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RESUMO Este artigo tem como objetivo descrever e mapear os estudos sobre tecnologia
da informação relacionados ao desempenho organizacional que foram publicados ao longo
dos últimos dez anos em bases de dados internacionais. A metodologia utilizada envolveu a
busca de artigos publicados em língua estrangeira nas bases de dados ISI e SCOPUS. Tratase de um estudo descritivo, com técnica de análise documental e abordagem
predominantemente quantitativa. A população compreende todos os artigos publicados nas
bases de dados ISI e SCOPUS no período compreendido entre 2003 e 2013, sendo a
amostra final composta por 35 publicações depois da aplicação de todos os filtros e
procedimentos de análise. Os resultados apontam que MIS Quartely é o periódico de maior
destaque, e nove autores se sobressaem aos demais em produtividade. Também se aponta
que no portfólio pesquisado o artigo mais citado obteve 1176 citações e o menos citado 45.
Palavras-Chave: Tecnologia da Informação; Sistemas de Informação; Desempenho
Organizacional; Desempenho da Firma; Bibliometria.

1 INTRODUÇÃO
Em um mundo cada vez mais competitivo e onde a tecnologia da informação (TI) e
os sistemas de informação (SI) mostram-se cada vez mais presentes nas organizações, é
crescente o número de estudos que buscam relacionar TI/SI com a avaliação do
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desempenho organizacional. Questiona-se qual o estado da arte das pesquisas neste campo,
aonde são desenvolvidas e quem vem as desenvolvendo?
Diante de tal pergunta, esta pesquisa teve como objetivo mapear, através de técnica
de pesquisa bibliométrica, a produção acadêmica dos últimos dez anos disponível nas bases
de dados ISI e SCOPUS em termos de artigos que relacionam a temática TI/SI à avaliação
do desempenho das organizações. Os objetivos específicos aqui trabalhados buscam
identificar os artigos de maior impacto científico por meio do emprego da técnica de
citometria e analisar neste portfólio as seguintes variáveis: (1) os autores mais prolíficos,
(2) os periódicos mais representativos da amostra; (3) a evolução no número de publicações
por ano durante o período; (4) a referência completa dos artigos finais da amostra e (5) o
número de citações por artigo do repositório final no Google Acadêmico. Com relação à
base conceitual utilizada para a análise compreende-se a avaliação do desempenho das
organizações tal qual descrita por Neely4 que acredita que a avaliação pode ser definida
como “(...) um sistema métrico utilizado para quantificar a eficiência e a eficácia de ações
passadas”. Em paralelo a isso se levou ainda em consideração as afirmações de Dutra e
Ensslin5 que afirmam que “o processo de avaliação de desempenho organizacional permite
mensurar, em escalas nominais, ordinais e cardinais, segundo a necessidade e as
informações disponíveis”; Bourne et al.6; Neely, Gregory e Platts7; Amaratunga e Baldry8,
de forma similar, entendem que a avaliação de desempenho implica em processo que se
utiliza de um arcabouço métrico no viés de quantificação da eficiência e eficácia das ações.
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O conceito de SI/TI empregado, por sua vez, acompanha aquele descrito por
Avgerou9. Sistemas de informação são sistemas sócio técnicos; sistemas sociais,
empregando os recursos da tecnologia da informação.
Por isso, esse estudo justifica-se no viés de buscar fornecer um ponto de partida para
pesquisadores na área de SI/TI e avaliação do desempenho organizacional através do
esclarecimento bibliométrico das publicações sobre este assunto nas bases de dados ISI e
SCOPUS. Estas bases são respectivamente descritas pela biblioteca da Universidade do Sul
de Santa Catarina como “Base de dados de resumos e de citações da literatura científica e
de fontes de informação de nível acadêmico na Internet. Indexa periódicos, patentes, além
de outros documentos nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências
Físicas e Ciências Sociais. (Scopus)” e como oferecendo “aos pesquisadores, professores e
alunos bancos de dados com conteúdo multidisciplinar abrangendo mais de 12.000 dos
periódicos de maior impacto em todo o mundo, incluindo revistas de acesso aberto e mais
de 150.000 procedimentos de conferências. (...) cobertura atual e retrospectiva em ciências,
ciências sociais, artes e humanidades, com cobertura desde 1900. (ISI)”.
Deste modo, este artigo está estruturado, além desta introdução (1), em três seções:
(2) Metodologia da Pesquisa; (3) Análise dos Resultados; (4) Considerações Finais. Na
metodologia são apresentados o tipo da pesquisa e o método, bem como a abordagem à
resposta do problema de pesquisa. Na seção de análise dos resultados apresentam-se
graficamente as respostas obtidas com a bibliometria, e nas considerações finais, discutemse os seus resultados.

2 METODOLOGIA DA PESQUISA

2.1 Bibliometria

Para Pizzani, Silva e Hayashi10, "um dos mecanismos mais utilizados pela
comunidade científica para a disseminação dos resultados das pesquisas é a publicação de
9
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artigos científicos em revistas, os chamados periódicos científicos e, para avaliar a
produção científica de um determinado grupo de pesquisa foram elaborados indicadores
para medir a sua visibilidade científica".
Esta preocupação acentua-se na década de 60, com a perseguição da cientometria
como meio de visualização da produção cientifica. Pelegrini Filho; Goldbaum e Silvi11
definiram este campo, como o responsável da análise das feições quantitativas tangentes à
geração, propagação e utilização de informações científicas, com fins de contribuir para a
compreensão dos mecanismos de pesquisa científica enquanto atividade social.
O termo bibliometria terá sido, no entanto definido pela primeira vez por Otlet12, no
ano de 1934, sendo entendido como parte da bibliografia que se ocupa da mensuração ou
quantificação aplicada ao livro. Deste modo, a bibliometria utiliza-se de dados
matematizáveis e estatísticos para quantificar as informações tangentes à produção e à
dispersão do conhecimento científico.
Araújo13 afirma que a bibliometria se satisfaz “na aplicação de técnicas estatísticas e
matemáticas para descrever aspectos da literatura e outros meios de comunicação (análise
quantitativa da informação)”. Figueiredo14 aponta a bibliometria tal qual a “análise
estatística dos processos de comunicação escrita, tratamento quantitativo (matemático e
estatístico) das propriedades e do comportamento da informação registrada”. Segundo
Cunha, et al.15 “A bibliometria também pode ser definida como um estudo quantitativo das
unidades bibliográficas publicadas; aplicação de métodos estatísticos e matemáticos ao
estudo de uso dos livros e outros meios; estudo quantitativo da produção de documentos.”.
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Para Vanz e Caregnato16 a bibliometria, sendo método quantitativo de pesquisa
científica usa a análise de citações entre as suas ferramentas, de modo a mensurar a
visibilidade e o impacto de certos autores em meio a uma comunidade científica,
compreendendo quais “escolas de pensamento” predominam dentro das mesmas.
A bibliometria pode estar também ligada a métodos qualitativos. Conforme Hayashi
et. al.17, “mesmo a bibliometria sendo baseada na aplicação de métodos quantitativos, não
consegue fugir dos métodos qualitativos de análise”. Segundo Cunha, et al.18 “as principais
leis bibliométricas são: Lei de Bradford (produtividade de periódicos), Lei de Lotka
(produtividade científica de autores) e Lei de Zipf (freqüência de palavras).”.
Por sua vez a técnica de citometria (análise do número de citações de uma obra por
seus pares em outras obras), serve consoante Rodrigues (1982) para evidenciar os elos
existentes entre comunidades acadêmicas, instituições e pesquisadores enquanto indivíduos,
bem como entre distintas áreas de pesquisa.
De acordo com Forattini (1996) a citometria é usada desde os anos sessenta, com o
estabelecimento, nos Estados Unidos da América, do Institute for Scientific information
(ISI). Este instituto criou os bancos de dados Science Citation Index (SCI) e Social Science
Citation Index (SSCI). O objetivo destes índices era mensurar a qualidade de uma
publicação a medida que esta era reconhecida por seus pares. Atualmente o mecanismo de
busca Scholar Google, emprega de modo automático seu próprio índice de citações. Neste
estudo a opção pelo mecanismo Scholar Google se deu por este considerar mais artigos que
aqueles indexados no SCI e SSCI e por se adequar a metodologia expressa no método
ProKnow-C19, que foi parcialmente empregado neste estudo.

2.2 Enquadramento metodológico
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O método utilizado nesta pesquisa coaduna com o descrito em Ramos-Rodriguez e
Navarro20, já que este é um estudo bibliométrico que visa a identificar padrões e tendências
nas publicações internacionais sob a égide de eixos de pesquisa. No caso deste estudo,
foram definidos dois eixos alinhados às temáticas de interesse, a saber: “desempenho das
organizações – eixo 1” e “sistemas e tecnologia da informação – eixo 2”, conforme ilustra o
quadro 2.
Quadro 1: Eixos da pesquisa
EIXO 1
Desempenho das Organizações

EIXO 2
Sistemas e Tecnologia da Informação

Para cada eixo foram definidas palavras-chave correspondentes (quadro 2).

A

seleção de palavras chave acomodou as expressões: “Organizational Performance” e “Firm
Performance” no eixo 1 e “Information Technology” e “Information System” no eixo 2. O
conjunto de palavras-chave foi validado por teste de aderência de caráter qualitativo, com
os pesquisadores escolhendo uma amostra não-probabilística por julgamento, entre os
resultados filtrados com o uso das palavras-chaves pré-definidas, para verificar se naqueles
casos os trabalhos filtrados apresentavam outras palavras-chaves que pudessem agregar os
resultados esperados. Novas palavras-chaves foram testadas, mas diante dos seus resultados
preferiu-se não optar por seu emprego.

Quadro 2: Palavras-chave usadas na pesquisa
Palavras-Chave
“Organizational Performance”
“Firm Performance”

Palavras-Chave
“Information Technology”
“Information System”

Considerando as palavras-chave definidas constitui-se quatro expressões booleanas
representando as quatro diferentes combinações utilizadas na bibliometria, como mostra o
quadro 3.
20
RAMOS-RODRIGUES, A.; RUIZ-NAVARRO, J. Changes in the intellectual structure of strategic
management research: A bibliometric study of the Strategic Management Journal, 1980- 2000. Strategic
Management Journal, 25, 981-1004, 2004.
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Quadro 3: Combinações de palavras-chave empregadas na pesquisa
Combinação 1:
Combinação 2:
Combinação 3:
Combinação 4:

“Organizational Performance” AND “Information Technology”
“Organizational Performance” AND “Information System”
“Firm Performance” AND “Information Technology”
“Firm Performance” AND “Information System”

Assim, quanto à natureza, tem-se que este é um estudo descritivo, dado que segundo
Cervo, Bervian e Da Silva21, "a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona
fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los".
Relativamente à abordagem do problema, o estudo utilizou-se do enfoque
predominantemente quantitativo. Para Appolinário22 no caso de uma pesquisa construída
com uma abordagem predominantemente quantitativa, esta “prevê a mensuração de
variáveis predeterminadas [...], buscando verificar e explicar sua influência sobre outras
variáveis. Centraliza sua busca em informações matematizáveis, não se preocupando com
exceções, mas com generalizações.”.
A pesquisa ainda pode ser entendida como tendo uma abordagem documental. Para
Cervo Bervian e Da Silva23, tratando-se de pesquisa documental "são investigados
documentos com o propósito de descrever e comparar usos e costumes, tendências,
diferenças e outras características".

2.3 Procedimentos da pesquisa

Quanto à coleta de dados, (a) a população alvo foi constituída pelos artigos de
periódicos indexados nas bases de dados ISI e SCOPUS, sendo que os dados foram
coletados entre os dias de 20/09/2013 e 15/10/2013. A escolha das bases de dados decorreu

21
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do alinhamento dos seus periódicos com o tema da pesquisa, bem como, do fato de ambas
publicarem indicadores de fator de impacto dos periódicos por elas indexados. A base ISI
dá origem ao indicador JCR (Journal Citation Report) e a base Scopus ao indicador SJR
(Scimago Journals Rank).
O extrato temporal para busca das publicações (b) foi correspondente ao período
compreendido entre 2003 e 2013; (c) utilizaram-se como critérios iniciais de seleção da
amostra os resultados que retornaram da aplicação dos quatro conjuntos de palavras-chave
informados no quadro três, tendo sido buscados, através do que foi filtrado em seus títulos,
resumos e palavras-chaves, perfazendo os resultados totais informados no quadro 5. Nos
resultados desse filtro de pesquisa, excluíram-se (d) todos os retornos não provenientes de
revistas acadêmicas especializadas;
Quadro 4: Número de resultados por combinação
RESULTADOS
POR
COMBINAÇÃO
C1
C2
C3
C4
TOTAL: 1200

BASE DE
DADOS

ISI

SCOPUS

191
22
461
29
703

128
88
224
57
497

Na fase seguinte do procedimento bibliométrico de pesquisa, após a seleção do
portfólio bruto de artigos testou-se qualitativamente (e) a aderência das palavras-chave com
a seleção por julgamento de artigos com forte alinhamento ao tema e pelo menos 50
citações. Em nenhum caso, julgou-se adequada a aplicação de novas palavras-chave aos
eixos de pesquisa. Ponderou-se a utilização de novas palavras–chaves ao eixo 1 “firm
profitable” e bussines performance”, mas seu uso em combinação ao eixo 2 não rendeu
resultados prolíficos e alinhados ao objetivo da pesquisa, pelo que os pesquisadores
decidiram prosseguir apenas com as palavras iniciais que já possuíam forte alinhamento ao
tema.
A seleção do portfólio final passou ainda por mais três filtros, o filtro (g) consistiu
na leitura dos títulos dos artigos restantes, com a eliminação de 568 artigos, o filtro (h)
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considerou o alinhamento dos 321 artigos restantes ao seu impacto científico, estabelecido
pela técnica de citometria. Para realização deste intento foi utilizado o site “Scholargoogle”
e o software Zootero. A biblioteca de 321 artigos do endnote foi importada a novo filtro no
Zootero, onde foi feita a releitura de todos os títulos e se copiaram estes à página de busca
do google acadêmico. O resultado do número de citações verificadas por artigo naquele site
foi inserido em tabela no software excel. Nesse processo foram constatadas novas 11
duplicidades de artigos, com estes sendo eliminados do portfólio. O quadro número 7
apresenta a média de citações por artigo, que ficou na casa de 50 citações e o número global
de citações dos 310 artigos restantes, que atingiram juntos 15079 citações.
Quadro 5: Número médio e total de citações do portfólio
N° de Artigos
310

Média
48,79935275

Citações Totais
15079

Fonte: Elaboração dos autores.

Na sequência adotou-se o coeficiente de concordância de Karssajian24 (1977),
elevados índices de discordância nas observações podem querer dizer que existem
imperfeições na técnica de pesquisa, e deve-se repensar a mesma. Aquele autor estabelece
em 80% o coeficiente mínimo para a validade da análise, sendo assim com base nesse
coeficiente foi extraído o número de 12064 citações, que juntas representariam 80% das
citações dos artigos da amostra. Sendo assim, restaram no portfólio de análise 79 artigos.
Foi feita a leitura do resumo de todos estes artigos, restando 35 artigos alinhados ao tema
da pesquisa que foram alvos da análise. Para estes artigos examinaram-se: (1) os autores
mais prolíficos, (2) os periódicos mais representativos da amostra; (3) a evolução no
número de publicações por ano durante o período; (4) a referência completa dos artigos
finais da amostra e (5) o número de citações por artigo do repositório final no Google
Acadêmico. A figura 1 ilustra o procedimento completo da pesquisa.

Figura 1: Detalhamento do processo de elaboração bibliométrico.

24

KASSARJIAN, H. Content analysis in consumer research. Journal of Consumer Research, v. 4, n. 1, 1977.
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Fonte: Elaboração dos autores.

3 ANÁLISES DOS RESULTADOS

Em um portfólio de 35 artigos destacam-se nove autores, que levam seu nome em
mais de um trabalho de impacto dentro dos filtros aplicados, todos eles aparecendo em duas
publicações: Sambamurthy, V.; Devaraj, S.; Kohli, R.; Raymond, L; Murthy, N.; Mithas, S;
Muhanna, W.A.; Quan, J.; e Hu, Q.
Com relação aos periódicos mais constantes na amostra cabe-se destacar as
publicações MIS Quartely com 6 artigos em uma amostra de 35 e Information &
Management com três artigos nesta amostra. Assim, estes periódicos constituem-se em
boas opções para pesquisadores que trabalham sobre o tema aqui tratado para enviarem os
resultados de suas pesquisas fazendo-os divulgar junto à comunidade científica. Outras
opções interessantes são os periódicos Decision Sciences; Management Science; e Journal
of Strategic Information Systems que apareceram na amostra com duas publicações cada
um deles.
No gráfico 1 é apresentado o número de artigos publicados em cada ano, dentre
aqueles que compuseram o portfólio final da amostra. O que se pode perceber é que o pico
de produtividade na área é em 2006, com nove artigos. Outro ano com grande
produtividade foi 2003 com sete artigos publicados naquele ano compondo o portfólio final
da amostra. Uma provável explicação para isso é que a pesquisa limitou-se a artigos
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científicos de reconhecimento cientifico comprovado, os artigos mais recentes ainda não
tiveram tempo de obter relevância científica suficiente para passar pelo filtro de
reconhecimento cientifico através do número de citações no Google Acadêmico.25 O ano de
2004, entretanto, definitivamente não foi um ano prolífico para os estudos sobre o tema
analisado, com apenas dois artigos daquele ano a compor o portfólio final.

Gráfico 1: Evolução no número de publicações por ano no período.

Evolução no número de publicações por ano
no período
10
9
8
7
6
5
4
3
Evolução no número de
publicações por ano no
período

2
1
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: Elaboração dos autores.

A tabela 1 apresenta uma compilação completa das referências dos artigos que
compuseram o portfólio final da amostra, de modo a contribuir com os pesquisadores
interessados no tema e facilitar a procura por material para a composição de referenciais
teóricos em estudos que correlacionem a TI/SI ao desempenho organizacional. Os artigos
estão ordenados por relevância acadêmica. A relevância acadêmica foi medida através da
técnica de citometria das citações recebidas pelo artigo no google acadêmico, cujo número
por artigo se encontra descrito de forma decrescente na tabela 2.
25
Para uma possibilidade de bibliometria composta também por artigos com potencial de reconhecimento
cientifico, é sugerido o acesso à bibliometria elaborada por Ensslin et.al.2014, cujo modelo de procedimento
de coleta de dados ProKnow-C ajudou a guiar o método de coleta de dados nessa pesquisa.
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Tabela 1: Lista de artigos no portfólio final
Sambamurthy, V., Bharadwaj, A., & Grover, V. (2003). Shaping agility through digital options: Reconceptualizing the role
of information technology in contemporary firms. MIS quarterly, 237-263.
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Strategic Management Journal, 24(8), 745-761.
Devaraj, S., & Kohli, R. (2003). Performance impacts of information technology: is actual usage the missing link?.
Management science, 49(3), 273-289.
Santhanam, R., & Hartono, E. (2003). Issues in linking information technology capability to firm performance. MIS
quarterly, 125-153.
Tanriverdi, H. (2005). Information technology relatedness, knowledge management capability, and performance of
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Este estudo teve como objetivo mapear estudos que relacionassem TI/SI ao
desempenho organizacional. Especificamente buscavam-se os artigos com maior número de
citações, os autores com maior produtividade, a evolução da pesquisa sobre o tema no
período analisado, as referências dos artigos pesquisados, e os periódicos em que foram
publicados estes artigos.
A pesquisa cumpriu integralmente os objetivos planejados, tendo estabelecido
dentro da metodologia de bibliometria utilizada, um portfólio de artigos que compõem o
estado da arte sobre o tema de TI/SI relacionado ao desempenho organizacional,
considerando as bases ISI e Scopus. Pretendeu-se aqui ter contribuído com o esforço de
pesquisadores que estudam esta temática, fornecendo um ponto de partida para o
estabelecimento de um referencial teórico sobre o assunto.
Entre as limitações da pesquisa pode-se citar o número de bases de dados utilizadas
(duas) que, entretanto, são a únicas bases que publicam indicadores de fato de impacto dos
seus periódicos, e o número de palavras-chave cruzadas (quatro). Deste modo as sugestões
para próximas pesquisas se dão no intuito de ampliar a busca em novas bases de dados e
utilizar uma maior e mais exaustiva combinação de palavras-chave. É necessário também
uma pesquisa qualitativa sobre o portfólio no intuito de descrever as variáveis, os métodos,
e os tipos de pesquisa realizadas sobre a temática.
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