em outros sistemas. Outra desvantagem relaciona-se 

ao aspecto temporal dos dados, pois nem sempre esse registro está disponível em tempo hábil 

para atender as necessidades do órgão, ou ainda, pode referir-se a um período diferente do 

pretendido. 

Por sua vez, a descoberta de vantagens e desvantagens associadas ao uso dos registros 

administrativos é inerente à sua utilização, isto é, faz parte do processo de reconhecimento 

desse registro como sendo importante ou não para o fortalecimento dos sistemas de 

informação da organização que fará a sua apropriação. Na mesma linha, a CEPAL (2003), no 

tocante aos registros administrativos, afirma que, faz-se necessário avaliar a base conceitual e 

metodológica, classificações, cobertura alcançada, variáveis investigadas, qualidade das 

respostas, processamento e frequencia da disponibilização dos dados. 

Verifica-se, pelo exposto, que há uma tendência das organizações se utilizarem de registros 

administrativos tanto para elaboração de indicadores, melhoria da qualidade da informação, 

atualização de cadastros, acompanhamento de políticas públicas, dentre outras aplicações. 

Nessa direção, este trabalho utiliza-se do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários 

de Cargas (RNTRC), registro administrativo gerenciado pela ANTT. 

3.1.4 Qualidade da informação  

Considerando o objetivo deste trabalho, entende-se que os conceitos, ferramentas e métodos 

relacionados à qualidade da informação podem ser utilizados para evidenciar os resultados 

obtidos na integração de dados. Assim, toma-se emprestado desta teoria conceitos e 

dimensões que mais se aproximam das particularidades deste estudo. 
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Segundo Lima (2010), dentre as inicitativas para aprimorar a qualidade dos dados realizadas 

pelos gestores públicos, a elaboração de cadastros e tabelas unificadas se faz presente.  

Nas últimas décadas, verifica-se um crescente aumento no volume de informações que 

circulam dentro e fora das organizações. Nesse sentido, considerando o fato de que tudo na 

organização dependente, de alguma forma, de informação, seja na tomada de decisão, seja 

para a realização de suas atividades fim, avaliar a qualidade da informação produzida pelos 

sistemas de informação nas organizações, torna-se uma preocupação constante para os 

gestores. 

No mesmo entendimento, Oleto (2006 apud MELO, 2010) afirma que, com o crescimento 

exponencial da quantidade de informações disponíveis no último século, um problema tornou-

se fundamental: selecionar, do imenso estoque de informações que existem atualmente, 

aquelas que têm qualidade. 

Segundo Edwards (1971 apud ALMEIDA, 2010), em diferentes organizações, o uso da 

informação e do conhecimento é fator estratégico na concepção e no aperfeiçoamento de 

processos, produtos e serviços e mantém relações de causa e efeito entre a qualidade da 

informação e os resultados de seu uso. 

O termo qualidade apresenta diferentes conceitos, sendo definida por teóricos clássicos, como 

Juran (1989, p.15), “qualidade é adequação ao uso”. Segundo Deming (1990), qualidade 

relaciona-se, em primeiro lugar, a satisfação das necessidades dos clientes. 

No contexto do Inmetro (2015b), qualidade compreende o grau de atendimento (ou 

conformidade) de um produto, processo, serviço ou ainda um profissional a requisitos 

mínimos estabelecidos em normas ou regulamentos técnicos, ao menor custo possível para a 

sociedade.  

Numa conceituação mais moderna e usual nos dias de hoje, define-se qualidade como a 

satisfação das necessidades e atendimento aos desejos dos consumidores, de forma a superar 

expectativas (AKIL, 2012; FERNANDES, 2011 apud MARONNA, 2015). 

Estudos e pesquisas desenvolvidos nas últimas décadas têm a qualidade da informação como 

objeto de interesse de pesquisadores e comunidades científicas de diversas áreas de 

conhecimento. Segundo Lima (2010), desde 1996 pesquisadores, acadêmicos e profissionais 

das áreas públicas ou privadas, reúnem-se, anualmente, na International Conference on 

Information Quality, para discutir temas relacionados à qualidade da informação, a fim de 

melhor conceituá-la e mensurá-la.  
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Para Oliveira (2008 apud MELO, 2010), a qualidade da informação configura-se como um 

item importante no processo de tomada de decisão, que consiste em analisar um problema, 

chegando à sua resolução, sendo, no entanto, necessário que haja conhecimento sobre as 

pecualiaridades do problema, o que dependerá, sobretudo, das informações a respeito do 

problema. 

Na literatura científica não há um consenso sobre as definições teóricas e operacionais da 

qualidade da informação, sendo recorrente a ideia de que os termos utilizados para classificá-

la são ambíguos, vagos e imprecisos (WAGNER et al, 1990 apud PAIM et al, 1996). Apesar 

de ser considerada como um conceito multidimensional, as definições mais aceitas nos 

estudos recentes sobre a qualidade da informação estão relacionadas à adequação da 

informação para seu uso (NEHMY et al, 1998; REEVES et al, 1994; ROSÉN et al, 1999; 

KAHN et al, 2002 apud LIMA, 2010).  

O tema qualidade da informação tem sido amplamente discutido, tanto do ponto de vista 

técnico quanto operacional, e há uma tendência em estudá-la sob três grandes vertentes. A que 

trata da qualidade ou do valor transcendente (ou filosófico, ou metafísico) da informação; a 

que se baseia nos aspectos intrínsecos; e outra que tem como base os atributos contingenciais 

(PAIM, 1996).  

Ainda, segundo Paim (1996), os aspectos intrínsecos da qualidade da informação referem-se 

aos valores inerentes ao dado, ao documento, enfim, à informação, e incluem dimensões 

como, validade, confiabilidade, precisão, completeza, novidade, pertinência, atualidade, 

significado através do tempo, abrangência, as quais mantêm entre si uma estreita interrelação. 

Em pesquisa realizada por Lima (2010), identificou-se que as dimensões confiabilidade, 

validade, cobertura e completude são as mais priorizadas em estudos sobre qualidade da 

informação, representando cerca de 90% nas análises realizadas.  

Neste trabalho, a menção ao termo qualidade da informação abrange as dimensões propostas 

por Paim (1996) e Lima (2010), explicitadas a seguir: 

• Acessibilidade: grau de facilidade e rapidez na obtenção dos dados ou informações; 

• Cobertura: grau em que estão registrados os eventos do universo para o qual foi 

desenvolvido; 

• Confiabilidade: significa credibilidade no conteúdo e na fonte da informação. 

Relaciona-se com a idéia de autoridade cognitiva – prestígio, respeito, reputação da 

fonte, autor ou instituição; 
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• Completeza: implica a inclusão de todos os dados necessários, relativos a um 

determinado problema; 

• Atualidade: implica consonância com o ritmo de produção da informação, ou seja, 

opõe-se à obsolescência.  

 

3.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  

Nesta seção, apresentam-se os aspectos mais relevantes apreendidos a partir da investigação 

da literatura sobre sistemas de informação e banco de dados, detalhando seus principais 

benefícios e objetivos. 

A palavra sistema denota um conjunto de elementos interdependentes e interagentes ou um 

grupo de unidades combinadas que formam um todo organizado. Nesse sentido, Chiavenato 

(2000, p. 355) define sistema como “um conjunto ou combinação de coisas ou partes, 

formando um todo complexo e unitário.” 

Na definição de Rezende (1999 apud REZENDE e ABREU, 2013), todo sistema, usando ou 

não recursos da tecnologia da informação, que manipula e gera informação, pode ser 

genericamente chamado de sistema de informação. 

Para Laudon e Laudon (2007, p. 9) um sistema de informação é “um conjunto de 

componentes inter-relacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem 

informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de uma 

organização”.  

No mesmo sentido, O’Brien (2004 apud KUNZE 2009, p. 54) conceitua sistemas de 

informação como um conjunto organizado de pessoas, hardware, software, redes de 

comunicação e recursos de dados para coleta, armazenamento, manipulação, transformação e 

disseminação de informações em uma organização. 

É imprescindível, no ambiente organizacional contemporâneo, a utilização de sistemas de 

informação para a prática dos negócios. Segundo Laudon e Laudon (2007), os benefícios do 

uso dos sistemas de informação estão relacionados a alguns dos principais objetivos 

organizacionais perseguidos pelas organizações, tais como, excelência operacional, melhor 

tomada de decisões, vantagem competitiva e sobrevivência, perseguidos pelas organizações.  

Nesse sentido, o foco principal dos sistemas de informação está direcionado para o principal 

negócio da empresa e tem por objetivo, independente de seu nível ou classificação, auxiliar os 
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processos de tomada de decisão nas empresas, refletindo na melhoria da produtividade, 

eficiência e agilidade das operações das organizações (REZENDE e ABREU, 2013). 

A qualidade de um sistema de informação está intrinsicamente relacionada ao atendimento 

das necessidades as quais se destina e, portanto, torna-se efetivamente útil quando os seus 

usuários forem capazes de compreendê-lo e utilizá-lo, ou seja, quando atenderem às reais 

necessidades dos usuários. Além disso, precisam adaptar-se constantemente às novas 

tecnologias de informação e estarem alinhados com as estratégias de negócios da empresa.  

Nesse sentido, segundo Luquetti e Laguardia (2009 apud ROCHA et al, 2015, p. 155), “a 

qualidade dos dados de um sistema de informação pode estar comprometida por problemas de 

registro, atualização e uso dos dados.” 

Segundo Rezende e Abreu (2013), a informação e o conhecimento são os elementos 

essenciais de todo sistema de informação e serão os diferenciais para qualquer organização 

manter-se no atual ambiente competitivo e dinâmico e, assim, permanecer no negócio. Para 

esses autores, toda organização precisa monitorar mudanças em seu ambiente (interno e 

externo) e dividir informações com seus parceiros-chave.  

Atualmente, os sistemas de informações são vistos de forma mais abrangente, sob uma 

abordagem sócio-técnica, onde se considera não só a dimensão técnica do sistema, do ponto 

de vista do processamento de dados e informações, mas também, as dimensões humana e 

organizacional.  

Nessa perspectiva, os sistemas de informações são formados por três componentes 

(LAUDON e LAUDON, 2007): 

• Organização: os sistemas de informação são parte integrante das organizações, na 

medida em que os procedimentos realizados no âmbito da organização são 

incorporados aos sistemas de informação; 

• Pessoas: como usuárias dos sistemas, precisam estar preparadas para utilizá-los 

eficientemente, pois possibilitam as entradas no sistema, utilizam suas saídas, 

tornando o sistema produtivo; 

• Tecnologia: A tecnologia é uma das ferramentas por meio da qual os sistemas de 

informações podem ser implementados. 
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Os sistemas de informação possuem níveis ou camadas que obedecem a uma hierarquia 

padrão existente na maioria das empresas, também chamada de pirâmide empresarial, e são 

conhecidos como estratégico, tático e operacional. 

O tipo de decisão que é tomada em cada nível requer diferente grau de agregação da 

informação, e os diferentes níveis de decisão requerem diferentes informações em seus 

diversos tipos de produtos externados, tais como tela e relatórios (REZENDE e ABREU, 

2013).   

Existem dois modelos de sistemas de informação que se dividem em sistemas de informação 

convencional e sistemas de informação dinâmicos. O modelo convencional de sistemas de 

informações possui relações de interdependência entre os seus níveis, informações e 

hierárquicos, ou seja, está organizado por funções e, assim, encontra dificuldades entre a 

integração de várias bases de dados.  

No modelo dinâmico de sistemas de informação, os dados são relacionais entre si (modelo 

relacional), reiterando assim a necessidade de que esse banco de dados seja um software 

Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Como exemplo, cita-se o Sistema de Apoio 

a Decisões (SAD) que é uma tecnologia fundamental para a evolução do processo de tomada 

de decisão nas empresas modernas e usuárias de informações oportunas (REZENDE e 

ABREU, 2013). 

3.2.1 Banco de dados 

As pesquisas sociais, quando se utilizam de uma metodologia com abordagem quantitativa, 

constroem bancos de dados (PINTO, 2006). A literatura em Ciência da Informação trata do 

conceito de bases de dados “como um arquivo ou um conjunto de arquivos computacionais no 

qual são armazenados dados, permitindo recuperação e atualização de informações” 

(HEEMANN, 1997, p. 2 apud ALBRECHT e OHIRA, 2000, p. 131). 

Para Date (2003), um banco de dados pode ser considerado como o equivalente eletrônico de 

um armário de arquivamento, ou seja, um recipiente para uma coleção de arquivos de dados 

computadorizados de armazenamento de registros. Os registros de um arquivo desse tipo são 

chamados linhas, e as colunas podem ser vistas como os campos desses registros. 

Laudon e Laundon (2007, p. 139) definem banco de dados como “um conjunto de arquivos 

relacionados entre si que contêm registros sobre pessoas, lugares ou coisas”.  



47 
 

 

Na concepção de Rezende e Abreu (2013), banco de dados é uma coleção de dados 

organizada como num arquivo convencional. São usados para guardar e manipular dados 

visando à sua transformação em informações. 

Segundo Cunha (1989), as bases de dados podem ser dois tipos: referenciais e de fonte, e seus 

conteúdos se referem a praticamente todos os assuntos. As bases de dados referenciais são 

aquelas que contêm referências ou informações secundárias que identificam as várias fontes 

primárias, sendo, tipicamente, de natureza bibliográfica ou de diretórios.  

Já as bases de dados de fonte são aquelas que contêm a informação completa, ou dados 

primários, as quais não requerem do usuário ir a outras fontes para obter respostas, sendo que 

podem assumir tipos básicos, tais como, numéricas, texto completo, dicionário e gráficas. 

Ainda conforme Date (2003), é muito usual referir-se a banco de dados como base de dados 

ou sistema de banco de dados, se houver a integração entre mais de um arquivo. 

No entanto, esse entendimento não é unânime pois, para Cianconi (1987, apud ALBRECHT e 

OHIRA, 2000, p. 131), há uma grande confusão de conceito e terminologia na literatura 

especializada ao tratar banco de dados e bases de dados como sinônimos. Para ele, bases de 

dados são “ um conjunto de dados interrelacionados, organizados de forma a permitir a 

recuperação de informações” e banco de dados constituem “ um conjunto de bases de dados”. 

Na mesma vertente, Guinchat e Menou ( 1994, p. 295 apud ALBRECHT e OHIRA, 2000, p. 

131), consideram o conceito de banco de dados diferente de bases de dados, assim 

conceituando-os:  

“Uma base de dados é um conjunto de referências bibliográficas de 

documentos que se encontram armazenados fisicamente em vários locais. 

Enquanto que, os bancos de dados tratam das informações factuais, 

numéricas ou textuais diretamente utilizáveis”.  

Para criar, armazenar, organizar e acessar dados que estão armazenados em um banco de 

dados físico, ou seja, aquele que, de fato, armazena os dados, utiliza-se de um Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), que é um tipo de software necessário para gerenciar 

e usar o banco de dados. Como exemplo desse tipo de SGBD, cita-se o SQL Server e Oracle, 

que são produtos de Relational Database Management Systems (RDMS), que suportam um 

banco de dados relacional.  
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Além disso, muitos softwares estatísticos, tais como o SPSS (Statistical Package for the 

Social Science), utilizam-se dessa plataforma para o desenvolvimento de suas rotinas 

(procedimentos). Neste trabalho, utilizou-se do software SPSS para o desenvolvimento de 

rotinas como entrada, tratamento, seleção, mesclagem (merge) de dados. Na Figura 4 

exemplifica-se rotina de mesclagem de bases de dados, a partir do software SPSS. 

 

Figura 4 – Exemplo de rotina de mesclagem de dados utilizando o SPSS 

GET 
FILE=’C:\Users\Flavia\Documents\Mestrado_Inmetro\testes spss\inmetro sgi crono.sav’. 
DATASET NAME Conjunto_de_dados1 WINDOW=FRONT. 
ADD FILES /FILE=* 
/FILE=’C:\Users\Flavia\Documents\Mestrado_Inmetro\testes spss\antt rntrc br.sav’ 
/RENAME (V5 V6 V7 V8 V9=d0 d1 d2 d3 d4) 
/IN=48on 
/DROP=d0 d1 d2 d3 d4. 
VARIABLE LABELS 48on 
‘Case source is C:\Users\Flavia\Documents\Mestrado_Inmetro\testes spss\antt rntrc br.sav’. 
EXECUTE. 

 
 

 
O banco de dados relacional é o tipo de banco de dados mais comum hoje em dia. Esses 

bancos de dados organizam seus dados em tabelas bidimensionais (denominadas relações), 

com colunas e linhas. Cada tabela contém dados referentes a uma entidade e seus atributos. A 

cada categoria genérica que representa uma pessoa, lugar ou uma coisa sobre a qual se 

armazenam informações, denomina-se entidade. Cada entidade possui características 

específicas, chamadas de atributos (LAUDON e LAUDON, 2007, p. 140). A Figura 5 ilustra 

tela com parte do dicionário de dados da ANTT, constando entidade e atributo. 

Figura 5 – Exemplo de entidade e atributo 

 

Fonte: Dicionário de dados ANTT (fragmento) 
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Associado a um banco de dados relacional, o conceito de atributo chave permite identificar e 

diferenciar um registro (linha de um banco de dados) de outro. Desse conceito, nasce o que se 

designa chave primária, que corresponde ao campo (coluna do banco de dados) comum a dois 

ou mais bancos de dados que se deseja unir (PINTO, 2006). 

No mesmo entendimento Rezende e Abreu (2013) afirmam que um banco de dados 

convencional possui um campo chamado de chave ou índice, o qual é utilizado para 

identificar e acessar os seus registros: a chave primária, que identifica unicamente o registro.  

Uma das técnicas utilizadas para a união ou integração de bases de dados é conhecida como 

relacionamento de dados ou record linkage, que refere-se ao processo de comparação entre 

dois ou mais registros que contém identificadores em comum, a fim de determinar se esses 

registros se referem a mesma entidade. (HOWE, 1998). 

Segundo Suzuki et al (2012), o relacionamento de bases de dados, ou record linkage, vem 

sendo amplamente utilizado para combinar informações de indivíduos ou entidades, a partir 

de fontes variadas. No mesmo sentido, Romero (2008, p. 12) afirma que “para a construção de 

relacionamentos das bases de dados, informações que combinam indivíduos ou entidades a 

partir de várias fontes de dados, são frequentemente necessárias e crescentemente possíveis”.  

As principais estratégias de relacionamento de dados são o determinístico e o probabilístico. 

O relacionamento determinístico utiliza um identificador único, que permite distinguir 

univocamente o ente (placa, CNPJ, entre outros) e classifica os registros comparados como 

pares ou não pares.  

O relacionamento probabilístico é apropriado quando as bases de dados a relacionar não 

contenham ao menos um identificador único, comum às bases a serem relacionadas, bem 

como quando os resultados puderem variar entre a total concordância (exato) à total 

discordância, ou com vários níveis de concordância entre eles (CHRISTEN e CHUCHES, 

2006 apud ROMERO, 2008). 

Como os dados, em geral, são ditos brutos, eles precisam passar por um processo de análise 

para gerarem informações, passando por diversas etapas de crítica até estarem prontos para 

serem efetivamente utilizados. Essas etapas, comumente, compõem-se de interpretação do 

dicionário de dados, leitura, limpeza e, caso necessário, normalização de dados para, 

finalmente, realizar-se a junção dos dados em um único banco (PINTO, 2006). 
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As etapas de críticas realizadas antes da integração final dos dados encontram-se descritas no 

item “Consolidação e tratamento dos dados” desta dissertação. Segundo afirma Gill (2001 

apud ROMERO, 2008, p. 91), “nos esforços que se realizam para a implementação do 

relacionamento de dados, 75% deles centra-se em preparar a base de dados, 5% em conduzir o 

relacionamento e apenas 20% agrupa-se na avaliação dos resultados do relacionamento”. 

O processo de investigação dos conceitos, propósitos e modelos de sistemas de informação e 

de bancos de dados fundamenta e dá suporte conceitual e prático para o desenvolvimento da 

metodologia de integração de dados proposta neste trabalho.  

3.2.2 Investigação sobre a integração de dados e informações  

Nesta seção, apresentam-se alguns resultados da investigação de trabalhos e pesquisas, cujo 

tema relaciona-se direta ou indiretamente ao objeto desta pesquisa, na qual utilizou-se de duas 

fontes de dados diferentes para a formação de uma única base de dados, consistindo, assim, 

no que se denominou neste trabalho, de integração de dados.  

A utilização da técnica de relacionamento de dados é evidenciada, predominantemente, em 

países mais desenvolvidos e pode ocorrer de diferentes formas. Entre elas, cabe destacar, a 

promoção do relacionamento das mesmas pessoas em uma única base de dados ou a utilização 

de dados provenientes de diferentes fontes, que podem ser oriundas de estatísticas, censos, 

dados administrativos, surveys, dentre outras fontes, e visam à melhoria da qualidade das 

informações nas diversas áreas do conhecimento. 

Corroborando esse entendimento, Waldvogel et al (2010) afirmam: 

“a composição de uma base integrada constitui especial instrumento para se 

conhecer os registros não captados por uma das duas fontes, possibilitando a 

definição de estratégias de busca destes casos, a ampliação da cobertura dos 

eventos vitais e, assim, a melhoria dos indicadores demográficos e de 

saúde”. 

Campos et al (2000) utilizou-se do método de integração de dados para a criação de um banco 

de dados extraído do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-

SUS) com o objetivo de avaliar e acompanhar a qualidade de sistemas e serviços de saúde. 

No estudo proposto pelos autores foi utilizada a técnica de relacionamento de dados 

determinístico para a integração de bases de dados de serviços de saúde em nível primário e 

secundário, com o nível terciário, apresentando-se como alternativa viável para a melhoria da 
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qualidade e consistência da informação, preparar registros para estudar doenças, dentre outras 

aplicações. 

Em projeto pioneiro realizado no Estado de São Paulo, visando melhorar a qualidade das 

informações produzidas sobre a epidemia da AIDS naquele Estado, realizou-se a integração 

das bases do Sinan-Aids e da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE). 

Segundo Waldvogel (2006), essa integração permitiu uma análise mais ampla das tendências 

da Aids, além de aumentar a cobertura dos casos notificados e da situação atualizada do 

doente. 

Romero (2008) utiliza-se do relacionamento de dados probabilístico e determinístico de duas 

fontes de dados, os dados da pesquisa de campo de domicílios da Avaliação de Impacto do 

Bolsa Família (AIBF) e os dados dos registros administrativos do Cadastro Único 

(CadÚnico), com o objetivo de analisar a sensibilidade dos resultados de impacto dos 

programas sociais de transferência de renda. 

Em outro estudo proposto por Waldvogel et al (2010), baseado na experiência anterior 

realizada na Fundação Seade, foi elaborada uma base integrada de estatísticas vitais, a partir 

da utilização das bases do SIM/Sinasc, produzidas pela Secretaria de Estado da Saúde do 

Espírito Santo e encaminhadas pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), com aquelas do 

registro civil, produzidas pelo IBGE.  

Segundo esses autores, com a vinculação dessas informações, demonstrada na Figura 6 a 

seguir, tornou-se possível corrigir inconsistências nas variáveis, preencher lacunas e 

identificar os eventos não captados por uma das fontes de informações.   
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Figura 6 – Exemplo de fluxo de integração de dados  
Fluxo das Informações do Estado do Espírito Santo para Elaboração da Base Integrada de 

Nascimentos e Óbitos 

 

Fonte: Walvogel (2010) 

 

No âmbito da administração pública, o Ministério da Justiça, utilizando-se de fontes de dados 

e informações de instituições que pudessem fornecer dados de enfrentamento ao tráfico de 

pessoas, desenvolveu metodologia integrada de coleta e análise de dados e informações sobre 

tráfico de pessoas, visando o conhecimento do fenômeno do tráfico de pessoas no Brasil e no 

exterior, além da produção de diagnósticos em escala nacional, e elaboração de políticas 

públicas de enfrentamento do tráfico de pessoas (Brasil, 2013). 

E, por fim, Rocha et al (2015), utilizaram-se da técnica de relacionamento de dados 

probalísticos entre os registros presentes no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) e o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) para analisar a 

concordância entre essas bases no desfecho dos óbitos por tuberculose no Brasil. 

Com base nos exemplos citados, percebe-se que a utilização de dados e informações advindos 

de fontes externas é uma prática recente, que vem sendo adotada no âmbito da administração 

pública, notadamente, na área da sáude. Nota-se, ainda, que na literatura são adotadas 

definições diferentes para essa prática, sendo reconhecidas como relacionamento de bases de 

dados, técnicas de linkage, vinculação de bases de dados, integração de bases de dados, entre 

outras.  

Neste trabalho, a integração de dados e informações corresponde à unificação de dois ou mais 

arquivos de dados, com a eliminação de qualquer dado identificado como duplicado entre 

esses arquivos. Corroborando esse entendimento, Date (2003, p. 7) esclarece: “por integrado 

queremos dizer que o banco de dados pode ser considerado como uma unificação de vários 
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arquivos que, de outro modo, seriam distintos, com a eliminação de qualquer redundância 

parcial ou total entre esses arquivos”.   

 

3.3 CONCEITUAÇÃO DE METROLOGIA LEGAL  

Tendo em vista que a metodologia de integração de dados foi desenvolvida utilizando-se de 

informações de veículos equipados com instrumento de medição pertencente à área de 

metrologia legal, esta seção traz os principais conceitos e aplicações deste campo do 

conhecimento no âmbito da RBMLQ-I.  

Conceitua-se metrologia legal como parte da metrologia que trata das unidades de medida, 

métodos de medição e instrumentos de medição em relação às exigências técnicas e legais 

obrigatórias, as quais têm o objetivo de assegurar uma garantia pública do ponto de vista da 

segurança e da exatidão das medições (INMETRO, 2015c). 

Segundo Réche (2004 apud PINTO e GUTIERREZ, 2014, p. 293) “quando a metrologia 

aplicada é praticada conforme a lei pode ser chamada de metrologia legal”.  

Na definição apresentada pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas, a metrologia legal é 

a metrologia que assegura a qualidade e a credibilidade das medições que são usadas 

diretamente em áreas regulamentadas e no comércio. A metrologia legal lida com 

rastreabilidade, mas também com os riscos de uso incorreto, de fraude e de acidentes a que 

estão sujeitos os instrumentos de medição (BIPM, 2014). 

A metrologia legal surge como um campo de ação voltado ao alcance tanto da medição, 

quanto da segurança das populações, nos aspectos relacionados às ações de comércio e 

serviços, assegurando um comércio justo e eficiente, por meio da realização das medições, 

promovendo, assim, a confiança nas relações de consumo. 

Nesse sentido, Birch (2003) afirma que a implementação de sistemas dirigidos à metrologia 

legal asseguram benefícios à economia das sociedades. Tais benefícios abrangem aspectos 

relacionados à redução dos custos de transação, proteção do consumidor, controles de 

estoques e de fraudes, cobertura nas medições voltadas a aplicação de taxas governamentais, 

qualidade para exportações e adequação aos padrões internacionais de medição (BIRCH, 

2003). 

Portanto, entende-se que a definição de metrologia legal abrange um domínio que vai além 

das atividades e relações comerciais, incorporando também o conceito de proteção individual 
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e segurança da sociedade como um todo (OIML, 2013). Seguindo essa orientação, a 

Organização Internacional de Metrologia Legal preconiza uma ampla atuação dos institutos 

responsáveis pela regulamentação, operação e controle da metrologia legal e qualidade nos 

países. 

Segundo Birkeland (1998), o propósito da OIML é o de assegurar compatibilidade 

internacional de regulamentos técnicos relacionados à metrologia, devendo atuar ativamente 

para a consecução desse objetivo, que inclui: 

•  Estudar, com vistas à unificação de métodos e regulamentos, os problemas da 

metrologia legal, dos aspectos legais e regulatórios e soluções de interesse 

internacional. 

• Determinar as caraterísticas necessárias que os instrumentos de medição devem 

atender para serem aprovados pelos Estados Membros, e para seu uso ser 

recomendado internacionalmente.  

•  Determinar os princípios gerais da metrologia legal.   

A história da implantação do controle metrológico brasileiro tem sua origem a partir dos anos 

60, com a criação do Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM), cujas atividades foram 

incorporadas pelo Inmetro e atribuídas à Diretoria de Metrologia Legal. Assim, os atos 

normativos atinentes à metrologia legal são expedidos pelo Inmetro e aplicam-se aos vinte e 

seis estados da federação e ao Distrito Federal.  

No Brasil, estão sujeitos à regulamentação e ao controle metrológico, ação própria de um 

organismo de metrologia legal, os instrumentos de medição e medidas materializadas 

utilizados nas atividades econômicas (comerciais) e nas medições que interessem à 

incolumidade das pessoas nas áreas da saúde, da segurança e do meio ambiente, e os 

produtos pré-medidos (INMETRO, 2015c).  

Portanto, a metrologia legal, tipicamente, ocupa-se de instrumentos de medição e de produtos 

pré-medidos. Como exemplo de instrumentos de medição alvo da metrologia legal, citam-se  

aqueles usados: 

• Nas transações comerciais: balanças, bombas de combustível, taxímetros, medidores 

de água, de energia elétrica e de gás.  

• Na prática médica: esfigmomanômetros, termômetros clínicos, eletroencefalógrafos, 

eletrocardiógrafos.  
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• Para o monitoramento ambiental: medidores de gases de exaustão veicular, 

opacímetros, cromatógrafos.  

• Na segurança das pessoas: etilômetro, medidores de velocidade de veículos 

automotivos, cronotacógrafos. 

Segundo VIML (2005), as ações do controle metrológico compreendem: 

a) Controle legal dos instrumentos de medição ou medidas materializadas: que abrangem a 

apreciação técnica de modelo, verificação e inspeção;  

b) Supervisão metrológica: constituída por procedimentos realizados na fabricação, utilização, 

manutenção e conserto de um instrumento de medição ou medida materializada, estendendo-

se, também, ao controle da exatidão das indicações colocadas nas mercadorias pré-medidas;  

c) Perícia metrológica: destina-se a examinar e certificar as condições em que se encontram 

um instrumento de medição ou medida materializada, determinando suas qualidades  

metrológicas de acordo com as exigências regulamentares. 

3.3.1 Algumas definições da área de metrologia legal  

Apreciação técnica de modelo: consiste de um conjunto de ensaios e exames realizados num 

protótipo de instrumento de medição, visando determinar se o modelo atende a requisitos 

estabelecidos em regulamentos técnicos.  

Produtos pré-medidos: produtos embalados sem a presença do consumidor e sujeitos à 

verificação quantitativa de seu conteúdo. 

Verificação de um instrumento de medição: procedimento que compreende o exame, a 

marcação e/ou a emissão de um certificado de verificação e que constata e confirma que o 

instrumento de medição satisfaz às exigências regulamentares; 

Verificação inicial: uma série de testes e exames visuais realizados em um instrumento antes 

de entrar em uso, para determinar o atendimento aos requisitos regulamentares, e avaliar se 

suas características metrológicas se encontram dentro dos limites exigidos para a verificação 

inicial. 

Verificação subsequente: série de testes e exames visuais, geralmente realizada no local de 

uso por um agente metrológico, para verificar se o instrumento, tendo sido usado por um 

intervalo de tempo desde a verificação anterior, continua a respeitar, ou ainda está em 
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conformidade com regulamentação específica e mantém suas características metrológicas 

dentro dos limites requeridos. (VIML, 2005). 

 

3.4 O CONTEXTO DE ATUAÇÃO DA REDE BRASILEIRA DE MET ROLOGIA 

LEGAL E QUALIDADE (RBMLQ-I) 

Esta seção apresenta a RBMLQ-I e as atividades que lhe são delegadas pelo Inmetro, sua 

estrutura atual, além de abordar as características, aplicações e fontes de informação do SGI, 

sistema de informação utilizado em todas as unidades delegadas. 

3.4.1 O planejamento das atividades delegadas à RBMLQ-I e o Sistema de Gestão 

Integrada (SGI) 

Com a missão de prover confiança à sociedade brasileira nas medições e na qualidade dos 

produtos e serviços oferecidos à população, o Inmetro, através da metrologia legal e da 

avaliação da conformidade, está representado em todos os estados da federação por meio da 

Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-I), composta pela estrutura 

apresentada na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Estrutura da RBMLQ-I nos 26 estados da federação 

Estrutura da RBMLQ-I 
23 Órgãos públicos estaduais 
01 Órgão público municipal 
02 Superintendências do Inmetro 
10 Escritórios regionais do Inmetro 

5.662 Colaboradores (servidores e terceirizados) 
77 Sedes regionais 
33 Postos de verificação de veículos tanque 
53 Laboratórios pré-medidos 

1.254 Veículos 
79 Caminhões (para verificação de balanças de grande porte) 
53 Telecentros 
12 Postos de verificação próprios de cronotacógrafos 
394 Postos de ensaios credenciados de cronotacógrafos 

 

Fonte: Cored (2014) 

 

Em virtude do porte e complexidade da RBMLQ-I, a Cored, unidade organizacional do 

Inmetro, desempenha gestão da RBMLQ-I em conjunto com os órgãos delegados, articulando 

e compartilhando decisões entre seus componentes e participantes.  
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Visando garantir a qualidade e transparência da aplicação dos recursos, além da eficiência, 

eficácia e efetividade das operações legais nos estados, implantou-se no âmbito da RBMLQ-I 

um sistema de informação denominado Sistema de Gestão Integrada (SGI), disponível em 

ambiente web, de uso comum a todas as unidades delegadas, e por meio do qual são 

registradas todas as atividades referentes às áreas técnica, administrativa, financeira e jurídica. 

Segundo Pohlmann Filho (2012 apud Silva, 2013) o SGI é composto por três camadas de 

software, conforme diagrama mostrado na Figura 7. 

 
 

Figura 7 – Diagrama das camadas do SGI 

 

Fonte: Pohlmann Filho (2012 apud SILVA, 2013). 
 
 
 

• Sistema de informação operacional/execução: contemplam o processamento de 

operações e transações rotineiras, em seu detalhe, incluindo seus respectivos 

procedimentos. Ex: controle administrativo e financeiro de compras, contratos, 

almoxarifado, e verificação de instrumentos e fiscalização de produtos 

regulamentados; 

• Sistema de informação tático-gerencial: contemplam os dados agrupados (ou 

sintetizados) decorrentes das operações e transações operacionais, transformando-os 

em informações agrupadas para a gestão, possibilitando ao gestor ter uma visão 

sistêmica das operações de rotina executadas na instituição, auxiliando assim no 
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planejamento, monitoramento e tomada de decisão das atividades sob sua 

administração. Nesta camada, estão envolvidos os Ordenadores de Despesas (OD) e o 

Inmetro; 

• Sistema de  informação  estratégica: trabalham com dados no nível macro, filtrados 

das operações das funções empresariais da empresa, considerando o ambiente interno 

e/ou externo, visando auxiliar o processo de tomada de decisão da alta administração. 

Ex: tomada de decisão alinhada ao planejamento estratégico da instituição; 

atendimento ao Contrato de Gestão, entre outros documentos que norteiam as ações da 

instituição, e em harmonia com a missão institucional. Essa camada de software 

integrará todos os dados da RBMLQ-I, permitindo a visão sistêmica da instituição 

(REZENDE e ABREU, 2013; SILVA, 2013). 

 

Ainda segundo Rezende e Abreu (2013, p. 190) “os SAD permitem a coordenação e 

integração de dados e de partes diversas, visando a objetivos comuns, fornecendo informações 

que permitam melhores decisões empresariais.” 

A realização das atividades delegadas nos Estados, previstas nas Leis nºs 5.966/1973 e 

9.933/1999, no âmbito da RBMLQ-I, implica formalização de convênios de cooperação 

técnico-administrativos entre o Inmetro e as unidades que compõem a RBMLQ-I, por meio 

dos quais são estabelecidos os planos de trabalho e os planos de aplicação.  

Por intermédio desses instrumentos são definidos os indicadores e metas a serem alcançados 

na consecução das atividades legais, vinculando-se o repasse de recursos às unidades 

delegadas ao efetivo cumprimento das metas pactuadas no plano de trabalho (INMETRO, 

2015d). 

Destaca-se que as pactuações referentes aos planos de trabalho e aplicação são realizadas em 

módulos específicos do SGI, conforme pode ser visto na Figura 8, desenvolvidos para o 

efetivo acompanhamento do planejamento e execução das atividades finalísticas, além da 

gestão orçamentária e financeira da RBMLQ-I. 

No que se refere ao plano de trabalho, nesse módulo são planejados os quantitativos mensais 

para cada item, que pode corresponder a um instrumento de medição, no caso das verificações 

e fiscalizações, ou a produtos e objetos no caso do item estar relacionado a produtos pré-

medidos, ou ainda, as ações de fiscalização da área da avaliação da conformidade. A partir do 
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planejamento desses itens são geradas, automaticamente, em função do valor da taxa de 

serviços metrológicos em vigor, a previsão de receita (metas financeiras).  

A interligação dos módulos do plano de trabalho e do plano de aplicação permite que a 

expectativa de receita gerada no plano de trabalho seja fonte de alimentação para o plano de 

aplicação. Como consequência, torna-se possível a gestão fiscal dos órgãos delegados da 

RBMLQ-I, à luz da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, que preconiza o 

equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas 

e despesas. 

 
Figura 8 – Esquema dos módulos do SGI 

 

Fonte: Cored (2012) 
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Atualmente, o plano de trabalho é estabelecido por um período quadrienal e está sujeito a 

repactuações, por períodos estabelecidos em cronograma pelo Inmetro. Para melhor 

entendimento, no Anexo I, apresenta-se um exemplo de Plano Anual de Trabalho. 

Outro aspecto importante diz respeito às fontes de alimentação de informações do SGI. 

Conforme pode ser visto na Figura 9, grande parte das fontes de alimentação do SGI é oriunda 

das próprias atividades, finalísticas ou administrativas, desenvolvidas no âmbito da RBMLQ-

I, por meio da utilização de coletores de dados, laptops, portal web para todas às unidades 

delegadas.  

Por outro lado, o Portal de Cronotacógrafos e o Portal de Serviços do Inmetro nos Estados 

(PSIE), por meio da disponibilização de serviços on-line para clientes, cidadãos ou empresas 

autorizadas, referentes às atividades da RBMLQ-I,  promovem a atualização e inserção de 

informações no SGI. 

Figura 9 – Fontes de informação do SGI 

 

Fonte: Cored, 2014. 
 
 
Além disso, o Sistema de Monitoramento da Cobertura dos Serviços da RBMLQ-I (SIMCS) 

possui interface com o SGI, visando estimar o universo de estabelecimentos comerciais e 

industriais sujeitos à atuação da RBMLQ-I. Para tal, utiliza-se, principalmente, da Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e da 
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Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), como identificador-chave desses 

estabelecimentos. 

Estudos e pesquisas no âmbito da RBMLQ-I apontam para a necessidade de se utilizarem 

dados e informações provenientes de outras fontes, especialmente de fontes externas. 

Exemplo disso é o SIMCS, que se utiliza de registros administrativos, tais como a RAIS e o 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), tanto para a elaboração e 

acompanhamento de indicadores de desempenho quanto para estimar a cobertura dos serviços 

prestados pela RBMLQ-I.  

Finalmente, cabe destacar o fomento a estudos e pesquisas que visam o desenvolvimento das 

atividades de metrologia e da avaliação da conformidade no Inmetro. Entre elas, cabe citar, 

aquele que ocorre no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento da Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia – Pronametro, cuja linha de pesquisa “Aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de novas funcionalidades para o Sistema de Consulta a Estabelecimentos 

sujeitos a atuação da RBMLQ-I” relaciona-se ao Projeto de Modernização da RBMLQ-I. 
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Neste capítulo, são apresentados o delineamento da pesquisa, a evolução do processo 

metodológico, bem como, as etapas percorridas para o desenvolvimento da metodologia de 

integração de dados proposta neste estudo. 

4.1 Classificação da pesquisa 

Segundo Gil (2010), as pesquisas podem ser classificadas de diversas maneiras, sendo 

possível defini-las pela área de conhecimento, finalidade, nível de explicação e métodos 

adotados. 

Com base nesses conceitos, a presente pesquisa classifica-se como aplicada e exploratória. 

Exploratória, uma vez que busca investigar como melhorar o processo de planejamento e o 

cumprimento dos planos de trabalhos nas unidades delegadas da RBMLQ-I; e, aplicada, na 

medida em que a exploração é motivada para solucionar um problema concreto específico: a 

necessidade de atualização e complementação das informações que são utilizadas nas 

atividades finalísticas da RBMLQ-I. 

Quanto ao método, emprega-se como estratégia de pesquisa o estudo de caso, aplicado ao 

IPEM-MG, mais especificamente ao planejamento e execução das atividades de verificação e 

fiscalização de cronotacógrafos. Essa escolha pautou-se na experiência da pesquisadora 

enquanto membro da equipe responsável pelo acompanhamento das metas pactuadas nos 

planos de trabalho. Corroborando esse entendimento, Yin (2001) afirma que o estudo de caso 

é o método mais adequado para uma investigação de um fenômeno contemporâneo, inserido 

em algum contexto da vida real.  

Quanto à natureza dos dados, esta pesquisa caracteriza-se como quantitativa, uma vez que se 

utiliza de informações oriundas de bases de dados e de registros estatísticos e administrativos 

e, qualitativa, quanto a compreensão e análise dos resultados da pesquisa. 

4.2 Evolução do processo metodológico 

Alguns aspectos nortearam a iniciativa e o desenvolvimento desta pesquisa. Como servidora 

pública estadual do IPEM-MG, órgão que compõe a RBMLQ-I, a pesquisadora atua no 

planejamento e acompanhamento das metas acordadas no plano de trabalho junto ao Inmetro, 

no tocante às atividades finalísticas desenvolvidas no âmbito do Estado de Minas Gerais. 

Nesse contexto, identificou-se a necessidade de atualização cadastral do universo de empresas 
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sujeitas a fiscalização e verificação de normas aplicáveis à metrologia legal e à avaliação da 

conformidade. 

Essa necessidade de atualização das informações no plano de trabalho elaborado pelo IPEM-

MG encontra fundamento na dificuldade de prever quantos estabelecimentos comerciais ou 

industriais sujeitos à visita das equipes de campo ainda encontram-se em atividade. 

Corroborando esse entendimento, segundo Soratto et al (2011), soma-se o fato das equipes de 

campo encontrarem em suas visitas aos estabelecimento comerciais ou industriais, diversos 

estabelecimentos fechados ou com erros em seus endereços. 

Diante dessa realidade, imaginou-se confrontar dados e informações advindas de fontes 

externas com as informações presentes nos bancos de dados da RBMLQ-I. A partir daí, as 

próximas questões que nortearam a escolha das fontes de informação foram referentes à 

representatividade, à confiabilidade e à organização das informações desejadas. 

4.3 Desenvolvimento da metodologia  

Nesta seção, apresentam-se as etapas percorridas para a elaboração da metodologia de 

integração de dados, a partir de um estudo aplicado ao controle metrológico legal de 

cronotacógrafos, utilizando-se de dados advindos do SGI e do RNTRC, compostos dos 

registros cadastrais de transportadores e veículos rodoviários equipados com cronotacógrafo, 

conforme descrito a seguir. 

 4.3.1 1ª Etapa: Definição do escopo da integração de dados 

Esta etapa consiste no levantamento das informações necessárias às áreas de negócios da 

RBMLQ-I, na identificação das instituições produtoras de informações de interesse e, 

posteriormente, no contato com as instituições identificadas. 

Inicialmente, as buscas por informações deram-se a partir de sítios de instituições oficiais 

brasileiras. Inicialmente, optou-se por instituições produtoras de dados e informações 

referentes às empresas e organizações atuantes em território nacional. Essa decisão pautou-se 

no fato de que os agentes de campo da RBMLQ-I realizarem visitas a estabelecimentos, 

comerciais ou industriais, a fim de encontrarem instrumentos de medição, produtos pré-

medidos, além de produtos e serviços regulamentados, objetivando efetuarem as operações de 

verificação e fiscalização delegadas pelo Inmetro. 

Na sequência, buscou-se por instituições produtoras de informações referentes ao setor de 

transportes, considerando a necessidade de uma atuação mais assertiva da RBMLQ-I, voltada 
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à área de segurança, especialmente, no que diz respeito à confiabilidade dos equipamentos 

registradores de velocidade e distância, presentes nos veículos transportadores de cargas e de 

passageiros, denominados cronotacógrafos.  

Tal fato relacionou-se a publicação da Lei nº 12.619/2012, que estabeleceu que o limite de 

tempo de direção contínua e de descanso dos motoristas profissionais seria comprovado por 

meio do equipamento de cronotacografia, como também, devido ao alto índice de acidentes 

nas estradas brasileiras verificado nos últimos anos.  

O aumento do número de acidentes de trânsito é constatado em relatório de pesquisa sobre 

acidentes de trânsito elaborado conjuntamente pelo IPEA e pelo DPRF, onde verificou-se que 

entre os anos de 2004 e 2014, houve um aumento de 50,3% nos acidentes de trânsito nas 

rodovias federais brasileiras, sendo o estado de Minas Gerais o que apresentou o maior 

número de acidentes e mortos em todo o País, no referido período. 

Ainda segundo esse relatório, apesar de haver uma queda no número de acidentes e feridos 

graves registrada entre os anos de 2010 e 2014, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estabeleceu meta de redução de 50% no volume de mortes em acidentes de trânsito no planeta 

até 2020, quando definiu que essa fosse a década pela segurança no trânsito (IPEA; DPRF, 

2015). 

 Nesse contexto, priorizaram-se instituições que produzissem informações relacionadas ao 

setor de transportes, em especial, sobre os estabelecimentos transportadores rodoviários e sua 

frota de veículos. 

Tendo em vista a necessidade de atualização e complementação das informações utilizadas no 

planejamento e execução das atividades da RBMLQ-I, estabeleceram-se alguns critérios para 

a escolha das instituições produtoras de dados e informações. Seriam priorizadas as 

instituições que pudessem disponibilizar dados em níveis menos agregados, ou seja, 

informações individualizadas, que permitissem a identificação de registros cadastrais, 

permitindo, assim, a integração dessas informações na base de dados da RBMLQ-I.  

Outro critério imposto relacionou-se à atualização das informações, elegendo-se as 

instituições que mantivessem atualizações frequentes de suas informações. Considerou-se 

ainda, a abrangência das informações, priorizando-se as instituições que tivessem atuação em 

nível nacional, além da acessibilidade para a aquisição das informações e dados solicitados. 
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Nesse contexto, iniciaram-se os entendimentos com a ANTT, mais especificamente com a  

Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas (SUROC), 

responsável pelas informações cadastrais do RNTRC. 

4.3.1.1  Fonte externa de informação identificada 

Após definidas as informações de interesse e estabelecidos os critérios a serem atendidos 

pelas instituições produtoras de dados e informações, identificou-se que a base de dados do 

RNTRC, registro administrativo de responsabilidade da ANTT, possui informações 

abrangentes e atualizadas sobre o universo de veículos de cargas e, portanto, de interesse da 

RBMLQ-I, responsável pelo controle metrológico legal de cronotacógrafos em todo o 

território nacional. 

A seguir, apresentam-se as principais informações sobre o âmbito de atuação da ANTT, 

detalhando-se aspectos relacionados ao RNTRC. 

4.3.1.2  Aspectos relacionados ao RNTRC da ANTT 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é uma autarquia federal com a missão 

de assegurar aos usuários adequada prestação de serviços de transporte terrestre. Sua atuação 

abrange (ANTT, 2014ª): 

• Transporte Ferroviário: abrange a exploração da infraestrutura ferroviária e prestação 

do serviço público de transporte ferroviário de cargas e de passageiros; 

• Transporte Rodoviário: abrange a exploração da infraestrutura rodoviária e prestação 

do serviço público de transporte rodoviário de cargas e de passageiros; 

• Transporte Dutoviário: abrangendo o cadastro de dutovias; 

• Transporte Multimodal: habilitação do operador de transporte miltimodal. 

• Terminais e vias: exploração. 

Sendo a RBMLQ-I responsável pelo controle metrológico legal do cronotacógrafo, 

instrumento de medição presente em veículos rodoviários de cargas e de passageiros com 

mais de dez (10) lugares, a investigação do cadastro da ANTT, debruçou-se sobre o transporte 

rodoviário.  

No âmbito de sua atuação institucional, a ANTT, por meio de sua Superintendência de 

Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas (SUROC), é responsável pelo 

Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), cadastro onde 
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constam todas as pessoas jurídicas e físicas autorizadas a realizar transporte remunerado de 

cargas dentro do território nacional.  

A Tabela 4 mostra um exemplo de consulta ao cadastro RNTRC em números, disponível no 

sítio da ANTT, indicando os transportadores, frota, como também o tipo de veículo, 

regularmente inscritos no RNTRC. 

Tabela 4 – RNTRC em números 

 
Transportadores e Frota de Veículos cadastrados no Registro Nacional de Transporte Rodoviário de 

Cargas – RNTRC 
Tipo do Transportador Registros Emitidos Veículos Veículos por 

transportador 
Autônomo 902.959 1.055.619   1,2 
Empresa 183.480 1.243.613   6,8 
Cooperativa        428      18.421 43,0 
Total 1.086.867 2.317.653   2,1 
 
Fonte: ANTT, 2015b 

 

Preliminarmente, observa-se que o RNTRC possui um número expressivo de informações que 

abrangem o universo dos transportadores autônomos, empresas e cooperativas. Ainda 

conforme Tabela 4, constam atualmente nesse cadastro 2.317.653 veículos rodoviários de 

cargas, e  foram emitidos 1.086.867 registros (certificados do RNTRC). 

O RNTRC tem origem na Lei nº 10.233 de 05/06/2001, que estabelece em seu art. 26, alínea 

IV, que cabe a ANTT: “ promover estudos e levantamentos relativos à frota de caminhões, 

empresas constituídas e operadores autônomos, bem como organizar e manter um registro 

nacional de transportadores rodoviários de cargas” (ANTT, 2014c). 

Segundo a Lei nº 11.442 de 05 de janeiro de 2007 que dispõe sobre o transporte rodoviário de 

cargas por conta de terceiros e mediante remuneração: 

 

“A atividade econômica do Transporte Rodoviário de Cargas realizado em 

vias públicas, no território nacional, por conta de terceiros e mediante 

remuneração, exercido por pessoa física ou jurídica em regime de livre 

concorrência, depende de prévia inscrição no Registro Nacional de 

Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC” (ANTT, 2014d). 
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O RNTRC é composto por três tipos de Transportador Rodoviário Remunerado de Cargas 

(TRRC), a saber:  Transportador Autônomo de Cargas (TAC), Empresa de Transporte 

Rodoviário de Cargas (ETC) e Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas (CTC), 

conforme mostrado na Figura 10 a seguir: 

Figura 10 – Tipos de transportadores rodoviários de cargas 

 

Fonte: ANTT, 2015e 

 

a) Transportador Autônomo de Cargas (TAC): pessoa física que exerce, habitualmente, 

atividade profissional de transporte rodoviário remunerado de cargas, por sua conta e risco, 

como proprietária, coproprietária ou arrendatária de até três veículos automotores de cargas; 

b) Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC): pessoa jurídica constituída por 

qualquer forma prevista em Lei que tenha o transporte rodoviário de cargas como atividade 

econômica; 

c) Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas  (CTC): sociedade simples, com forma e 

natureza jurídica própria, de natureza civil, constituída para atuar na prestação de serviços de 

transporte rodoviário de cargas, visando à defesa dos interesses comuns dos cooperados. 

Esses transportadores, por realizarem atividade comercial de transporte rodoviário de cargas, 

ou seja, realizam operações que envolvem o pagamento de frete pelo serviço, devem ser 

registradas na categoria ALUGUEL, sendo identificado por meio de placa vermelha. 

Com relação ao Transportador Rodoviário de Carga Própria (TCP), por ser uma atividade não 

remunerada, efetuado com veículos de sua propriedade e exclusivamente a cargas de consumo 

próprio, não constam do RNTRC. 
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Aos transportadores inscritos no RNTRC é concedido o Certificado de RNTRC, com prazo de 

validade de cinco (5) anos. Para a manutenção desse certificado obriga-se que o CPF ou CNPJ 

estejam ativos, além da atualização desse cadastro sempre que ocorrerem alterações nas 

informações registradas.  

As solicitações de inscrição, atualização e recadastramento no RNTRC podem ser efetuadas 

preenchendo-se formulário, por meio eletrônico, o que facilita a atualização dos dados 

cadastrais do RNTRC. No caso de não cumprimento dessas exigências, são aplicadas as 

sanções legais previstas em resolução. 

Conforme Guia do Transportador da ANTT, a Resolução 4.799/2015 traz novas mudanças na 

identificação dos veículos cadastrados no RNTRC. A partir de março/2016, torna-se 

obrigatória a utilização de novo adesivo, que ao contrário do anterior, fica vinculado ao 

veículo e não ao transportador, conforme pode ser visto na Figura 11. 

  

                   Figura 11- Modelo de etiqueta RNTRC 

 

   Fonte: ANTT, 2015  

O código QR impresso no adesivo permite uma leitura eletrônica das informações 

relacionadas ao veículo constantes no sistema do RNTRC (transportador ao qual está 

vinculado, tipo, arrendamento etc.). 

A ANTT realiza a fiscalização da validade do Certificado RNTRC, por meio de ações de 

fiscalização de sua Superintendência de Fiscalização (SUFIS), e conta com instituições 

conveniadas, tais como a Polícia Rodoviária Federal. Além disso, as fiscalizações podem 

ocorrer dentro das empresas ou cooperativas. Outra ação para a verificação da validade do 

RNTRC e de sua frota associada ocorre por meio da consulta ao banco de dados do 

Pagamento Eletrônico de Frete, que atualmente recebe uma média de 23.000 checagens da 

validade do RNTRC,  por dia útil. 
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No tocante ao transporte de passageiros, a habilitação dos veículos para transporte 

interestadual e internacional dos mesmos também é obrigatória perante à ANTT, sendo o 

órgão competente pela outorga e fiscalização das permissões e autorizações para a operação 

desses serviços, por meio de Sociedades Empresariais legalmente constituídas para tal fim.  

No entanto, as informações referentes ao transporte de passageiros estão armazenadas em 

outro banco de dados de responsabilidade da Superintendência de Transportes de Passageiros 

(SUPAS). 

Segundo dados da ANTT (2015f) referentes ao transporte rodoviário de passageiros no Brasil,  

atualmente, os serviços interestaduais e internacionais de passageiros em meio terrestre, 

apresentam movimento superior a 130 milhões de usuários anualmente, utilizando-se de uma 

frota habilitada de aproximadamente 43.000 veículos, entre serviços regulares e fretamentos. 

Diante das informações apresentadas nesta seção, pôde-se verificar que o RNTRC atende aos 

critérios de atualidade e abrangência anteriormente estabelecidos como necessários para a 

escolha da fonte de informação. Assim, o próximo passo consistiu em envidar esforços para a 

aquisição das informações desse registro, relatados na seção seguinte. 

4.3.2 2ª Etapa: Obtenção das bases de dados 

A segunda etapa envolveu os procedimentos para a aquisição das bases de dados de interesse, 

bem como, a efetiva disponibilização das bases de dados solicitadas, acompanhadas de sua 

documentação, conhecida como dicionário de dados (Anexo II).  

Por ser uma fonte de dados externa ao Inmetro, a obtenção da base de dados do RNTRC 

passou, necessariamente, pelo estabelecimento de relacionamento institucional, promovido 

pela pesquisadora, por meio de tratativas eletrônicas, reuniões e telefonemas, que culminaram, 

após um período de tempo, na efetiva disponibilização dessa base de dados. Dessa forma, 

obteve-se dados individualizados dos veículos e transportadores rodoviários de cargas 

inscritos no RNTRC. 

Da base de dados do SGI houve a disponibilização de dados cadastrais de todos os veículos 

transportadores rodoviários submetidos ao controle metrológico legal de cronotacógrafo. 

Fazem parte desta etapa, o entendimento das bases de dados, e, conforme o caso, a 

restauração e leitura desses dados, conforme relatados a seguir. 
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4.3.2.1  Dados do RNTRC da ANTT 

Os contatos iniciais ocorreram por intermédio da SUROC, responsável pela manutenção do 

RNTRC. Dessa forma, os dados disponibilizados envolveram as informações dos veículos 

rodoviários transportadores cadastrados no RNTRC.  

Houve então, a disponibilização do banco de dados completo do RNTRC, utilizando-se de um 

pendrive, cujo arquivo de dados continha cerca de 2.000.000 registros, com tamanho total em 

torno de 32 Gigabytes, acompanhado do Ofício ANTT nº 10/2014/SUROC datado de 24 de 

março de 2014, conforme Anexo III. A extração dos registros do RNTRC datam de 11/2013. 

Esse banco de dados necessitou, para fins de leitura e recuperação, da utilização do software 

SQL (Structured Query Language) Server, uma vez que a base de dados disponibilizada 

tratava-se de um backup do banco de dados do SQL Server. Para esse procedimento, houve o 

apoio da equipe de informática do Inmetro. 

Sequencialmente a esses procedimentos, pôde-se, finalmente, visualizar os dados 

disponibilizados pela ANTT, composta por informações individualizadas dos transportadores 

rodoviários de cargas inscritos no RNTRC e de seus veículos, conforme exemplo mostrado na 

Figura 12. 

Figura 12 – Informações disponibilizadas pela ANTT 

 
              Fonte: Elaboração da autora 



71 
 

 

4.3.2.2  Dados do SGI do Inmetro 

No caso do SGI, o contato se deu por meio da Superintendência do Inmetro no Estado do Rio 

Grande do Sul (SURRS), responsável pela gestão do SGI para toda a RBMLQ-I.  

O arquivo foi disponibilizado em julho/2015, via e-mail, em formato excel, contendo um 

conjunto de dados com 1.048.001 registros compostos pelas informações referentes às 

atividades de verificação e fiscalização metrológica de cronotacógrafo desenvolvidas pela 

RBMLQ-I, com as seguintes colunas: Nome, CPF/CNPJ, UF, Placa, Renavam, Marca, Última 

verificação (data), conforme pode ser visto na Figura 13, a seguir. 

 

Figura 13 – Tela do arquivo disponibilizado pelo SGI 

 

 

Após a obtenção, leitura, entendimento e organização das bases de dados recebidas, 

iniciaram-se os procedimentos de preparação e seleção de dados, descritos a seguir. 

4.3.3 3ª Etapa: Preparação e seleção dos dados  

Esta etapa incluiu os procedimentos de seleção, padronização, limpeza, organização e 

armazenamento das bases de dados.  

O procedimento de seleção dos dados do RNTRC foi considerado o mais crítico, pois 

requereu uma série de análises e avaliações para a formação do conjunto de dados final 

pretendido para a integração de dados, que envolveram conversas com técnicos com 

conhecimento na verificação e fiscalização de cronotacógrafos da RBMLQ-I. O procedimento 

de seleção dos dados foi subdividido para melhor entendimento dos passos adotados. 

6) Base de dados do RNTRC 

1º passo: Seleção de veículos alvo da atuação da RBMLQ-I:  foram selecionadas as 

categorias de veículos cuja capacidade de carga fosse igual ou maior do que 3.500 kg. 

Essa definição da capacidade de carga levou em consideração o fato da 
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obrigatoriedade do equipamento de cronotacógrafo estar presente em veículos de 

carga com peso bruto superior a 4.536 kg, ou seja, veículos com capacidade de carga a 

partir de 3.500 kg atingiriam a condição mínima obrigatória por lei para instalação dos 

cronotacógrafos.  

 A Tabela 5 apresenta-se as categorias de veículos registradas e selecionadas no RNTRC. 

 

Tabela 5 – Categorias de veículos registradas e selecionadas no RNTRC 

Categorias registradas no RNTRC Categorias selecionadas = ≥ 3.500 Kg 

Caminhão Leve (3,5t A 7,99t)  Caminhão Leve (3,5t A 7,99t) 

Caminhão Simples (8t A 29t)  Caminhão Simples (8t A 29t) 

Caminhão Trator Caminhão Trator 

Caminhão Trator Especial Caminhão Trator Especial 

Caminhonete / Furgão (1,5t A 3,49t) 

Utilitário Leve (Até 1,49t) 

 

2º passo: Seleção do RNTRC ativo: foram selecionados somente os registros cujo 

RNTRC constava como ativo. Todos os registros do RNTRC que encontravam-se com 

status de suspensos ou inativos, não foram selecionados. 

3º passo: Limpeza dos dados: foram identificados e excluídos registros em branco, 

com CNPJ com menos de 14 dígitos e CPF com menos de 11 dígitos. 

4º passo: Organização e armazenamento dos dados: após a realização das etapas 

anteriores, obteve-se um total de 1.869.634 registros de placas de veículos 

transportadores de cargas sujeitos à atuação da RBMLQ-I. Esses registros foram 

armazenados em arquivo de texto (txt) para posterior integração de dados. 

b) Base de dados do SGI 

1º passo: Seleção das variáveis : a base disponibilizada do SGI, por ser da RBMLQ-I, 

já continha as informações de interesse deste trabalho. No entanto, as variáveis: 

CNPJ/CPF, UF, Placa e Renavam foram selecionadas para posterior integração, por 

também constarem na base de dados do RNTRC. 

2º passo: Padronização dos dados: visando a leitura e ordenação dos dados foi 

realizada a formatação na variável “data” de dia/mês/ano (01/01/02) para ano/mês/dia 

ou 2002/01/01. 
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3º passo: Organização e armazenamento dos dados: após os procedimentos descritos, 

novo arquivo de dados foi armazenado em formato excel. 

4.3.4 4ª Etapa: Integração dos dados 

A quarta etapa envolveu os procedimentos realizados para a união das bases de dados 

diferentes, ou seja, do SGI e do RNTRC, a fim de obter-se uma base de dados única, sem a 

duplicação de registros. 

Realizadas as etapas anteriores, todos os procedimentos seguintes que consistiram na leitura, 

armazenamento, organização, manipulação, classificação, tratamento estatístico e análises, 

deram-se por meio da utilização de ferramentas do software estatístico denominado Statistical 

Package for the Social Science (SPSS).   

4.3.4.1 Consolidação e tratamento dos dados 

A consolidação e tratamento dos dados consistiu em inicialmente, a partir dos arquivos de 

dados do SGI e do RNTRC, proceder à entrada das informações no software SPSS, 

empregando-se a rotina de importação de dados, para depois, tratá-los conforme desejado. A 

entrada de dados no SPSS foi realizada, individualmente, para cada arquivo de dados, 

conforme sintaxes mostradas nas Figuras 14 e 15. 

Figura 14 – Sintaxe de entrada de dados do SGI com o software SPSS 

 

  
GET DATA /TYPE=XLSX 
 /FILE=’C:\Users\Flavia\Documents\Mestrado_Inmetro\testes spss\Crono sort name3.xlsx’ 
 /SHEET=name ‘Exportar Planilha’ 
 /CELLRANGE=full 
 /READNAMES=on 
 /ASSUMEDSTRWIDTH=32767. 
EXECUTE. 
DATASET NAME Conjunto_de_dados2 WINDOW=FRONT. 
 
SAVE OUTFILE=’C:\Users\Flavia\Documents\Mestrado_Inmetro\testes spss\Crono.sav’ 
 /COMPRESSED. 
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_dados1. 
DATASET CLOSE Conjunto_de_dados2. 
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Figura 15 – Sintaxe de entrada de dados do RNTRC com o software SPSS 

 

 
GET DATA  /TYPE=TXT 
  /FILE=”C:\Users\Flavia\Documents\Mestrado_Inmetro\testes spss\VEICULOS.txt” 
  /ENCODING=’Locale’ 
  /DELCASE=LINE 
  /DELIMITERS=”\t |” 
  /ARRAGET DATA  /TYPE=TXTNGEMENT=DELIMITED 
  /FIRSTCASE=1 
  /IMPORTCASE=ALL 
  /VARIABLES= 
  CNPJ F14.0 
  Placa A7 
  UF A2 
  Renavam F11.0 
  Ano F4.0 
  V6 F2.0 
  V7 F1.0 
  V8 F1.0 
  V9 F2.0 
CACHE. 
EXECUTE. 
DATASET NAME Conjunto_de_dados1 WINDOW=FRONT.  

 

Em prosseguimento à leitura e entrada dos arquivos do SGI e RNTRC no SPSS foram 

empregadas procedimentos para limpeza dos dados, em cada um dos arquivos, que incluíram 

os seguintes passos: 

• Identificação e exclusão de registros (linhas) em branco; 

• Verificação e exclusão de CNPJ com menos de 14 (quatorze) dígitos e CPF com 

menos de 11 (onze) dígitos verificadores; 

• Identificação e exclusão de placas de veículos que não continham 3 (três) letras e 4 

(quatro) números. 

• Identificação e exclusão de registros que não continham informação numérica do 

Renavam. 

A repetição desse procedimento visou à formação de um arquivo de dados com informações 

de mais qualidade, minimizando inconsistências que, de alguma forma, interferissem nas 

análises e resultados deste estudo.  

Nesse sentido, afirmam Goldschmidt e Passos (2005), a qualidade dos dados tem grande 

influência na qualidade dos modelos de conhecimento a serem abstraídos a partir de dados, 

significando que, quanto pior for a qualidade dos dados informados, pior será a qualidade dos 

modelos gerados.  
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Na sequência, procedeu-se à rotina de identificação e exclusão de casos duplicados (placas 

duplicadas). Esses procedimentos foram repetidos em cada um dos arquivos de dados. Nesse 

procedimento de identificação de duplicados, observou-se a ocorrência de apenas um registro 

duplicado no arquivo de dados do RNTRC.  

No entanto, na base de dados do SGI, foram encontrados diversos registros duplicados, 

conforme apresentado no Capítulo Resultados e Discussões. 

A Figura 16 exemplifica o procedimento de identificação de registros duplicados no SGI e a 

Figura 17 exemplifica a exclusão desses registros. O procedimento de identificação e exclusão 

de duplicados também foi realizado no arquivo de dados do RNTRC. 

 
Figura 16 – Sintaxe de identificação de casos duplicados no arquivo do SGI 

 
GET 
  FILE=’C:\Users\Flavia\Documents\Mestrado_Inmetro\testes spss\inmetro sgi crono.sav’. 
DATASET NAME Conjunto_de_dados1 WINDOW=FRONT. 
* Identificar casos duplicados. 
SORT CASES BY Placa(A). 
MATCH FILES 
  /FILE=* 
  /BY Placa 
  /LAST=PrimaryLast. 
VARIABLE LABELS  PrimaryLast ‘Indicador de cada último caso emparelhado como Principal’. 
VALUE LABELS  PrimaryLast 0 ‘Caso duplicado’ 1 ‘Caso principal’. 
VARIABLE LEVEL  PrimaryLast (ORDINAL). 
EXECUTE. 

 

Figura 17 – Sintaxe de exclusão de casos duplicados no arquivo SGI 

 
GET 
  FILE=’C:\Users\Flavia\Documents\Mestrado_Inmetro\testes spss\inmetro sgi crono dupla.sav’. 
DATASET NAME Conjunto_de_dados1 WINDOW=FRONT. 
FILTER OFF. 
USE ALL. 
SELECT IF (PrimaryLast = 1). 
EXECUTE. 

 

Para a rotina de mesclagem dos dados foram selecionadas apenas as variáveis que fossem 

úteis ao foco deste trabalho e que estivessem presentes em ambas as bases de dados, como o 

CNPJ/CPF, UF, Placa do veículo e Renavam. As Figuras 18 e 19 demonstram as variáveis 

que foram selecionadas nos arquivos do SGI e RNTRC.  
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A variável-chave escolhida para realizar a mesclagem dos dados foi a placa do veículo. 

Optou-se pela utilização desta variável-chave, já que se desejava obter o novo quantitativo de 

veículos transportadores rodoviários presentes em cada estado da federação. 

 

Figura 18 – Tela das variáveis filtradas no arquivo do SGI 

 

 

 

Figura 19 – Tela das variáveis filtradas no arquivo do RNTRC 
 

 

 
A etapa seguinte visou à mesclagem dos dados, que consistiu na união dos dois arquivos de 

dados, a partir da placa do veículo, identificador único em ambas as bases de dados, de forma 

a obter-se uma base de dados única. A rotina empregada para essa operação pode ser vista na 

sintaxe da Figura 20.  
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Figura 20 – Sintaxe de mesclagem e integração dos dados do SGI e RNTRC 

 
GET 
 FILE=’C:\Users\Flavia\Documents\Mestrado_Inmetro\testes spss\inmetro sgi crono.sav’. 
DATASET NAME Conjunto_de_dados1 WINDOW=FRONT. 
ADD FILES /FILE=* 
 /FILE=’C:\Users\Flavia\Documents\Mestrado_Inmetro\testes spss\antt rntrc br.sav’ 
 /RENAME (V5 V6 V7 V8 V9=d0 d1 d2 d3 d4) 
 /IN=77on 
 /DROP=d0 d1 d2 d3 d4. 
VARIABLE LABELS 77on 
‘Case source is C:\Users\Flavia\Documents\Mestrado_Inmetro\testes spss\antt rntrc br.sav’. 
EXECUTE. 

 

Após a realização da vinculação dos arquivos, procedeu-se, novamente, à identificação e 

exclusão de casos duplicados, porém, neste momento, com os arquivos unificados. 

Como resultado desse procedimento, formou-se um conjunto de dados integrado (unificado) e 

cujos registros são únicos, ou seja, não há repetição da placa do veículo.   

Dessa forma, obteve-se uma base de dados integrada composta de informações que 

representam um novo universo de veículos sujeitos ao controle metrológico da RBMLQ-I, 

discutido de forma detalhada no Capítulo Resultados e Discussões. A Figura 21, apresenta um 

exemplo dos arquivos do RNTRC e SGI integrados. 

 
Figura 21 – Tela da integração final dos dados do SGI e RNTRC, sem duplicados (fragmento) 

  

 

4.4 Seleção de dados de interesse  
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Como o trabalho em questão apresenta um estudo de caso para o estado de Minas Gerais, a 

partir do arquivo final integrado (SGI e RNTRC), procedeu-se seleção da unidade da 

federação de Minas Gerais, conforme sintaxe de seleção apresentada na Figura 22, obtendo-se 

assim, um conjunto de dados referente aos veículos (seleção por placas) equipados com 

cronotacógrafo no estado de Minas Gerais. 

 
Figura 22 – Sintaxe de seleção da UF Minas Gerais 

 
 
GET 
  FILE=’C:\Users\Flavia\Documents\Mestrado_Inmetro\testes spss\inmetro sgi mergiado antt sem 
duplicados.sav’. 
DATASET NAME Conjunto_de_dados1 WINDOW=FRONT. 
FILTER OFF. 
USE ALL. 
SELECT IF (UF = ‘MG’). 
EXECUTE. 

 

Em continuidade ao estudo de caso, e visando formar um conjunto de dados referentes aos 

transportadores rodoviários (seleção por CPF/CNPJ) localizados no estado de Minas Gerais, a 

partir das bases de dados integradas, procedeu-se à identificação e exclusão de CNPJ/CPF 

duplicados, conforme sintaxe apresentada na Figura 23. Os resultados dessas filtragens 

constam no Capítulo Resultados e Discussões. 

 

Figura 23 – Sintaxe de identificação e exclusão de CNPJ/CPF duplicados em MG 

GET 
  FILE=’C:\Users\Flavia\Documents\Mestrado_Inmetro\testes spss\inmetro sgi mergiado antt sem 
duplicadosMG.sav’. 
DATASET NAME Conjunto_de_dados1 WINDOW=FRONT. 
* Identificar casos duplicados. 
SORT CASES BY CNPJ_CPF(A). 
MATCH FILES 
  /FILE=* 
  /BY CNPJ_CPF 
  /LAST=PrimaryLast1. 
VARIABLE LABELS  PrimaryLast1 ‘Indicador de cada último caso emparelhado como Principal’. 
VALUE LABELS  PrimaryLast1 0 ‘Caso duplicado’ 1 ‘Caso principal’. 
VARIABLE LEVEL  PrimaryLast1 (ORDINAL). 
EXECUTE. 
FILTER OFF. 
USE ALL. 
SELECT IF (PrimaryLast1 = 1). 
EXECUTE. 

 

4.5 Proposição de Metodologia 
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Com base nas etapas do estudo aplicado anteriormente apresentado, envolvendo dados 

advindos de duas bases de dados, quais sejam do SGI e do RNTRC, propõe-se a metodologia 

de integração de dados e uso de informações, registros administrativos e estatísticas, 

conforme Figura 24.  

Figura 24 – Metodologia de integração de dados 

 
Fonte: Elaboração própria  



80 
 

 

5 O ESTUDO DE CASO NO IPEM-MG  

A partir da formatação do modelo desenvolvido para a integração de dados e uso de 

informações estatísticas, realizaram-se análises estatísticas particularizando os resultados para 

o estado de Minas Gerais, contexto de atuação do IPEM-MG.  

A escolha do Estado de Minas Gerais, como domínio para avaliação dos resultados da 

pesquisa, justifica-se devido a sua representatividade em relação à realidade brasileira. Além 

de ser o estado da federação com o maior número de municípios e possuir a maior malha 

rodoviária federal do Brasil, Minas Gerais apresenta diversos indicadores demográficos, 

socioeconômicos e de desenvolvimento, que se aproximam dos indicadores médios nacionais. 

Assim, levando-se em conta esse fato, pode-se inferir que o estado de Minas Gerais coloca-se 

como um parâmetro comparativo para estudos e pesquisas realizados no âmbito da RBMLQ-I, 

sobre o qual se viabiliza a aplicação dos modelos desenvolvidos. 

O Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (IPEM-MG), órgão 

delegado da RBMLQ-I, executa as atividades de competência do Inmetro nas áreas de 

metrologia legal e da avaliação da conformidade no Estado de Minas Gerais. Tem como 

missão atuar decisivamente em metrologia e fiscalização, acompanhando o avanço 

tecnológico para a melhoria da qualidade de vida da população, em especial nas áreas de 

saúde, segurança, meio ambiente e defesa do consumidor.  

O IPEM-MG é uma autarquia estadual vinculada, no âmbito do estado de Minas Gerais, à 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Possui sede administrativa na cidade de 

Contagem e conta com mais 13 unidades regionais distribuídas pelo Estado de Minas Gerais, 

visando promover maior abrangência e agilidade em suas operações. A Figura 25 mostra a 

localização da sede e regionais administrativas do IPEM-MG. 
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Figura 25 – Localização geográfica regionais IPEM-MG 

 

   Fonte: Elaboração da autora, utilizando My Maps Google 

 

No tocante à área de metrologia legal, compete ao IPEM-MG a verificação e inspeção de 

instrumentos de medição regulamentados, tais como, balanças, bombas medidoras de 

combustíveis, taxímetros, esfigmomanômetros, cronotacógrafos, dentre outros, além da 

fiscalização de produtos pré-medidos que, por definição, são produtos embalados e medidos 

sem a presença do consumidor, como exemplos, pode-se citar alimentos, saneantes, 

medicamentos, etc. 

Na área de avaliação da conformidade, a competência desse Instituto está no 

acompanhamento de mercado, por meio de ações de fiscalização e verificação da 

conformidade de produtos e serviços regulamentados, tais como têxteis, brinquedos, 

preservativos, pneus novos de automóveis, material elétrico, dentre outros. 

Para a realização das atividades finalísticas e meio, segundo estudo sobre a distribuição da 

força de trabalho na RBMLQ-I, o IPEM-MG conta com 491 colaboradores, entre efetivos e 

terceirizados, o que corresponde a 8,67% do total da força de trabalho existente na RBMLQ-I, 

que conta com 5.662 colaboradores em todo o Brasil (CORED, 2014).  

Ainda conforme esse estudo, Minas Gerais é o segundo estado com o maior contingente de 

colaboradores da RBMLQ-I, ficando atrás somente do estado de São Paulo, que conta com o 

apoio de 1.104 colaboradores. 

De forma semelhante ao que ocorre nos demais órgãos da RBMLQ-I, o IPEM-MG, utiliza-se 

do SGI para o planejamento e o acompanhamento de suas operações legais, tanto das 

atividades meio, quanto das atividades finalísticas.  
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Por atividades finalísticas, entendem-se as de finalidade principal do órgão delegado, ou seja, 

às atividades de metrologia legal e da avaliação da conformidade, enquanto, as atividades 

meio, englobam as atividades de gestão, administração e apoio, que viabilizam o alcance dos 

objetivos finalísticos (CORED, 2014).  

Em decorrência da disponibilização de informações sobre os veículos rodoviários de cargas, 

analisaram-se, em particular, os aspectos relacionados ao controle metrológico de 

cronotacógrafos. 

5.1 O controle metrológico de cronotacógrafo 

Nesta seção, apresentam-se informações relacionadas ao controle metrológico de 

cronotacógrafo, abordando-se a obrigatoriedade de sua utilização, competências para a 

realização dos serviços e os procedimentos de verificação e fiscalização desses instrumentos 

de medição.   

A Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB), estabelece a obrigatoriedade da utilização de equipamento registrador instantâneo 

inalterável de velocidade e tempo:  

Art 105, inciso II: “para os veículos de transporte e de condução escolar, os 

de transporte de passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso 

bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas”; 

Art. 136, inciso IV:  “para os veículos especialmente destinados à condução 

coletiva somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo 

órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. 

Por definição da Portaria Inmetro nº 201 de 02 de dezembro de 2004, cronotacógrafos são 

definidos como: 

“Instrumento ou conjunto de instrumentos destinado a indicar e registrar, de 

forma simultânea, inalterável e instantânea, a velocidade e a distância 

percorrida pelo veículo, em função do tempo decorrido assim como os 

parâmetros relacionados com o condutor do veículo, tais como: o tempo de 

trabalho e os tempos de parada e de direção”.  

Ainda de acordo com essa portaria, o cronotacógrafo deve ser provido de disco diagrama ou 

fita diagrama, destinados a registrar e disponibilizar, a qualquer momento, os dados 

monitorados pelo cronotacógrafo. A Figura 26 mostra um exemplo do equipamento. 
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Figura 26 – Cronotacógrafo de disco-diagrama 

 

   Fonte: Site IPEM-MG 

 

São de competência da RBMLQ-I as atividades de verificação e inspeção metrológica de tal 

instrumento. A atividade de verificação compõe-se de verificação inicial e verificação 

subsequente. A verificação inicial consiste na comprovação da conformidade do instrumento 

ao modelo aprovado nos ensaios de determinação de velocidade, distância e tempo. A 

verificação subsequente é realizada posteriormente à verificação inicial e inclui a verificação 

periódica e a verificação após reparos. 

A verificação periódica de cronotacógrafo é de caráter obrigatório, sendo realizada a cada 

dois (2) anos. Vale ressaltar que a primeira verificação periódica é realizada quando da 

instalação do cronotacógrafo no veículo.  

A verificação após reparos é efetuada sempre que houver reparos ou reinstalação do 

instrumento, a pedido do usuário ou quando as autoridades competentes julgarem necessário 

(Portaria Inmetro nº 201/2004; NIE 100/2011). 

Para a realização das verificações subsequentes, o IPEM-MG possui dois postos de 

verificação de cronotacógrafo próprios, um instalado na Regional de Uberlândia e outro na 

Sede do IPEM-MG em Contagem.  

Além disso, o Inmetro realiza o cadastramento de oficinas e postos de selagem e credencia 

postos de ensaio para a realização de ensaios metrológicos necessários para subsidiar a 

verificação subsequente de cronotacógrafos.  

Atualmente, existem no estado de Minas Gerais quarenta e sete (47) postos de ensaios 

credenciados pelo Inmetro (SURRS, 2016). Quando o ensaio metrológico é realizado por 

posto de ensaio credenciado, cabe aos órgãos delegados a conferência dos resultados finais 

desses ensaios e a emissão do certificado de verificação metrológica de cronotacógrafo. 
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A RBMLQ-I realiza ações de inspeção nos cronotacógrafos por meio de ações fiscais, a fim 

de conferir se os cronotacógrafos foram submetidos à verificação periódica obrigatória, bem 

como, se o certificado de verificação expedido pelo Inmetro encontra-se dentro do prazo de 

validade de dois (2) anos. Essas ações podem ocorrer a qualquer tempo, motivada por 

reclamação do consumidor ou por iniciativa dos próprios órgãos delegados, sendo realizadas 

tanto em vias públicas, quanto nas empresas transportadoras de cargas ou de passageiros. 

Quando a ação de fiscalização ocorre em vias públicas, necessariamente, há o apoio da Polícia 

Rodoviária Federal ou da Polícia Militar, dependendo da circunscrição da rodovia. Nessas 

ações, todos os veículos rodoviários de cargas, passageiros ou escolares, trafegando pela 

rodovia fiscalizada são parados, para que os agentes metrológicos façam a checagem quanto à 

verificação do instrumento. É importante ressaltar que a fiscalização do cronotacógrafo 

relacionada à verificação do instrumento é de competência exclusiva do Inmetro. A 

fiscalização quanto a presença (utilização) do equipamento é de responsabilidade do 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). 

As ações de fiscalização nas empresas transportadoras são realizadas por meio de visitas das 

equipes de campo da RBMLQ-I a esses estabelecimentos, com o objetivo de encontrarem 

veículos equipados com o cronotacógrafo. Vale ressaltar que, nessas ações, não há a cobrança 

de taxa de serviços metrológicos, como ocorre na atividade de verificação metrológica desses 

instrumentos. 

5.2 O Plano Anual de Trabalho do IPEM-MG 

O Plano Anual de Trabalho do IPEM-MG pode ser dividido em cinco (5) grupos, compostos 

de subgrupos ou itens, a saber: 

• Verificações: incluem os instrumentos de medição, medidas materializadas e outros 

serviços atinentes à metrologia legal.  

• Produtos Pré-medidos: incluem os exames e avaliações em produtos que se enquadram 

como pré-medidos, além do número de visitas em fábricas, indústrias, distribuidores, 

entre outros.  

• Qualidade: incluem o número de ações de fiscalização, número de visitas a municípios 

(tipos 1, 2 e 3), operações especiais, entre outras.  

• Inspeções de instrumentos: incluem inspeções em instrumentos de medição, produtos 

pré-medidos e de objetos que tiveram sua conformidade avaliada, a fim de se constatar 
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a permanência de suas características às condições previstas em regulamento. Nessa 

atividade, não há cobrança de taxa metrológica. 

• Número de processos homologados: os processos são formados a partir de uma 

inspeção que pode ocorrer em um instrumento de medição, produto pré-medido ou em 

um produto com conformidade avaliada, que resultou em uma não conformidade.  

Analisando-se os resultados do cumprimento do Plano Anual de Trabalho do IPEM-MG para 

o ano de 2014 (Figura 27), pode-se verificar que os resultados consolidados para os grupos 

Inspeção de instrumentos, Qualidade e Verificações atingiram percentuais médios de 104,7%, 

99,4% e 92,7%, respectivamente. 

No caso do grupo Produtos Pré-medidos, ao se considerar somente o número de visitas 

realizadas, o percentual de cumprimento desta atividade foi 67,5%, enquanto o grupo Número 

de processos homologados atingiu um percentual de 42,3%.  

Figura 27 – Cumprimento do Plano Anual de Trabalho – IPEM-MG (2014) 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

No âmbito da RBMLQ-I, convencionou-se que percentuais de cumprimento entre 90% e 

110%  significam metas atingidas dentro das resultados esperados. Nessa ótica, verifica-se 
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que o grupo das Verificações, Qualidade e Inspeções de instrumentos atingiram os resultados 

esperados.  

No entanto, é importante ressaltar que esses são percentuais médios de cumprimento de cada 

grupo ou atividade. Ao analisar-se individualmente cada item planejado dentro do grupo ou 

atividade correspondente, percebem-se percentuais de cumprimento do item (instrumento, 

objeto, produto), por vezes, muito abaixo ou muito acima dos resultados esperados.  

Especificamente no caso do cronotacógrafo cuja pactuação das metas ocorre nos grupos das 

atividades finalísticas Verificações e Inspeções de instrumentos, observa-se, conforme 

apresentado na Figura 28, que no grupo Verificações, foram planejados um quantitativo de 

87.900 verificações de cronotacógrafo e realizadas, efetivamente, 70.283 verificações de 

cronotacógrafos, representando 79,9% de cumprimento da meta em 2014. 

No mesmo gráfico, para o grupo Inspeção de Instrumentos, houve o planejamento de um 

quantitativo de 16.550 inspeções e foram executadas 10.490 inspeções, ou seja, 63,3% de 

cumprimento da meta pactuada no ano de 2014. 

Figura 28 – Cumprimento do Plano Anual de Trabalho (cronotacógrafo)  IPEM-MG (2014) 

 

Fonte: Elaboração da autora, com base em dados no plano anual de trabalho do IPEM-MG. 
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Esses resultados indicam que o cumprimento das metas referentes ao cronotacógrafo no 

IPEM-MG em 2014 tiveram seus percentuais de cumprimento abaixo dos padrões 

estabelecidos pelo Inmetro. 

No grupo Número de processos homologados que atingiu o percentual médio de cumprimento 

da meta em 42,3%, há a pactuação do número de processos homologados para 

cronotacógrafos. Nesse item estima-se o número de processos administrativos que serão 

instaurados a partir das inspeções em cronotacógrafos. Em 2014 planejou-se um número de 

3.840 processos decorrentes das inspeções em cronotacógrafo, porém, houve a homologação 

de apenas 1.828 processos, o que corresponde a 48% do cumprimento da meta.  

A próxima seção dedica-se a caracterizar a carência de informações que ocorre, 

principalmente, no planejamento e na execução das atividades delegadas. 

5.3 Caracterização da carência de informações  

Segundo afirma Soratto et al (2011), o planejamento da atuação dos órgãos delegados da 

RBMLQ-I baseia-se no quantitativo de estabelecimentos e instrumentos conhecidos e 

cadastrados no SGI, o que significa dizer que esse planejamento não usa como base uma 

estimativa da real quantidade de estabelecimentos sujeitos à visita. 

No IPEM-MG, de forma semelhante, verifica-se que a elaboração do planejamento parte do 

histórico das atividades delegadas que foram realizadas em período anterior. Além disso, não 

se observa procedimentos formais que visem à obtenção de outras informações que 

potencialmente possam contribuir para a complementação e principalmente para a atualização 

das informações utilizadas no planejamento e na execução das atividades finalísticas.  

Dessa maneira, as atualizações que ocorrem no SGI são promovidas, essencialmente, pela 

própria atuação das equipes de campo ao visitarem novamente os estabelecimentos que se 

encontram cadastrados no SGI. 

No tocante à elaboração do planejamento no IPEM-MG, percebe-se que as metas pactuadas, 

por vezes, não são condizentes com a realidade do seu ambiente de negócios. Esse fato 

relaciona-se à carência de informações sobre a existência de novos estabelecimentos sujeitos a 

atuação do IPEM-MG, bem como, de informações atualizadas sobre os estabelecimentos já 

cadastrados no SGI. 

Essa carência de informações percebidas na fase elaboração do planejamento do IPEM-MG 

desencadeia dificuldades na atuação das equipes de campo, pois sem informações cadastrais 
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prévias e atualizadas sobre os estabelecimentos a serem visitados, as equipes de campo 

consomem muito tempo para o desempenho de suas atividades, inviabilizando o cumprimento 

das metas pactuadas. 

Nesse entendimento, Soratto et al (2011) na RBMLQ-I, a descoberta de novos 

estabelecimentos ocorre quase que por acaso e depende da proatividade das equipes de campo 

em adicionar novas informações ao cadastro do órgão delegado. 

Outra ocorrência de carência de informações no IPEM-MG está relacionada aos processos 

jurídicos decorrentes das ações de fiscalização de cronotacógrafo. Em geral, essas ações são 

realizadas nas rodovias e a informação do endereço do autuado é autodeclarada. Assim, 

verificam-se erros no endereço declarado, o que impede o envio da notificação ao autuado 

e,por consequência, da tramitação e homologação do processo administrativo, impactando no 

cumprimento das metas relacionadas ao  “Número de processos homologados”. 

Nesse contexto, percebe-se uma carência de informações atualizadas, advindas, 

principalmente de fontes externas, para serem utilizadas nos processos de planejamento e 

execução das atividades delegadas do IPEM-MG, e a importância da integração com bases de 

dados de interesse do Inmetro. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir, apresentam-se os resultados da integração de dados realizada com o 

desenvolvimento de metodologia, a partir de duas bases de dados diferentes, quais sejam a do 

SGI, mantida pelo Inmetro, e a do RNTRC, mantida pela ANTT.   

Posteriormente, mostra-se os resultados desta integração de dados aplicados ao contexto de 

atuação do IPEM-MG, especialmente demonstrando os benefícios dessa integração para o 

apoio ao planejamento das atividades finalísticas e, sobretudo, no incremento da cobertura das 

operações da RBMLQ-I.  

6.1 A análise da base de dados do SGI  

Em análise à base de dados do SGI, identificou-se, inicialmente, um total de 1.048.001 

registros referentes aos veículos transportadores equipados com cronotacógrafo, abrangendo o 

período de 09/2009 a 06/2015. Essas informações são oriundas das atividades de verificação e 

fiscalização de cronotacógrafo desenvolvidas pela RBMLQ-I em todas as unidades da 

federação. 

Prosseguindo-se à análise dos dados, procedeu-se à identificação dos registros duplicados, a 

partir do identificador único ou chave-primária: “placa do veículo”, conforme descrito no item 

“Consolidação e tratamento dos dados” deste trabalho. Nesse procedimento, identificou-se 

215.283 placas de veículos duplicadas.  

A duplicação de dados pode ocorrer por diversos motivos e nem sempre está associada a erros 

na entrada de dados. Segundo Soares e Silva (2013, p. 248) “um problema que pode ocorrer 

em estudos de bases de dados é a presença de repetições de um mesmo registro, em que dois 

ou mais registros apresentam todos os campos iguais e correspondem exatamente ao mesmo 

reabastecimento.”  

No caso do arquivo de dados do SGI, a ocorrência da duplicação de registros se deu devido ao 

campo: “data da última verificação”, pois cada registro continha a data em que os veículos 

haviam passado pelos procedimentos de verificação metrológica de cronotacógrafo.  Dessa 

forma, como no arquivo de dados constavam registros desde 2009 e as verificações de 

cronotacógrafo são obrigatórias de dois em dois anos, houve a duplicação dos registros dos 

veículos que foram submetidos a mais de um procedimento de verificação de cronotacógrafo 

no período considerado.   
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Para melhor entendimento dessa ocorrência, apresenta-se um exemplo, conforme a Figura 29, 

onde, um mesmo veículo (placa AAA9146) teve o seu instrumento de cronotacógrafo 

verificado nas datas de 16/10/2013 e em 02/06/2015, gerando assim, a duplicação de registros 

relatada anteriormente. 

Figura 29- Exemplo da ocorrência de duplicação de dados no SGI 

 

Fonte: Elaboração da autora, dados fictícios. 

 

Como o objetivo era obter um quantitativo de veículos cadastrados base de dados do SGI, por 

placa, realizou-se a exclusão dos registros duplicados. Após esse procedimento, a base de 

dados passou a ter 832.718 registros de veículos (placa), sem duplicação. 

Outro procedimento realizado envolveu a limpeza de dados. Esse procedimento procurou 

retirar os dados em branco ou com inconsistências no CNPJ e CPF,  Renavam ou nas placas 

dos veículos com menos de 3 letras e 4 números, resultando na eliminação de mais 144 

registros.  

Ao final, efetuados todos esses procedimentos, obteve-se um conjunto de dados, com um total 

de  832.574 registros (placas), sem repetição, no SGI. No gráfico da Figura 30 demonstra-se 

como está distribuído esse quantitativo de veículos cadastrados no SGI, por estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome CNPJ_CPF UF Placa Renavam Marca
Data da última 

verificação
TRANSPORTADORA XX LTDA 00000000000000 SP AAA9146 000000000 MERCEDES-BENZ 16/12/2013

TRANSPORTADORA XX LTDA 00000000000000 SP AAA9146 000000000 MERCEDES-BENZ 02/06/2015
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Figura 30 – Quantitativo  de veículos cadastrados no SGI, por estado  

 

Fonte: Elaboração da autora 

 
Pode-se observar que, no SGI, o estado brasileiro com a maior concentração de veículos é o 

estado de SP, com uma frota de 229.380 veículos equipados com cronotacógrafo, seguido dos 

estados de MG, RS e PR, que possuem, respectivamente, 79.017, 84.880 e 87407 veículos 

equipados com cronotacógrafo. 

Os estados do RJ e de SC apresentam quantitativos semelhantes cadastrados no SGI, com 

56.323 e 52.094 veículos, respectivamente. E os estados de GO, BA, PE, CE, ES e MT 

possuem quantitativos entre 32.662 e 16.668 veículos equipados com cronotacógrafo.  

Na sequência, analisando-se o PA, MS, DF, PB verificou-se que possuem quantitativos entre 

13.717 e 10.175 veículos, seguidos dos estados de RN, SE, AM, AL, com quantitativos entre 

7.875 e 5.834 veículos cadastrados no SGI.  

Com quantitativos entre 5.037 e 1.208 veículos estão os estados de RO, MA, PI, TO, AP. Os 

estados que apresentam a menor concentração de veículos são RR e AC com 415 e 286 

veículos equipados com cronotacógrafo e cadastrados no SGI, respectivamente. 
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Para descrever esse conjunto de dados, utilizou-se das medidas de tendência central, média e 

mediana. Dessa forma, verificou-se que esse conjunto de dados possui um quantitativo médio 

de 30.836 veículos cadastrados, por estado.  

A partir do cálculo da mediana, que representa o ponto mais central da distribuição, e tem a 

propriedade de ser uma medida robusta à presença de outliers, verificou-se que esse banco de 

dados possui escores distribuídos em torno de 12.629 veículos, verificando-se que o estado do 

MS está no ponto central desse conjunto de dados.  

6.2 A análise do banco de dados do RNTRC 

Por ser uma fonte de dados externa, cuja aplicação está direcionada às atividades que são 

desenvolvidas no âmbito da ANTT, foram realizados na base de dados do RNTRC, 

procedimentos que visaram à seleção de veículos rodoviários de cargas que fossem alvo da 

atuação da RBMLQ-I. Nessa intenção, a seleção baseou-se na capacidade de carga útil dos 

veículos presentes no RNTRC.  

Outra seleção na base de dados do RNTRC envolveu a extração de informações atualizadas 

sobre as empresas e sua frota de veículos, selecionando-se somente os registros cujo RNTRC 

encontravam-se ativos. Houve, ainda, a etapa de limpeza de dados, onde foram identificados e 

excluídos os registros em branco e considerados inconsistentes, além da identificação e 

exclusão de casos duplicados, conforme descrito no Capítulo “Metodologia” desta 

dissertação. 

Como resultado desses procedimentos, obteve-se um conjunto de dados com um total de 

1.869.633 registros (placas), sem repetição, no RNTRC.  Referentes aos veículos rodoviários 

de cargas equipados com cronotacógrafo e com RNTRC ativo na ANTT. 

No gráfico da Figura 31 mostra-se a distribuição desse quantitativo de veículos cadastrados no 

RNTRC, por estado.  
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Figura 31 -  Quantitativo  de veículos cadastrados no RNTRC, por estado 

 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Na base de dados do RNTRC, o estado de SP apresenta o maior quantitativo de veículos 

rodoviários de cargas, apresentando um total de 441.574 veículos alvo da atuação da 

RBMLQ-I. Quando comparado ao PR, 2º estado com a maior frota de veículos (237.458), o 

estado de SP se destaca, pois sua frota representa 85% a mais de veículos de cargas. 

Ainda conforme o gráfico da Figura 30, os estados do RS, MG e SC possuem frotas de 

210.856, 194.438 e 151.240 veículos de cargas, respectivamente. Com quantitativos entre 

84.605 e 60.110 veículos rodoviários de cargas estão os estados de GO, RJ, MT, BA e ES. 

Na sequência, aparecem os estados de PE e MS com 47.784 e 40.993 veículos rodoviários de 

cargas cadastrados no RNTRC, respectivamente. 

Nos demais estados da federação as frotas cadastradas no RNTRC estão abaixo dos 30.000 

veículos rodoviários de cargas, sendo que os estados de RR e AP registram a menor frota, 

respectivamente com 1.841 e 582 veículos rodoviários de cargas cadastrados no RNTRC. 
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Aplicou-se ao conjunto de dados selecionado do RNTRC, as medidas de tendência central, 

média e mediana. Nesse conjunto de dados obteve-se uma média de 69.245 veículos por 

estado.  

A partir da mediana, que registra o ponto mais central de uma distribuição de dados verificou-

se que o banco de dados do RNTRC possui escores distribuídos em torno 26.610 veículos, ou 

seja, os escores dessa distribuição de dados encontram-se abaixo ou acima desse quantitativo. 

Nesse conjunto de dados, o estado do CE representa o ponto mais central (a mediana) do 

conjunto de dados. 

Os gráficos das Figuras 32 e 33 apresentam um comparativo do quantitativo de veículos 

cadastrados em cada uma das bases de dados (SGI e RNTRC), por estado. 

 

Figura 32 – Comparativo de veículos SGI vs. RNTRC, por estado (de AC a PB). 
 

 
 

Fonte: Elaboração da autora 
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Figura 33 – Comparativo de veículos SGI vs. RNTRC, por estado (de PE a TO). 
 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Percebe-se que em grande parte dos estados da federação, a base de dados do RNTRC 

apresenta quantitativos de veículos bem superiores aos registrados no SGI. Em quinze (15) 

estados da federação, o quantitativo de veículos da base de dados do RNTRC representa mais 

do que o dobro da base de dados do SGI. Entre esses estados estão, AC, BA, ES, GO, MA, 

MG, MS, MT, PA, PR, RO, RS, SC, SE e TO.  

Especialmente nos estados do AC e no TO é onde se apresentam as maiores diferenças entre 

os quantitativos dessas duas bases de dados. No estado do AC, o SGI possui cadastro de 286 

veículos rodoviário, contra 2.358 veículos registrados na base do RNTRC. Da mesma forma, 

é expressiva a diferença entre os quantitativos de veículos cadastrados no SGI para o estado 

de TO, onde a base de dados do SGI contempla 1.889 veículos, e a do RNTRC 13.250 

veículos de cargas. 

Em estados como o CE, PB, PE e RJ a base de dados do RNTRC possui em média 50% a 

mais de veículos de cargas registrados em relação ao SGI.  
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Nos demais estados, verifica-se que os quantitativos registrados no RNTRC são maiores, 

correspondendo a percentuais médios entre 50% e 100%. No estado de SP, por exemplo, a 

base de dados do RNTRC é 93% maior do que a do SGI. 

A exceção é registrada somente no estado do AP e no DF, onde a base dados do SGI possui 

um quantitativo maior de veículos transportadores equipados com cronotacógrafos do que o 

quantitativo registrado na base de dados do RNTRC.  

Procedendo-se a uma análise do total de veículos cadastrados em cada uma dessas bases, 

verifica-se, de antemão, que o RNTRC possui 1.037.059 veículos de cargas a mais do que o 

SGI.  

Assim, de forma preliminar, percebe-se que a utilização da base de dados do RNTRC mostra-

se essencial, pois contempla um quantitativo de veículos ainda desconhecido pela RBMLQ-I. 

6.3 A Avaliação da integração de dados e informações  

Após os procedimentos de preparação e seleção de dados descritos no Capítulo Metodologia 

desta dissertação, extraíram-se da base de dados do SGI 832.574 registros e da base de dados 

do RNTRC 1.869.633 registros, ambos os registros referentes aos veículos transportadores 

rodoviários equipados com cronotacógrafo.  

Vinculando-se essas duas bases de dados obteve-se um quantitativo total de 2.702.207 

registros sobre veículos transportadores rodoviários. Nesse conjunto de dados foram 

identificados 368.264 registros duplicados, ou seja, comuns às duas bases de dados. 

Após a exclusão dos casos duplicados (registros comuns nas duas bases de dados), obteve-se 

uma base final integrada que alcançou um total de 2.333.943 de placas de veículos 

rodoviários com cronotacógrafos instalados. Esse quantitativo passa, então, a ser o novo 

universo de veículos sujeitos à atuação da RBMLQ-I. 

A Figura 34 resume os resultados da integração das bases de dados do SGI e do RNTRC. 
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Figura 34 – Síntese quantitativa decorrente da integração de dados entre o SGI e RNTRC 

 

 

               SGI                                                                             RNTRC 

             832.574                                 368.264                         1.869.633 

 

 

                            

           

 

                                                          2.333.943 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Considerando o fato de que já existiam 832.574 veículos cadastrados na base de dados do 

SGI, os ganhos resultantes dessa integração de dados correspondem à identificação de 

1.501.369 novos veículos sujeitos ao controle metrológico da RBMLQ-I, correspondendo a 

um crescimento do universo da base original de 180,3%. 

Depreende-se ainda na Figura 34, que excluindo-se os registros duplicados da base de dados 

do SGI, composta originalmente por 832.574 veiculos, sobram 464.310 veículos que não 

constam na base de dados RNTRC.  

Infere-se, diante de tal fato, que na base de dados do SGI disponibilizada para esta pesquisa, 

constam, além dos veículos de cargas, outros veículos transportadores rodoviários equipados 

com cronotacógrafo, tais como ônibus e transporte escolar, possivelmente, em virtude da 

dificuldade de discretizá-los, uma vez que fazem parte do mesmo arquivo de dados.   

Pode-se inferir ainda, que o lapso de tempo entre a disponibilização da base de dados do 

RNTRC ocorrida em novembro/2013 e a disponibilização da base de dados do SGI ocorrida 

 

 

Novo universo 
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em julho/2015, tenha também contribuído para o aumento do número de veículos captados 

somente pela base de dados do SGI. 

De toda a forma, verifica-se que a metodologia de integração de dados possibilita a 

identificação de casos não captados por uma das bases, revelando oportunidades de melhoria 

dos sistemas de informações, norteando as ações institucionais. 

Em continuidade às análises, comparou-se o quantitativo de veículos cadastrados na base do 

SGI, antes da integração de dados, e os resultados após a integração de dados, por estado, 

conforme o gráfico apresentado na Figura 35, a seguir. 

Figura 35 – Comparativo veículos cadastrados na base SGI e base integrada 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Verifica-se que após a integração de dados, em todas as unidades da federação, sem exceção, 

houve o aumento do quantitativo de veículos sujeitos a atuação da RBMLQ-I. Essa 

confirmação vale também para o DF e para o estado do AP que possuíam, antes da integração 

de dados, quantitativos cadastrados no RNTRC menores do que no SGI.  
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O estado de São Paulo (SP), antes e após a integração de dados, é o estado com a maior frota 

de veículos transportadores rodoviários do Brasil, respondendo por 24,9% do total da frota. 

A segunda maior frota de veículos após a integração de dados é observada no estado do 

Paraná (PR), com um percentual de 11,7%, seguido dos estados do Rio Grande do Sul (RS), 

com 10,6% e de Minas Gerais (MG) com 10,4%.  

Antes da integração de dados, o estado de Minas Gerais era o responsável pela segunda maior 

frota de veículos rodoviários de cargas, e após a integração de dados, esse estado passou a ter 

a quarta maior frota de veículos. Esse resultado mostra a efetividade do controle metrológico 

legal de cronotacógrafo no estado de Minas Gerais, uma vez que o mesmo possui um universo 

de veículos menor e uma atuação maior que os estados do Rio Grande do Sul e Paraná. 

A Figura 36 mostra o percentual de participação da frota de veículos transportadores 

rodoviários, por estado, obtidos após a integração de dados. Pode-se observar que os estados 

de SP, PR, RS e MG somam mais da metade da frota brasileira, representando 57,7% do total 

de veículos transportadores rodoviários. 

                 Figura 36 – Percentual de participação da frota de veículos, por estado. 

Percentual de participação da frota de veículos rodoviários equipados 
com cronotacógrafos, por UF, após integração de dados 

Ordem UF_Sigla 
Veículos por 
UF em % Ordem UF_Sigla 

Veículos por 
UF em % 

1 SP 24.9% 15 RO 1.0% 

2 PR 11.7% 16 SE 0.9% 

3 RS 10.6% 17 PB 0.9% 

4 MG 10.4% 18 RN 0.7% 

5 SC 7.5% 19 AM 0.7% 

6 RJ 5.1% 20 MA 0.6% 

7 GO 4.3% 21 TO 0.6% 

8 BA 3.7% 22 DF 0.6% 

9 MT 3.3% 23 AL 0.6% 

10 ES 3.0% 24 PI 0.5% 

11 PE 2.8% 25 AC 0.1% 

12 MS 2.0% 26 RR 0.1% 

13 CE 1.7% 27 AP 0.1% 

14 PA 1.6% Total 100.0% 

  Fonte: Elaboração da autora 

 

Analisando-se ainda os resultados da integração entre as cinco regiões oficiais brasileiras, 

conforme demonstrado na Figura 37, observa-se que as regiões sudeste e sul, respectivamente, 

concentram a maior frota de veículos, seguidas das regiões nordeste, centro-oeste e norte. 
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Figura 37– Quantitativo de veículos cadastrados antes e após a integração de dados, por região. 

 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Nota-se, ainda, que as regiões que mais tiveram seus quantitativos de veículos de cargas 

ampliados foram, respectivamente, as regiões norte (238%), centro-oeste (228%) e sul 

(221%). As regiões sudeste e nordeste apresentaram crescimentos de 158% e 136%, 

respectivamente. 

A seguir, apresentam-se os resultados do desenvolvimento de metodologia de integração de 

dados, particularizando-se a análise para o estado de Minas Gerais. 

6.3.1 Avaliação da integração de dados no estado de Minas Gerais 

A metodologia de integração de dados permite que sejam avaliados os resultados de cada 

estado de forma individualizada bastando, para tal, selecionar a unidade da federação 

pretendida. Dessa forma, analisaram-se os resultados da aplicação da metodologia de 

integração de dados selecionando-se o estado de Minas Gerais.  

Além disso, optou-se por realizar duas avaliações dos resultados da metodologia de integração 

de dados para o estado de Minas Gerais, quais sejam: 
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a) Avaliação do quantitativo de veículos rodoviários com cronotacógrafo instalado existentes 

no estado de Minas Gerais. Para esta avaliação forma-se um conjunto de dados a partir da 

placa dos veículos; 

b) Avaliação do quantitativo de transportadores rodoviários existentes no estado de Minas 

Gerais. Para esta avaliação considera-se o CNPJ e CPF como identificador do conjunto de 

dados. 

Os resultados da aplicação da metodologia de integração de dados considerando a placa do 

veículo foram apresentados, para todos os estados da federação, no Capítulo “Resultados e 

Discussões”. No entanto, de forma detalhada, apresentam-se no gráfico da Figura 38 esses 

resultados para o estado de Minas Gerais, conforme demonstrado a seguir. 

 

Figura 38 – Quantitativo de veículos transportadores rodoviários em Minas Gerais 

 

Fonte: Elaboração da autora 

Depreende-se do gráfico da Figura 38 que, originalmente no SGI, constam um quantitativo de 

87.407 veículos rodoviários com cronotacógrafo instalado, um quantitativo bem inferior se 

comparado ao quantitativo cadastrado na base de dados do RNTRC que contém 194.438 

veículos de cargas. Comparando-se os quantitativos presentes nas duas bases, antes da 
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integração de dados, verifica-se que o RNTRC possui 107.031 registros de veículos a mais do 

que no SGI.  

Após a integração das bases do SGI e do RNTRC alcançou-se o quantitativo de 243.100 

veículos rodoviários com cronotacógrafos instalados, representando o novo universo de 

veículos sujeitos à atuação da RBMLQ-I no estado de Minas Gerais. Esse incremento no 

quantitativo de veículos no estado de Minas Gerais foi de 178,1% no comparativo aos dados 

originalmente cadastrados no SGI. 

A segunda avaliação da aplicação da metodologia de integração de dados buscou obter o 

quantitativo de transportadores rodoviários existentes no estado de Minas Gerais. Para tal, 

considerou-se como identificador único (variável-chave) o CNPJ/CPF. 

Analisando-se as bases de dados do SGI e do RNTRC individualmente observou-se que, antes 

da integração de dados, no SGI constavam 37.240 transportadores rodoviários e, no RNTRC, 

82.435 transportadores rodoviários.  

Após a base integrada, o novo universo de transportadores rodoviários existentes em Minas 

Gerais passou para 98.437 transportadores rodoviários, entre pessoas físicas ou jurídicas, 

cujos veículos possuem cronotacógrafos instalados. O gráfico da Figura 39 apresenta o 

quantitativo de transportadores cadastrados no SGI, RNTRC e na base integrada. 
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Figura 39 – Quantitativo de transportadores rodoviários cadastrados no SGI e na base integrada, em 

Minas Gerais 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Assim, após a integração final das bases do SGI e do RNTRC, houve o incremento de 164% 

no quantitativo de transportadores rodoviários localizados em Minas Gerais em relação ao 

quantitativo originalmente cadastrado na base original do SGI.  

Verifica-se, portanto, que a integração dos dados da ANTT aos do SGI permitiu conhecer o 

real universo de veículos sujeitos ao controle metrológico de cronotacógrafo, bem como, o 

quantitativo de transportadores rodoviários pertencentes ao estado de Minas Gerais.  

Além disso, a base de dados da ANTT dispõe dos endereços dos transportadores, facilitando, 

dessa forma, a atuação e as operações das equipes de campo do IPEM-MG.  
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6.4 Conclusões e Recomendações  

A presente dissertação apresentou em suas discussões análises baseadas no desenvolvimento 

da metodologia e nos resultados que se utilizaram de dados da ANTT, referente aos veículos 

rodoviários transportadores de carga e do SGI, referente aos veículos transportadores 

rodoviários equipados com cronotacógrafo. 

Percebe-se que, a partir dos resultados demonstrados e das análises realizadas, a integração 

das informações oriundas da ANTT mostrou-se significantemente relevante para o aumento 

do universo da frota de veículos a ser considerada no plano de trabalho técnico das unidades 

delegadas do Inmetro.  

Assim, diante de tais resultados alcançados, pode-se afirmar que os procedimentos 

metodológicos adotados neste trabalho mostram-se eficazes no que tange à incorporação de 

dados e informações advindos de fontes externas, cumprindo assim, o objetivo principal deste 

estudo que é o desenvolvimento de metodologia de integração de dados e uso de informações, 

registros administrativos e estatísticas, visando ao incremento das operações na área de 

metrologia legal desenvolvidas na RBMLQ-I. 

Este aspecto fica evidenciado pelo acréscimo obtido no quantitativo de veículos de transporte 

rodoviário equipados com cronotacógrafo, em todas as unidades da federação, após a 

integração dos dados do SGI aos da ANTT. 

Os registros da ANTT indicaram, de maneira inequívoca, a necessidade de se incorporarem 

dados e informações atualizados ao SGI, especialmente quando considerada a cobertura 

original da base de dados trabalhada inicialmente pelo Inmetro. Desta forma, infere-se 

também que uma incorporação sistemática e frequente dos dados do RNTRC ao cadastro do 

Inmetro torna-se fortemente desejada, para que a atuação do controle metrológico sobre os 

cronotacógrafos se dê operacionalmente com eficácia e completude. 

A partir da incorporação dessas informações, espera-se formar um banco dados mais 

consistente, que permitirá ao Inmetro uma adequada e eficiente atuação na verificação e 

fiscalização dos cronotacógrafos. 

Os resultados mostram ainda que tais conclusões aplicam-se a todos as regiões brasileiras, 

sem exceção, uma vez que a comparação entre as bases da ANTT e Inmetro indicou aumento 

no universo de veículos em todos os Estados da Federação. Dessa forma, a metodologia de 

integração de dados responde a questão principal de pesquisa: Como melhorar o processo de 
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planejamento e assegurar o cumprimento dos planos de trabalho, considerando que o universo 

de estabelecimentos sujeitos à atuação do Inmetro é, por vezes, não totalmente conhecido? 

Em vertente adicional, este trabalho permite consolidar os dados dos sistemas de informação 

do Inmetro, referentes aos endereços das transportadoras de veículos de cargas, viabilizando a 

localização dessas empresas, além da agilização no encaminhamento dos processos jurídicos 

decorrentes das atividades de verificação e fiscalização.  

Devido à necessidade de informações confiáveis e completas do contexto de atuação da 

RBMLQ-I, principalmente sobre os estabelecimentos ativos, que possuam instrumentos de 

medição, produtos e objetos alvos da atuação da RBMLQ-I, recomenda-se que os dados e 

informações advindos de fontes externas sejam coletados de forma continuada, o que permite 

supor que é verdadeira a hipótese de que a utilização de dados advindos de fontes externas 

pode atualizar e complementar as informações utilizadas nas operações da RBMLQ-I, 

contribuindo para um eficiente planejamento técnico e operacional. 

Assim, torna-se evidente a necessidade de se continuar a pesquisar outros fatores 

intervenientes para que o planejamento e execução das atividades delegadas sejam cumpridos 

em sua totalidade, e possam gerar os benefícios esperados pela sociedade. 

Além disso, recomenda-se a aplicação da metodologia em estudos de casos mais 

aprofundados nos demais órgãos delegados da RBMLQ-I, para que no futuro possam ser 

obtidos resultados mais precisos e conclusivos para as demais regiões brasileiras. 

Diante do exposto, justifica-se a iniciativa e investigação proposta por este trabalho, uma vez 

que se espera que o intercâmbio e integração de dados e informações da entidade mencionada 

facilitarão o conhecimento do universo e a atuação a serem desenvolvidos pela RBMLQ-I. 

Espera-se, ainda, que a iniciativa desta linha de pesquisa resulte em instrumentos para a 

tomada de decisão e orientação ao planejamento das políticas públicas em prol da sociedade.  

Ao final desta pesquisa, entre as principais vantagens da metodologia proposta, destacam-se o 

seu caráter censitário, que garante mais abrangência e comparabilidade dos resultados, e 

menor custo de coleta dos dados, em termos de recursos financeiros, o que possibilita o seu 

acompanhamento longitudinal. 

Finalmente, espera-se ainda obter a aplicação da metodologia proposta possa contribuir para a 

confiabilidade e abrangência dos sistemas de informações utilizados pela RBMLQ-I, 
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mantendo-se a atualização necessária para acompanhar a evolução socioeconômica e da 

indústria brasileira como um todo. 
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ANEXO I – Exemplo de Plano Anual de Trabalho 
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ANEXO II – Tela do dicionário de dados do RNTRC da ANTT (parte) 
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ANEXO III – Ofício da ANTT disponibilizando os dados do RNTRC ao Inmetro 
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ANEXO IV – Exemplo de tela de tratamento do RNTRC com o SQL 

 


