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Editorial
O trabalho de edição do sétimo número da RISTI (Revista Ibérica de Sistemas e
Tecnologias de Informação), dedicado à temática do Negócio Digital, constituiu um
enorme prazer de realização que agora é partilhado com toda a comunidade científica e
profissional.
Um dos paradigmas que mais tem evoluído nos últimos anos é indiscutivelmente a
Internet. Esta tem vindo a revolucionar definitivamente a forma de realizar e conduzir
os negócios nas mais diversas áreas de actividade, sendo inúmeras as aplicações do
Negócio Digital, bem como, as dimensões em que este pode ser estudado. Redes cada
vez mais poderosas, novos equipamentos terminais conferindo maior ubiquidade e
novas plataformas de software permitem diferentes e mais completas formas de
interacção entre os diversos parceiros de negócio.
Nos últimos anos um novo conjunto de plataformas da Web tem atraído utilizadores,
consumidores, empresas e toda a sociedade em geral. Estas facilitam a colaboração
entre utilizadores, a criação de recursos e a partilha de informação e conhecimento de
uma forma mais completa. Referimo-nos a redes sociais, Blogs, Wikis, plataformas de
partilha de vídeos e fotos, entre outros. Muitos destes serviços são muito recentes, no
entanto, sabemos que nesta realidade estão envolvidos milhões de utilizadores, o
potencial de negócio de biliões de euros e um enorme impacto social, o que constitui
um enorme desafio ainda não totalmente concretizado, no sentido de procurar integrar
e criar valor junto do negócio.
O conjunto de cinco artigos que se publica neste número da RISTI, resultou de um
exímio escrutínio efectuado pelos membros da comissão científica sobre os vinte e dois
trabalhos apresentados pelos autores, quinze oriundos de Portugal, seis de Espanha e
um do Brasil. Cada trabalho foi sujeito à avaliação por quatro revisores, resultando
numa taxa de aceitação de 22.7%, sendo três artigos originários de Portugal e dois de
Espanha.
Os artigos publicados neste número da revista cobrem, como anunciado na chamada de
artigos, a dimensão tecnológica, social e organizacional do Negócio Digital.
O primeiro artigo apresenta a plataforma VRINMOTION, como sendo um sistema
modular configurável que utiliza como elemento principal a tecnologia de Realidade
Aumentada para a visualização de objectos não existentes (modelos virtuais em 3D) em
ambientes reais. Esta plataforma pretende proporcionar à indústria do mobiliário uma
ferramenta de marketing eficaz, que permita a disponibilização de um catálogo em
formato 3D, de forma a simular e visualizar, com recurso à Realidade Aumentada a
aplicação de uma determinada peça de mobiliário “in loco”.
O segundo artigo apresenta um estudo baseado num “survey” sobre a utilização do eMarketing em empresas de regiões ultraperiféricas, que caracterizadas pelo seu
afastamento, insularidade, pequena superfície, relevo e clima difíceis e dependência
económica em certos sectores, procuram cada vez mais investir em novas tecnologias.
Através deste estudo foi possível verificar de que forma é aplicado o e-Marketing nas
empresas da Madeira, tendo em conta as suas amplas possibilidades, associadas aos
seus reduzidos custos e facilidades de implementação.
RISTI, N.º 7, 06/2011
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O terceiro artigo apresenta o Q-Model – um modelo bidimensional de maturidade para
o governo electrónico. O modelo proposto resulta de um esforço de síntese de modelos
de maturidade existentes, diferenciando-se no entanto por prever duas dimensões de
análise: interacção na prestação de serviços; e integração dos serviços do ponto de vista
dos clientes.
O quarto artigo descreve como o uso de ontologias acrescidas de semântica pode ajudar
na definição de estratégias de marketing no contexto dos serviços multimédia. É
proposta uma arquitectura onde as ontologias são usadas para modelar as
características e o comportamento do utilizador de forma evolutiva para que se possam
inferir informações relevantes.
Finalmente, no último artigo é tratada a problemática da acessibilidade Web, assunto
de grande relevância e que tem a ver com a possibilidade de utilização dos sítios Web
por pessoas com necessidades especiais. Apresenta-se uma proposta tecnológica para
melhorar a acessibilidade através de uma ferramenta que identifica pontos críticos de
controlo do código HTML e apresenta propostas de alteração com vista ao
cumprimento das normas.
Termino, agradecendo o esforço e dedicação a todos os autores e revisores envolvidos
nesta edição a quem dirijo também palavras de incentivo e, desejo muito sinceramente
que esta possa contribuir de forma significativa para que todos consigamos dar um
maior contributo para a utilização do Negócio Digital, como factor de desenvolvimento
e evolução das nossas organizações.
Ramiro Gonçalves
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
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Resum
mo: O VRINM
MOTION é um
ma plataformaa modular con
nfigurável que
e utiliza
como eelemento princcipal a tecnolo
ogia de Realidaade Aumentad
da para a visualização
de objeectos não exisstentes (mode
elos virtuais eem 3D) em am
mbientes reaiss, sendo
capaz d
de operar com
m uma aproximação com oou sem as hab
bituais marcass. É um
sistemaa portátil, com
mposto por ha
ardware e softtware integrad
dos, para a uttilização
quer eem ambientee doméstico quer em aambiente com
mercial/industtrial. O
VRINM
MOTION preteende proporciionar à indústtria do mobiliiário uma ferrramenta
de marrketing eficaz,, que permita a disponibiliização de um catálogo em formato
3D, dee forma a sim
mular e visua
alizar, com reecurso à Rea
alidade Aumentada a
aplicaçãão de uma detterminada peçça de mobiliárrio “in loco”.
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Abstra
act: The VRIN
NMOTION is a configurablle and modula
ar platform th
hat uses
the auggmented realiity technology
y to visualize tthe objects (v
virtual 3D mo
odels) in
real wo
orld environmeents, with or without
w
markss. It is a portab
ble system, composed
by integgrated pieces of software an
nd hardware, tto be used in a domestic, in
ndustrial
or/and commercial context.
c
The VRINMOTIO
ON aims to creeate a marketting tool
that wiill allow the trraditional furn
niture industrry to show in 3D their prod
ducts to
the fin
nal client, sim
mulating, positioning and visualizing them
t
in loco via an
augmen
nted reality ba
ased approach
h.
Keywo
ords: Compu
uter Graphiccs; Immersivee environments; Mixed Reality;
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1.
1 Introd
dução
A Realidade Aumentada
a (RA) é um
ma área da Computação
o Gráfica qu
ue permite a
introdução d
do conceito de realidade mista
m
nas noossas vidas diiárias. É obtiida através d
da
em simultâ
visualização
v
âneo de obje
ectos visuaiss sintéticos (que são ge
erados com o
auxílio
a
do co
omputador) com
c
os reais, que se encoontram ao nosso
n
redor. Graças a essse

RISTI,
R
N.º 7, 0
06/2011

1

VRINMOTION: Utilização de Realidade Aumentada no sector mobiliário, 1-16

efeito, a RA é uma escolha natural em termos de tecnologia para suportar a
visualização do design de interiores, permitindo desenvolver produtos diferenciados e
inovadores na área do mobiliário.
Neste contexto, dever-se-á considerar uma análise exaustiva à Interacção HumanoComputador (IHC), uma vez que esta procura implementar sistemas computacionais
eficientes, produtivos, seguros, funcionais e agradáveis, bem como entender a
interacção dos utilizadores com esses sistemas. A IHC apresenta, desta forma, grandes
contributos que permitem a adaptação do design de tais sistemas que, neste contexto,
integra a RA em dispositivos portáteis.
O VRINMOTION permite entrar num imóvel, simular e visualizar em RA, a aplicação
de um conjunto de peças de mobiliário, experimentar as respectivas disposições,
materiais, cores e acabamentos, de forma simples e rápida. É assim, um projecto que
visa oferecer uma experiência imersiva aos utilizadores, permitindo uma prévisualização de realidade mista da sua própria casa ou de outro espaço interior do seu
interesse, inserindo móveis virtuais e diferentes tipos de elementos de decoração.
Nesse cenário de utilização, o utilizador final, com o auxílio de óculos especiais (para a
RA) e um dispositivo portátil capaz de algum processamento, será capaz de prévisualizar a decoração da sua casa (enquanto caminha por ela), antes que esta seja
mobilada efectivamente. Embora a RA já seja um campo de investigação com algum
tempo de existência, estão em aberto muitas questões que devem ser devidamente
atendidas para ser possível a criação de uma realidade mista convincente. Algumas
destas questões são muito sensíveis no âmbito do projecto VRINMOTION.
Todo o trabalho apresentado insere-se no âmbito do projecto VRINMOTION, cofinanciado pelo QREN – I&D em co-promoção, com o nº 13709. Este projecto tem
como líder a Meticube - Sistemas de Informação, Comunicação e Multimédia Lda. e
inclui como parceiros a SPI - Sociedade Portuguesa de Inovação S. A. e o CCG – Centro
de Computação Gráfica.
A secção 2 sintetiza o estado-da-arte em termos de RA e SLAM (Simultaneous
Localization and Mapping). Ambas as áreas compõem a base científica e técnica do
projecto VRINMOTION. A secção 3 apresenta o modelo conceptual e sua descrição
técnica. Finalmente, a secção 4 apresenta o resultado da implementação e conclusões
alcançados até agora, enquanto a secção 5, o trabalho futuro a ser desenvolvido.

2. Base Científica
O VRINMOTION foi projectado e está a ser desenvolvido tendo em consideração duas
principais áreas de visão por computador: 1) RA com marcas e 2) técnicas de SLAM.
Estas duas áreas foram consideradas essenciais para alcançar o objectivo principal do
VRINMOTION, que é oferecer uma experiência imersiva ao utilizador final, enquanto
este visualiza a decoração de um espaço fechado, em tempo real. Esta secção resume o
estado-da-arte em ambos os casos e, principalmente, os seus desafios futuros.
2.1. Realidade Aumentada
A RA (Bimber & Raskar, 2005; Lu & Smith, 2007) é uma tecnologia que tem vindo a
ser aplicada com sucesso na visualização de produtos, a nível da sua comercialização,
2
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De
D acordo co
om Ma & Ch
hoi (2007) um
m sistema em
m RA é norm
malmente co
onstituído poor
um
u grupo dee dispositivoss de hardwarre com funcioonalidades complementa
c
ares, ligadas e
integradas attravés de um
ma plataform
ma de softwarre. Do ponto
o de vista do
o hardware oos
três
t
principaais elemento
os do sistem
ma são: 1) O dispositivo de processa
amento; 2) O
dispositivo
d
d
de visualizaçã
ão; 3) O dispositivo de posicionameento. Diferen
ntes situaçõees
podem
p
ser atendidas, dependendo
o do dispoositivo de processamen
p
nto que sejja
A figura 1 ilu
considerado.
c
ustra a comp
paração entree alguns dos dispositivos existentes n
no
mercado
m
e qu
ue podem serr utilizados.
Para
P
Jonietz (2007) a RA
A é um meio
o natural e efficaz para ex
xpor o resulttado esperad
do
de
d um determ
minado projeecto de desig
gn de interioores, pois perrmite que sejja visualizad
do
no
n seu conteexto e inseriido no mund
do real. É p
possível apreesentar de fo
orma clara aas
relações
r
exisstentes entree os objectoss de design e o mundo real. Com a utilização d
de
dispositivos
d
de RA, o uttilizador fina
al pode interragir com oss objectos de
d uma form
ma
natural,
n
bem
m como perceeber e comp
preender faciilmente as ca
aracterísticas do design e
avaliar
a
o imp
pacto visual final. Com uma aplicaçção em RA portátil,
p
o uttilizador finaal
pode
p
caminh
har pela sua casa
c
ou outro
o espaço afim
m e visualiza
ar em simultâneo as peçaas
de
d mobiliário
o. O aproveittamento do corpo
c
human
no para uma interacção mais
m natural éé,
obviamente,
o
um desafio e uma “ferra
amenta” inovvadora. Veja
a-se que o sim
mples acto d
de
caminhar
c
parra os seres humanos
h
é um mecanism
mo poderoso para auxiliar a percepçãão
tridimension
t
nal (Messing & Durgin, 20
005).
RISTI,
R
N.º 7, 0
06/2011

3

VR
RINMOTION: Utillização de Realida
ade Aumentada no
o sector mobiliárioo, 1-16

Au
utores como Schmalstieg
g & Wagner (2007)
(
refereem que a utillização de ma
arcas visuaiss
é a forma maais trivial dee aplicação de RA. A d
detecção dass marcas exiige que sejaa
ex
xecutado con
nstantementte o rastream
mento e an
nálise da im
magem, além
m do cálculoo
esstimado do eenquadramen
nto da câmarra virtual. A aproximaçã
ão com marcas (figura 2))
en
ncontra-se nu
uma situação
o bastante esstável, sendoo relativamen
nte simples a geração dee
RA
A desta form
ma.

Fiigura 2. RA co
om marcas (AR
RToolkit, 2007)

Figura 3
3. RA sem marrcas (Li Yang, 2010)

Ou
utra abordaggem menos utilizada pa
ara criar vissualizações em
e RA é a sem marcass
(fiigura 3). O o
objectivo prin
ncipal neste caso é a obttenção de um
m método pa
ara estimar a
po
osição, orien
ntação e movvimento trid
dimensional de uma câm
mara virtual a partir dass
im
magens captu
uradas, utilizzando para isso,
i
uma ou
u mais câma
aras de vídeo
o calibradas,,
seem a adição de marcas à cena. O sisttema de possicionamento
o é baseado nas
n imagenss
ca
apturadas e n
no reconhecimento e trattamento desssas imagens. Neste proce
esso, há duass
tarefas princip
pais: 1) a prrimeira é a estimativa d
do enquadra
amento inicia
al em que o
sisstema deve rreconhecer a cena e o cálcculo da posiçção da câmarra virtual; 2) a segunda é
a actualização da posição da câmara virtual
v
e o resspectivo enq
quadramento
o conforme a
câ
âmara de víd
deo se move no
n mundo re
eal. Esta últiima abordagem pode levar ao uso dee
técnicas avanççadas, design
nadas por SLA
AM, que serãão discutidass na secção 2.2.
2
Ao
o longo dos ú
últimos anoss tem crescid
do de forma ssignificativa o interesse na
n tecnologiaa
dee RA em aambientes deesktop. Muiitas plataforrmas têm sido
s
desenvo
olvidas com
m
diferentes arq
quitecturas, incluindo a AMIRE (H
Haller, Stauder, & Zaune
er, 2004), a
Arrvika (Friedrrich, 2004),, a StudierS
Stube (Wagn
ner & Schm
malstieg, 2010
0), a DART
T
(M
MacIntyre ett al., 2003), a DWARF (Sandor & Klinker, 200
05) bem com
mo diversass
ferrramentas d
de software estão tamb
bém dispon
níveis: NyAR
RToolkit (AR
RToolworks,,
20
008), ARToo
olkitPlus (W
Wagner & Sch
hmalstieg, 2 006), SLAR
RToolkit (Sch
hulte, 2010),,
AT
TOMIC (So
ologicolibre, 2008), IrrrAR, OSGA
ART (Looserr, Grasset, Seichter &
Biillinghurst, 2
2006), etc. Algumas
A
solu
uções do tip
po chave na mão também começam
m
ca
ada vez maiss a surgir, em
mbora o cussto ainda sej
eja razoavelm
mente elevad
do: METAIO
O
(P
Pentenrieder,, Bade, Doill & Meier, 2007),
2
LinceeoVR, Total Immersion ou ainda o
La
ayar (Rickettts, 2010).
2..2. Técnicas
s de Localiz
zação e Ma
apeamento Simultâne
eos
A técnica de Localização e Mapeame
ento Simultââneos (SLAM
M) é uma aproximação
a
o
ba
astante difun
ndida (T Ba
ailey & Durrrant-Whyte, 2006; Durrrant-Whyte T Bailey &,,
20
006) na áreaa de robótica,, sendo utilizzada para perrmitir que oss robôs, com
m o auxílio daa
vissão por com
mputador, sejjam capazes de detectarr e reconheceer objectos à sua frente..
4
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Como é necessário ainda um grande desenvolvimento e aperfeiçoamento nesta área, os
algoritmos em SLAM continuam a ser alvo de intensa pesquisa e consequente
aproveitamento na área de RA.
A maioria das aplicações em RA utiliza marcas predefinidas (Chekhlov, Gee, Calway &
Mayol-Cuevas, 2007) ou modelos que simplifiquem os algoritmos necessários para o
posicionamento e criação de visualizações aumentadas. Essas aplicações impõem
restrições sobre as áreas de operação e a própria interactividade. Para um grande
número de aplicações em RA, o objectivo é de pré-visualizar objectos físicos. Isto exige
sistemas com uma elevada precisão, robustez e interactividade que, em conjunto,
podem detectar posições e orientações de ponto de vista, sem nenhum conhecimento
prévio. As técnicas de SLAM são técnicas que podem ajudar muito a colmatar esses
desafios.
Embora os problemas fundamentais do SLAM estejam a ser intensamente pesquisados
em termos de complexidade computacional, no que diz respeito à representação do
mapa do espaço visual e à associação dos dados visualizados (T Bailey & DurrantWhyte, 2006, T. Bailey, 2006) muitas questões ainda permanecem por responder. O
desafio mais importante ainda é o desenvolvimento de algoritmos que consigam lidar
com a visualização de espaços complexos, amplos e pouco estruturados (Andreasson,
Duckett, & Lilienthal, 2007). As dificuldades incluem erros de linearização e detecção
devido à pouca estruturação do espaço em si (muitos anteparos, não linearidade da luz,
etc.).
Muhammad, Fofi e Ainouz (2009) apresentaram uma extensa classificação do estadoda-arte da visão baseada em técnicas de SLAM em termos de (i) sistemas de imagem
utilizados para executar o SLAM, que incluem câmaras individuais, pares estéreo,
câmara com múltiplas plataformas e sensores catadióptricos, (ii) características
extraídas do ambiente a fim de realizar o SLAM, que incluem informação geométrica,
(iii) a inicialização de marcos, que pode ser com ou sem atraso, (iv) técnicas de SLAM
utilizadas, que incluem extensões às técnicas de filtragem de Kalman (Yan, Guorong,
Shenghua & Lian, 2009), a técnicas inspiradas na biologia como a de RatSLAM, e
outras como a de Local Bundle Adjustment, e (v) a utilização de odometria.
Estudos extensos sobre os métodos de SLAM e investigação científica relacionada são
apresentados por T Bailey & Durrant-Whyte (2006ª) e T Bailey (2006). Estes autores
descreveram os problemas essenciais do SLAM, bem como os recentes avanços em
métodos computacionais e em novas formulações do problema de SLAM em grande
escala e em ambientes mais complexos. Finalmente, em termos de plataformas, já
existem algumas soluções disponíveis, embora em número significativamente menor
em comparação com a RA com marcas, sendo a maioria delas, na verdade, bibliotecas
que podem ser incluídas no código. Alguns exemplos são dados por: PTAM (Nuetzi,
Weiss, Scaramuzza & Siegwart, 2010, Isis Inovation, 2008) SceneLib (Davison, Andrew
and Smith, Paul, 2003), Bayes ++ ou FastSLAM 2.0 (Zhang, Meng, & Chen, 2009) para
Matlab.
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3.. Modelo Co
onceptual e Descrição
o Técnica
A arquitecturaa do sistema VRINMOTION irá ser cconstituída por um módu
ulo de ediçãoo
(B
Backoffice) qu
que permitirá
á a preparaçã
ão do conjun
nto de objecttos 3D de mobiliário
m
ea
su
ua possível aassociação co
om marcas. Por
P conseguiinte, o edito
or gera um fiicheiro XML
L
co
om essa infformação e um módulo de visuaalização (Reendering/Tra
acking) quee
co
onsumirá essse mesmo fich
heiro XML, de
d forma a ccolocar artificcialmente, essses mesmoss
ob
bjectos 3D, n
no sinal de vídeo
v
de um
ma câmara in
ncorporada em
e óculos especiais paraa
RA
A. Para dar suporte aoss módulos de
e edição e vvisualização, irá existir uma
u
base dee
da
ados que irrá guardar objectos 3d, marcas, ttexturas, parrâmetros do
o sistema e
in
nformação dee calibração. A figura 4 ilu
ustra a arquittectura do siistema.
Nu
uma primeiira abordageem, utilizam
mos marcas para identifficar onde as
a peças dee
mobiliário
m
ou
u decoração devem ap
parecer no mundo reall. Estamos, entretanto,,
ev
voluindo parra uma aprroximação sem marcas, de forma a permitir uma maiorr
fleexibilidade n
na sua utiliza
ação. Isto será possível grraças à adopçção de técnic
cas de SLAM
M
pa
ara identificaar adequadam
mente o espa
aço e reconstrruir um mod
delo 3D do mesmo.
m

Figura
a 4. Arquitectu
ura do Sistemaa VRINMOTIO
ON.

Nu
uma fase segguinte, está prevista
p
a de
etecção dos liimites do esp
paço (da sala
a ou quarto),,
seendo esta iinformação utilizada para
p
identifi
ficar o espa
aço que co
ondiciona o
po
osicionamentto de modeelos 3D. Parra cada elem
mento do mobiliário
m
ou
u decoração,,
deeverão ser tam
mbém identiificadas caixas delimitad
doras para co
ontrolo de sob
breposição e
occlusão. O viisualizador em
e RA perm
mitirá que o utilizadorr, de forma interactiva,,
po
osicione os m
modelos no esspaço visívell, controland
do esse posiciionamento com base noss
lim
mites previam
mente detecttados.
Ou
utro aspecto
o importante é o realismo
o visual. A vvisualização em
e RA deve representarr
oss objectos tan
nto mais rea
al quanto po
ossível. Iniciaalmente fora
am utilizadoss os shaderss
da
a biblioteca gráfica para
a fazer com que os objeectos parecesssem mais realistas.
r
Noo
en
ntanto, outraas soluções também
t
estã
ão a ser avaliiadas, o quee inclui ajustte em tempoo
reeal do modello de luz de forma interractiva pelo utilizador ou
u automatica
amente peloo
sisstema. O uso
o de sensorees de luz seriia uma maiss-valia em teermos de pre
ecisão, tendoo
asssim uma callibração mais realista dos shaders e d
da iluminaçã
ão e sombrass. A Figura 5
ilu
ustra a utilização de uma
a fase experimental do V
VRINMOTIO
ON (com marrcas) por um
m
6
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utilizador
u
fin
nal. O utilizad
dor coloca no
n chão ou n
numa parede uma marca,, que consistte
numa
n
figura específica impressa
i
em
m papel ou n
numa placa construída para
p
o efeitoo.
Através
A
da cââmara de víd
deo, a aplicaçção reconhecce essa figura
a, e determin
na a posição e
orientação
o
em
m que se enccontra relativ
vamente ao u
utilizador. A partir
p
dessa informação, e
com
c
a selecção do objectto por parte do utilizadorr, a aplicação gera um modelo
m
virtuaal
desse
d
objecto
o com renderrização hiperr-realista. O m
modelo é pro
ojectado na superfície
s
doos
óculos
ó
de forrma ao utilizzador visualiizar o objectto como se ele
e estivesse realmente n
na
posição
p
em q
que se encon
ntra a marca.. O utilizadoor ao movimeentar-se, irá sempre ver o
objecto
o
virtu
ual no mesm
mo local e co
om a mesmaa orientação,, definida pe
ela marca. SSe
desejar
d
moveer o objecto virtual,
v
basta
a-lhe mover a marca.

Figurra 5. VRINMO
OTION. Protóttipo inicial de visualização em
e RA com ma
arcas.

Com
C
o intuito
o de ser altam
mente flexível, o VRINM
MOTION além
m de incluir o visualizadoor
em
e RA, inclu
ui também um
m editor de montagem
m
paara RA. Estee editor perm
mite a inserçãão
ou
o exclusão d
de modelos 3D
3 e de marrcas, a associiação entre estes
e
e ainda
a a montagem
m
interactiva dee modelos 3D
D sobre uma foto do espaaço do imóveel.
As
A funcionaliidades já dissponíveis parra o utilizad
dor final dos protótipos do
d editor e d
do
visualizador
v
são os segu
uintes: (1) Im
mportação e visualizaçã
ão da image
em do espaçço
interior; (2) Associação
o interactiva entre marc
rcas e modeelos 3D de mobiliário e
decoração;
d
(3
3) Base de dados
d
para modelos
m
3D e respectiva visualização
o e gestão; (44)
Base
B
de dad
dos para marcas e resp
pectiva visu
ualização e gestão;
g
(5) Configuraçãão
interactiva daa cena em RA
A: área de id
dentificação, número de modelos
m
para
a mapear, etcc;
(6)
( Pré-visuaalização da cena
c
em RA
A, através da utilização de
d imagens capturadas
c
iin
loco.
l
Esta
E
interfacce inicial resu
ultou da ava
aliação dos rrequisitos. Neste
N
sentido
o, chegamos à
conclusão
c
qu
ue o editor deverá ter uma base d
de dados pa
ara marcas e outra parra
modelos.
m
Tam
mbém deverá
á existir uma
a forma de faazer a associa
ação entre oss dois tipos d
de
elementos.
e
Na
N base de dados de mod
delos, os utiliizadores pod
derão carrega
ar modelos OBJ
O referentees
ao
a mobiliário
o que preten
ndam visualizzar posteriorrmente no seeu imóvel, a partir de um
m
catálogo.
c
O ccatálogo esta
ará acessível aos utilizad
dores via inteernet (em fic
cheiro ZIP oou
Rar,
R
com um
ma estrutura
a bem definiida), em form
mato DVD/CD-ROM ou
u ainda outrro
método
m
à escolha. Para este efeito, o editor forrnecerá meca
anismos de importação e
No entanto
exportação.
e
o, no editor já estarão contemplad
dos alguns exemplos d
de
modelos
m
de m
mobiliário pa
ara utilização
o imediata.
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Na
a base de daados de marccas existirá uma
u
lista préé-definida dee marcas que
e poderá serr
mais
m
flexível, nomeadameente acrescentar outras marcas. O número
n
de marcas pré-deefinidas será em número suficiente pa
ara ser possíível criar cen
nas com vário
os elementoss
dee mobiliário (número má
áximo eleme
entos mobiliiário = númeero marcas disponíveis).
d
.
Um
ma cena corrresponderá a uma lista de associaçõões entre um
ma marca e um modelo,,
co
onforme se pode ver na fiigura 6 (coluna mais à dirreita). No fin
nal, o visualizzador RA iráá
ussar como inp
put um XML
L, representan
ndo esta list a e apresenttará todos os modelos dee
mobiliário
m
asssociados, qu
uando as respectivas maarcas forem detectadas nas
n imagenss
ca
apturadas, attravés do disp
positivo de entrada de víd
deo disponív
vel nos óculos de RA.

Figura 6. E
Ecrãs ilustrativvos do design da interface grráfica inicial do
d editor VRIN
NMOTION

Attravés do ediitor, o utiliza
ador poderá criar diferen
ntes tipos dee cenas, confforme queiraa
vissualizar o m
mobiliário dee uma sala, cozinha,
c
quaarto, etc, ten
ndo imediata
amente umaa
no
oção se o m
mobiliário see integra no espaço a sser visualizad
do, podendo
o fazer umaa
ap
preciação quaalitativa do resultado.
r
O utilizador
u
tam
mbém pode testar várias alternativass
dee decoração, criando para
a isso várias cenas.
c
3..1. Processo
o e estudo de
d Usabilid
dade
A RA, pela su
ua complexid
dade na criação de um aambiente im
mersivo, apre
esenta novoss
deesafio à IHC
C (Interacçã
ão Humano--Computadorr) no que respeita
r
à manipulação,
m
,
seelecção e adeequação dass técnicas pa
ara a RA em
m dispositivo
os portáteis. Assume-se,,
deeste modo, u
um novo pa
aradigma no design de iinteracção, que
q passa pela evidentee
va
alorização e aproveitameento de todo
o o corpo hu
umano para realizar acçõ
ões com um
m
sisstema (Safferr, 2009), queer seja atravé
és do movim
mento do corp
po, quer atrav
vés do toquee
e mesmo dos gestos. O design
d
de intteracção (Heeo, Sahyun & Song, 200
07) pretendee
asssim forneceer um suportte às actividades das peessoas, seja no
n lar ou no
o trabalho, e
crriar experiênccias que mellhorem e este
endam a maaneira como as
a pessoas trrabalham, see
co
omunicam e iinteragem (P
Preece, Rogerr, Sharp & W
Wiley, 2002).
É neste contexxto, que a ussabilidade, co
omo uma daas principais componente
es de estudoo
IH
HC, foi um asspecto consid
derado no prrojecto VRIN
NMOTION, uma
u
vez que se pretendee
offerecer ao secctor do mobiiliário um produto que in
ntegre objectos virtuais co
om o mundoo
reeal, usando d
dispositivos portáteis
p
e forrnecendo um
m alto nível de
d imersão e realismo.

8
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O sucesso deeste projecto depende em
m grande partte da interacção dos utilizzadores finaiis
(designers
(
dee interiores, arquitectos,, decoradorees, cidadão comum,
c
com
m interesse n
na
decoração,
d
en
ntre outros do
d ramo mob
biliário) de m
maneira eficciente, eficaz e satisfatóriia
(ISO,
(
1998) com os disp
positivos e co
onteúdos inttegrados, perrmitindo a exploração
e
d
do
ambiente
a
virttual e a modificação dos objectos de fforma rápida
a e fácil.
No
N âmbito deeste projecto
o, a nível das medidas de usabilidade acima referiidas, procuraase
s responderr às seguintes questões: i)
i Os utilizad
dores conseg
guem executa
ar as tarefas e
as
a acções no ambiente reeal, sendo esstas reproduzzidas no amb
biente virtua
al, de forma a
alcançar
a
os o
objectivos esstabelecidos?
? (Eficácia: a precisão e completude
e com que oos
utilizadores
u
aatingem objectivos espe
ecificados.); iii) Que esforço é que os utilizadorees
necessitam
n
p
para atingir os objectivo
os definidos ? (Eficiência
a: os recursos gastos em
m
relação
r
à exaactidão e inteegridade com
m que os utillizadores alccançaram as metas); iii) O
que
q é que os utilizadoress pensam sob
bre a facilidaade do uso do
d produto? (Satisfação:
(
O
conforto
c
a acceitabilidadee do uso). A figura 7 ilusttra a estrutu
ura de usabillidade da ISO
O
9241
9
enquadrada neste projecto.

Figura 7. Esttrutura da usa
abilidade. Inte
ernational Orgganization for Standardization ISO 9241.

A integração
o da compon
nente de usab
bilidade nesste projecto, coloca os uttilizadores n
no
centro
c
do d
design (useer-centered design) do produto e do ciclo de vida d
do
desenvolvime
d
ento, apresen
ntando-se ta
ambém comoo participanttes activos no
o processo d
de
desenvolvime
d
ento. O proccesso de dessign para sisstemas interactivos, base
eia-se na ISO
O
13407
1
standaard (ISO, 19
999), tendo adoptadas ccinco fases: 1) Análise: Perceber e o
contexto
c
de uso e esp
pecificar os utilizadorees e as neccessidades individuais
i
e
organizacion
o
nais; 2) Desig
gn: Desenvolv
ver o design conceptual e criar protóttipos de baixxa
e alta-fidelidaade; 3) Impllementação; Implementaar uma avalia
ação heurística e/ou testees
empíricos
e
dee usabilidadee, bem com
mo executar o design dee interacção para corrigiir
problemas;
p
5
5) Avaliação:: Obter feedb
back e padrõões de uso por
p parte dos utilizadorees
finais,
f
assim como monittorizar e conttrolar a utilizzação no conttexto real de uso.
A primeira ffase de aná
álise do projjecto contou
u com um total
t
de 35 participantees
(potenciais
(
u
utilizadores), tendo sido elaborados 3 tipos de guiões, direcc
cionados parra
cada
c
uma d
das tipologia
as: (1) Vend
dedores/disttribuidores; (2) Influen
nciadores; (33)
RISTI,
R
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Uttilizador/con
nsumidor. Os
O guiões ap
presentavam
m entrevistass semi-estru
uturadas, dee
reespostas abeertas, permiitindo deco
ompor de fforma sistem
mática as dificuldades,
d
,
ex
xpectativas e necessidadees dos entrev
vistados, e reeflectiram a definição do
os requisitoss
do
o produto. Obteve-se desta
d
forma
a uma lista de 19 req
quisitos, possteriormentee
su
ubmetidos a análise do modelo
m
de Kano
K
(Heo, P
Park, & Song
g, 2007). Parra efeito, foii
ela
aborado o q
questionário (Kano), de modo a obteer uma adeq
quada catego
orização doss
reequisitos seleeccionados. Neste
N
sentid
do, os inquirridos foram convidados a classificarr
ca
ada um dos requisitos seegundo uma
a escala quallitativa (1. Gosto;
G
2. Tem
m de ser; 3..
Neeutral; 4. Po
osso tolerar; 5. Não gosto
o), revelandoo posteriorm
mente como se sentiriam
m
face à ausên
ncia e preseença de cad
da um desttes requisito
os (análise funcional e
disfuncional). Os resultado
os do questio
onário permiitiram a classsificação de cada
c
um doss
reequisitos deentro de uma das se
eguintes 5 categorias possíveis: Obrigatório,,
Un
nidimension
nal, Atraente,, Indiferente ou Question
nável.

4.. Resultad
dos e Conc
clusões Re
elevantes
A primeira veersão do pro
otótipo foi im
mplementadaa em C + + e com IrrAR
R (Nightsoftt
co
ompany, 200
08), biblioteeca de códiigo aberto. O editor fo
oi desenvolv
vido com o
Microsoft
M
Visu
ual Studio 2010, tendo como
c
linguaagem base C#
# e utiliza a Frameworkk
XN
NA 4.0. Os m
modelos estã
ão em formatto OBJ, emboora possam utilizados
u
ou
utros. Algunss
do
os modelos fforam melho
orados (inserridas texturaas) no Maya 8.0. As textturas devem
m
ter a mesma rresolução (n
número de pixels)
p
para a largura e a altura, sen
ndo evitadass
grrandes dimen
nsões. Este pormenor é relevante u ma vez que a aplicação deve de serr
ca
apaz de corrrer em máq
quinas com menor
m
podeer de processsamento e memória. A
ap
plicação estáá a ser testad
da em um la
aptop Toshib
ba Satellite 500,
5
Intel Co
ore i5-430M
M
(2
2.26GHz/2.53
3 Turbo GH
Hz), TFT 13,,3 TB "WXG
GA, 4GB DD
DR3 1.066MHz, 500GB,,
NV
Vidia GeForrce GT 310M. Para a visualizaçãoo recorremos aos óculo
os para RA,,
no
omeadamentte iWear920 da Vuzzix.
Oss resultadoss da avaliaçção dos req
quisitos estru
uturados po
or categoriass (figura 8))
co
ontribuíram para a coordenação do design, nom
meadamente para a estruturação doo
co
onceito base d
da interface.

Figura 8. Ca
ategorias de reequisitos.

Oss resultados indicam que o produto VRINMOTIION deverá predominan
p
temente: (1))
Seer competitivvo nos requissitos Unidim
mensionais (rrequisitos qu
ue quanto ma
ais presentess
esstiverem, maaior satisfaçã
ão geram no
os clientes) (2) Permitirr “encantar” os clientes,,

10
0

RISTI, N.º 7, 06/2011

RISTI
Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

apostando no preenchimento de alguns dos requisitos Atraentes (aqueles que
permitirão alcançar diferenciação do novo produto no mercado).
No cruzamento da classificação dos requisitos com a respectiva avaliação de
importância, foi possível chegar a um conjunto de requisitos prioritários, listados na
figura 10.
Os requisitos prioritários considerados foram: 1) Ser fácil de utilizar; 2) Permitir
personalizar/manipular os objectos/mobiliário no momento de apresentação ao
cliente; 3) Ser leve e portátil; 4) Permitir alertar algumas dimensões do
mobiliário/objectos em tempo real; 5) Conseguir transmitir os pormenores de
acabamento; 6) Ser compatível com o software mais utilizado na área; 7) Ter alta
qualidade de visualização – foto realismo; 8) Apresentar a escala real dos objectos e
dos espaços; 9) Projectar catálogos virtualmente; 10) Permitir visualização simultânea
pelo utilizador e técnico de apoio; 11) Permitir simular iluminações, sombras e reflexos;
12) Não ter fios.
Destacamos alguns aspectos relevantes quanto às expectativas dos potenciais
utilizadores, nomeadamente a facilidade e simplicidade do sistema VRINMOTION, a
interacção com os objectos sintéticos do mobiliário. Outro aspecto a realçar é a
necessidade da ergonomia do sistema, visto que segundo os participantes, este deverá
ser compacto, leve e portátil, não comprometendo, desta forma, o desempenho do
mesmo.
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Figurra 10. Resultad
dos da avaliaçã
ão de requisitoos do projecto
o VRINMOTIO
ON.

5.. Trabalh
ho Futuro
O trabalho futturo contemp
pla a geração
o de RA no vvisualizador utilizando a abordagem
m
seem marcas, a implementação das de
emais funcioonalidades pendentes
p
no
o editor e a
melhoria
m
das interfaces com
c
o utiliza
ador final, ccomo um to
odo. Essa melhoria seráá
ba
aseada nos reesultados ob
btidos a partir da avaliaçãão do estudo de usabilida
ade, inseridoo
em
m todas as faases de desen
nvolvimento do
d produto.
Neesta fase do projecto, ap
pós a avaliaçção dos resulltados da prrimeira etapa
a de análise,,
qu
ue reflectiu o desenvolvim
mento concep
ptual e criaçção dos protó
ótipos iniciaiss, segue-se a
im
mplementaçãão de uma avvaliação heurrística (inspeccção da interrface com esp
pecialista daa
árrea) e testes eempíricos dee usabilidade
e (com poten
nciais utilizad
dores finais)), de forma a
see avançar com
m a execuçã
ão do design de interacçãão para corrrigir possíveis problemass
deetectados.
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A nível de tecnologia, pretende-se avaliar a utilização do VRINMOTION em
plataformas com características técnicas bem distintas – óculos de RA e Pads.
Alguns dos principais desafios futuros incluem a representação gráfica com razoável
realismo, dos objectos a serem inseridos na imagem captada do mundo real. Como a
iluminação no mundo real não pode ser totalmente controlada ou prevista, o modelo
sintético é processado de acordo com um modelo fixo de iluminação, que pode não
coincidir com o que realmente existe no mundo real (posição das fontes de luz,
intensidade, orientação, cor, etc.). Outra questão sensível é que o factor de escala do
modelo sintético que deve ser processado de acordo com a posição e distância do ponto
de vista do utilizador final e proporcional ao tamanho dos objectos reais que estejam
próximos. Estes aspectos devem ser devidamente controlados. A oclusão das marcas
pode causar efeitos indesejáveis e a capacidade de processamento do hardware pode
trazer graves impactos no desempenho global do sistema (cintilação da imagem e
instabilidade), especialmente quando o objecto sintético apresenta um elevado grau de
detalhe.
Em termos de RA sem marcas, muitos outros desafios ainda podem ser adicionados.
Como o reconhecimento de formas e/ou posições deve ocorrer de forma automática, a
exigência e complexidade algorítmica ainda constitui uma grande limitação técnica.
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nd climate, and
d economic dependence on
n certain
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to verify how e-marketing was applied in this outermost region, how was done it's
planning and the results achieved.
Keywords: e-marketing, firms.

1. Introdução
A utilização da internet por utilizadores particulares e empresas aumentou ao longo
dos anos e nos dias de hoje é difícil imaginar o mundo dos negócios sem o uso dos
meios de comunicação electrónicos (Stormer & Meier 2009).
Ao longo dos anos mais pessoas usam a internet, em vez de livros, páginas amarelas,
bibliotecas, stands de automóveis, departamentos de vendas ou agentes imobiliários,
para procurarem informação (McKinsey, 2007). O negócio electrónico pode ser
definido como uma partilha de informação de negócios, a preservação das relações
comerciais e da direcção das transacções comerciais através de redes de comunicação
(Zwass, 2003).
Numa sociedade em que o acesso à internet e às novas tecnologias está cada vez mais
facilitado, as empresas procuram cada vez mais formas de divulgar os seus produtos e
serviços. Dessa necessidade e fortemente apoiado nas potencialidades da Internet,
surgiu o e-marketing, uma variante do Marketing convencional que se traduz na
utilização das tecnologias de informação e comunicação no processo de criação,
comunicação, fornecimento de valor aos consumidores e gestão das relações com os
clientes.
O e-marketing utiliza como ferramentas principais a World Wide Web, E-commerce,
E-mail, e-newsletter’s1, Motores de Busca, Fóruns e Banners, sendo desta forma
possível chegar a milhões de pessoas quase instantaneamente e com custos muito
reduzidos (Shipside, 2002). Mas o que o torna mais importante do que as outras
vertentes do marketing é a interactividade, que possibilita estabelecer um diálogo com
os consumidores. Com o crescimento da internet, o aparecimento de dispositivos que
se podem ligar à rede aumentou exponencialmente possibilitando a exploração de
novas vertentes de e-marketing. Para além dos dispositivos mais comuns, computador
de secretária ou portátil, surgiram outros, como a televisão interactiva, quiosques
interactivos, telemóveis e PDA’s, que, com o aparecimento das tecnologias sem fios,
como o 3G, SMS (Short Messaging Service) HSDPA (High Speed Data Packet Access),
Wap (Wireless Application Protocol) e Bluetooth, tornou possível transferir e
interpretar conteúdos em dispositivos móveis.
Este artigo resulta de um trabalho de investigação realizado às empresas da região
autónoma da Madeira que procura identificar as suas práticas de e-marketing e
encontra-se dividido em V secções. Depois da presente introdução, na secção II vamos
fazer um enquadramento teórico, abordando conceitos e técnicas utilizadas no emarketing, após o que falaremos da amostra e das metodologias utilizadas nesta

1 Designa-se por e-newsletter uma publicação distribuída regularmente por email que contém pelo menos
um tópico de interesse para os seus subscritores.
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investigação.. Por fim, ap
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2 E-mark
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Marketing
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m
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como a Web, e-mail e wirelesss, incluindo também os sistemas de gestão digitaal
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c
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m
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d e-businesss (Chaffey & Smith, 2008
8).
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e
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ortamento d
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consumidor
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e pesquisa de
d marketin
ng (Chaffey & Smith, 20
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Figura 1), e aao
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Figura 1 – Transforma
ação do marke
eting generalizzado para marrketing individ
dualizado

Segundo
S
Chaaffey & Smitth (2008), o e-marketin
ng é capaz de
d identificarr, antecipar e
satisfazer
s
as necessidadees dos cliente
es eficientem
mente: Identiificar as nece
essidades doos
clientes
c
atravvés dos seuss comentário
os, pedidos e reclamaçõ
ões efectuado
os através d
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w
e em
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e diálogos construídos com base na confiança adquirida; Satisfazer as necessidades
com a prontidão de resposta, estado de encomendas, lembretes e serviço pós-venda
combinado com um diálogo dinâmico. Eficientemente significa de forma automatizada
ou parcialmente automatizada, mas não de forma impessoal.
O e-marketing desenvolve uma personalização em grande escala através do
fortalecimento individual e interactivo das relações focalizadas no cliente, através da
multimédia e processamento online (Stormer & Meier, 2009). O termo “multimédia”
refere-se a vários tipos de media combinados, texto, imagem e som. Devido à media
impressa não ter interactividade e à fraca interactividade da rádio e da televisão, a
internet e os dispositivos móveis são interactivos por natureza.
As empresas utilizam a internet como veículo para chegar aos clientes em todo o
processo de tomada de decisão. De acordo com dados do estudo da McKinsey (2007),
em 2010 seria de esperar que a maioria dos clientes descobrissem novos produtos ou
serviços online, e pelo menos um terço efectuasse compras através desses meios.
Através do estudo foi possível perceber que as empresas respondentes mostram muito
interesse na Web 2.02 e nos seus canais emergentes.
Para além dos canais emergentes, outros já com algum tempo têm vindo a ser
utilizados, onde se destacam:
E-mail Marketing - é uma forma de marketing directo que utiliza os meios de
comunicação electrónicos com a finalidade de entregar mensagens comerciais a um
público-alvo e criar e gerir relações com os clientes (Stokes, 2008). Mesmo sendo uma
das mais antigas formas de e-marketing, o e-mail marketing continua a ser uma das
mais poderosas e eficientes. Esse poder e eficiência devem-se ao facto dos custos serem
reduzidos, do seu grau de personalização ser elevado e de ser fortemente direccionado.
Publicidade online - abrange publicidade em motores de busca, publicidade em emails e qualquer outra forma em que os publicitários usem a internet. Seja online ou
off-line, o objectivo da publicidade é aumentar o nível de vendas e estimular o
consumidor a satisfazer as suas necessidades.
Marketing de afiliado - é um programa onde se estabelece um acordo com outras
entidades que irão promover o nosso produto e enviar tráfego para o nosso website
(Eley & Tilley, 2009). Em troca desta promoção de conteúdos são pagos bónus após o
visitante ter completado uma certa tarefa no nosso website.
Marketing em meios sociais - baseia-se simplesmente na utilização dos meios
sociais para promover produtos e empresas (Barefoot & Szabo, 2010). Este tipo de
marketing deve ser um subconjunto das acções de e-marketing de uma empresa,
complementando as tradicionais estratégias tais como e-mail marketing e campanhas
de publicidade online.
Marketing viral - baseia-se em passar informação aos amigos, acerca de meios,
produtos ou serviços que gostamos” (Barefoot & Szabo, 2010). É uma técnica que

2 As tecnologias Web 2.0 baseiam-se em colaborações entre utilizadores e incluem Web services, blogues,
podcasts e redes sociais online (McKinsey, 2007).
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explora os meios sociais já existentes de modo a “espalhar” os conhecimentos de uma
marca pelos utilizadores dessas comunidades. Cada utilizador dessa comunidade passa
a informação para outro e assim sucessivamente, criando-se uma espécie de corrente.
Com alguma sorte uma campanha de marketing viral pode ser bem sucedida, mas se
não houver aceitação por parte dos utilizadores, pode falhar. Para que a velocidade de
transmissão seja elevada, tem que existir um factor de espanto, ou seja, tem que causar
grande impacto nos utilizadores (Chaffey, 2007).
Marketing móvel - é nos dias de hoje uma das grandes apostas das empresas. Com o
crescente desenvolvimento dos dispositivos móveis estes tornaram-se essenciais ao
dia-a-dia das pessoas. O telemóvel tornou-se um objecto pessoal, sempre ligado e com
uma capacidade enorme de comunicação. Como objectos pessoais, os telemóveis não
são partilhados tornando-se meios de comunicação exclusivamente direccionados para
o seu utilizador (Krum, 2010). Segundo um estudo das empresas InMobi e comScore os
consumidores estão a ficar mais confortáveis ao verem anúncios nos seus dispositivos
móveis (eMarketer, 2010).

3. Definição da Amostra e Metodologias Utilizadas
Com a rápida evolução das tecnologias de informação e comunicação e a globalização
dos mercados, o e-marketing torna-se uma escolha viável e acessível monetariamente
para a maior parte das empresas de regiões insulares relativamente isoladas em termos
geográficos, como é o caso do arquipélago da Madeira. O facto destas empresas
poderem utilizar as estratégias de e-marketing como uma forma de se aproximarem
dos seus mercados geograficamente mais distantes, foi uma das razões para a escolha
do universo deste estudo. Por outro lado, o crescimento do número de empresas nesta
região, em particular empresas com base tecnológica, e o aumento das práticas de emarketing em algumas dessas empresas foi outra das razões para a escolha desta
amostra.
Antes de seleccionar a amostra definiram-se as seguintes questões de partida:
1. Quais as técnicas de e-marketing mais utilizadas e quais as que reflectiram
melhores resultados?
2. Quais as vantagens e desvantagens da utilização do e-marketing nas
empresas?
3. Que objectivos permite o e-marketing atingir, através da sua aplicação?
4. Como é que as empresas efectuam o planeamento das acções de e-marketing?
5. Quais as razões para a implementação de uma estratégia de e-marketing?
6. Qual a finalidade do website na empresa?
7. Qual a dimensão e actividade das empresas que utilizam o e-marketing?
Para seleccionar a amostra, primeiramente efectuou-se uma pesquisa de empresas da
Região Autónoma da Madeira em várias fontes, entre as quais directórios nacionais e
regionais e páginas amarelas. Após ter sido elaborada uma listagem provisória de
empresas da região, o requisito eliminatório foi a presença na Web. Com a devida
filtragem já efectuada obteve-se uma listagem com 260 empresas. Seguidamente,
enviou-se um email com o URL do questionário e uma breve explicação dos objectivos
da investigação.

RISTI, N.º 7, 06/2011

21

A aplicação do E-marketing em empresas de uma região Ultraperiférica – Região Autónoma da Madeira, 17-31

Como resultado desse contacto e após alguma insistência, conseguiu-se a resposta de
111 empresas. De seguida, os dados recolhidos foram sujeitos a uma verificação visual,
de modo a verificar o seu correcto preenchimento.
Numa primeira abordagem aos dados, recorreu-se a tabelas de frequência absoluta (N)
e relativa (%), sendo também apresentados gráficos de forma a visualizar melhor a
distribuição dos resultados obtidos.
As questões contempladas no questionário foram classificadas segundo a sua natureza.
Assim, o questionário é composto por variáveis do tipo ordinal que são as que seguem
uma escala de Likert, onde cada nível de resposta corresponde a um nome/atributo e,
por fim, as de escolha múltipla.
De acordo com a natureza das questões e com o objectivo proposto, foram utilizadas
um conjunto de técnicas de análise bivariada e multivariada, tais como o teste de
Independência do Qui-Quadrado, os Coeficientes de Correlação paramétrico de
Pearson e não paramétrico de Spearman e a Análise de Correspondência Múltipla,
entre outras.

4. Análise de Resultados
4.1. Localização Geográfica, Número de Colaboradores e Sector de
Actividade
Neste estudo foram incluídas 111 empresas da Região Autónoma da Madeira, na
maioria empresas do Funchal (79,3%), seguindo-se as empresas do Porto Santo (9,0%)
e Santa Cruz (5,4%). Com valores abaixo dos 5%, surgem as empresas situadas em
Câmara de Lobos (4,5%), São Vicente e Ponta do Sol, abrangendo em cada um destes
Concelhos, uma única empresa respondente.
Em relação ao número de colaboradores de cada uma das empresas incluídas na
amostra (Tabela 1), verificamos que a amostra é, sobretudo, de micro e pequenas
empresas, pois temos mais empresas com menos de 10 colaboradores (46,8%) seguidas
das que têm entre 10 a 49 colaboradores (35,1%).
Tabela 1 – Número de colaboradores por empresa
Número de colaboradores

N

%

Menor que 10

52

46,8%

10 a 49

39

35,1%

50 a 250

13

11,7%

Maior que 250

7

6,3%

Total

111

100,0%

No que se refere à actividade, verifica-se que 38,7% das empresas exerce a sua principal
actividade no comércio por grosso e a retalho ou na reparação de veículos automóveis e
motociclos. Seguem-se as empresas cuja actividade principal está relacionada com a
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4.4. Vantagens e Desvantagens do E-marketing
Como vantagens do e-marketing, as opiniões dividem-se entre a facilidade de
adaptação (38,7%) e os custos reduzidos (36,0%). Também a boa aceitação por parte
dos clientes, para 22,5% dos responsáveis pelas decisões de e-marketing, é uma
vantagem. Só 3 empresas consideram que o e-marketing não tem vantagens, o que
representa 2,7% das empresas da amostra.
Quanto às desvantagens, era de se prever o resultado obtido quando 68,5% das
empresas considera que o e-marketing não tem desvantagens, de acordo com os
resultados da questão anterior. No entanto, para aproximadamente 20% dos
responsáveis pelas decisões de e-marketing destas empresas, a resistência por parte
dos clientes é uma desvantagem. A resistência por parte dos funcionários, é uma
desvantagem na opinião de 8,1%, enquanto os custos acrescidos são a desvantagem
apontada para 3,6% das empresas.
4.5. Factores Mais Relevantes na Selecção das Técnicas de E-marketing
Ao que tudo indica, a opção pelo e-mail marketing e pelo Marketing em Redes Sociais
tem a ver com o facto de serem as técnicas de e-marketing que apresentam custos mais
baixos, na opinião de 45,9% da amostra, enquanto para 25,2%, isso deve-se à sua
facilidade de implementação.
Ainda é de referir que 18,0% dos responsáveis pelas decisões de e-marketing destas
empresas consideram que a selecção das técnicas de e-marketing utilizadas justifica-se
pela familiarização com as mesmas. Por outro lado, o sector de actividade da empresa e
o segmento de mercado alvo a atingir, não são factores muito relevantes na selecção
das técnicas de e-marketing destas empresas.
4.6. Objectivos Atingidos Através do E-marketing
Através da análise dos dados recolhidos, verificou-se que neste grupo de questões todos
os inquiridos estiveram divididos entre duas opções. De referir que na opção “Atingir
os objectivos definidos”, 55,9% não têm opinião definida e 27,0% concordam que o emarketing lhes permitiu atingir os objectivos definidos. Relativamente ao e-marketing
permitir uma maior promoção dos produtos e serviços, as empresas inquiridas não têm
dúvidas quanto à sua resposta, com 48,6% a concordarem e 39,6% a concordarem
totalmente.
4.7. Planeamento das Acções de E-marketing
Atendendo ao que os dados indicam, pode-se afirmar que as próprias empresas da
RAM concebem/propõem as suas acções de e-marketing (69,4%) e também as
executam (80,2%). Estas respostas podem justificar-se através da preocupação em
reduzir custos com as iniciativas de promoção das empresas (Tabela 2).

24

RISTI, N.º 7, 06/2011

RISTI
Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

Tabela 2 – Planeamento das acções de e-marketing
Empresa
especializada

Própria
empresa

Freelancer

Outra

Total

N

%

N

%

N

%

N %

N

%

Quem concebeu/
propôs as acções
de e-marketing?

26

23,4%

77

69,4%

8

7,2%

0

0,0%

111

100,0%

Quem executou as
acções de emarketing?

15

13,5%

89

80,2%

7

6,3%

0

0,0%

111

100,0%

4.8. Elaboração de um Plano de E-marketing
As empresas inquiridas revelaram algum desconhecimento acerca da elaboração de
planos de e-marketing, tendo em conta que 42,3% dos inquiridos responderam
NS/NR/NA. Só 23,4% afirmam ter elaborado um plano de e-marketing (contra 34,2
que dizem que não o elaboraram).
A elaboração de um plano de e-marketing envolve um número de acções que devem ser
integradas de forma a explorar sinergias e assegurar a consistência global do plano
(Manarte & Teixeira, 2011), o que não parece ser feito pela maior parte das empresas
inquiridas.
4.9. Razões da Implementação do E-marketing na Empresa e Público-alvo
A promoção de produtos e serviços foi a razão mais escolhida, com cerca de 35,1% da
taxa de resposta. De referir ainda que a redução de custos obteve uma percentagem
significativa (18,0%), levando-nos a crer que os empresários estão cientes das
principais vantagens do e-marketing (Tabela 3).
Tabela 3 – Razões da implementação do e-marketing na empresa
N

%

Reduzir custos

20

18,0%

Desenvolver novas áreas de negócio

14

12,6%

Internacionalizar a empresa

7

6,3%

Fidelização de clientes

6

5,4%

Captação de novos clientes

18

16,2%

Apostar na diferenciação

7

6,3%

Promover produtos e serviços

39

35,1%

Total

111

100,0%

No que se refere aos públicos-alvo, a amostra revelou estar direccionada, quase na
totalidade, para os consumidores finais (77,5%, contra 2,7% que pretendem atingir os
revendedores e 2,7% que pretendem atingir ambos os públicos).
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4.10. Finalidade do Website nas Empresas
A maior parte das empresas optaram por contratar empresas especializadas para o
desenvolvimento do seu website e só 28 respondentes (25,2%) afirmam ter
desenvolvido o seu website.
No que diz respeito aos objectivos do desenvolvimento do website, 47,7% dos
respondentes afirmou que o objectivo principal era “divulgar os objectivos e missão da
empresa” seguido por “divulgar os produtos e serviços da empresa” (31,5%). Estas duas
respostas garantem-nos que os websites funcionam apenas como plataforma de
divulgação da empresa.
Quanto à importância do website, as empresas foram confrontadas com duas questões:
“Qual a importância do website para o desenvolvimento da empresa” e “ Qual a
importância que os clientes dão ao website da empresa”.
Em relação à primeira questão, a esmagadora maioria dos respondentes (86,5%)
escolheu a opção “Muito importante”, o que nos leva a perceber que o website trouxe
benefícios à empresa, consequência provável da divulgação da empresa online.
Na segunda questão, as opiniões já não são tão direccionadas, pois só 41,4% dos
respondentes afirmaram que os clientes dão muita importância ao website. Uma
explicação provável para esta resposta é o facto de as empresas terem recebido
feedback positivo em relação ao website, quer tenha sido por iniciativa do cliente ou da
própria empresa. Os 40,5% de respostas referentes à opção “NS/NR/NA” leva-nos a
crer que as empresas, apesar de possuírem website, não têm qualquer informação
quanto à sua utilidade por parte dos clientes.
4.11. Técnicas de E-marketing Utilizadas Segundo o Número de
Colaboradores e o Concelho de Localização da Empresa
Número de colaboradores
Após o resultado do teste de Independência do Qui-Quadrado, ficou provado que o
número de colaboradores influencia significativamente a utilização de algumas técnicas
de e-marketing: e-mail marketing, marketing viral e sistemas de e-CRM.
Quando testada a hipótese de independência entre a utilização destas três técnicas de
e-marketing e o número de colaboradores da empresa, o sig. obtido foi inferior a 0,05,
rejeitando assim a hipótese referida. Sob estas condições é que podemos afirmar que a
frequência com que são utilizadas estas três técnicas de e-marketing, depende
significativamente do número de colaboradores que a empresa tem. Desta forma
recorreu-se à Análise de Correspondência Múltipla (MCA) para encontrar os grupos de
empresas que provocam a associação significativa.
Como resultado da Análise de Correspondência Múltipla, surge o gráfico (Figura 3)
com as duas dimensões que englobam a frequência com que são utilizadas as acções de
e-mail marketing, marketing viral e as que recorrem a sistemas de e-CRM e o número
de colaboradores que estas empresas têm. Os Alphas de Cronbach obtidos em cada
uma das dimensões 1 e 2 foram de 0,676 e 0,738, respectivamente, o que sendo
superiores a 0,6 torna a consistência interna de cada uma das dimensões admissível.
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Figura 3 – Técnicas de e-marketing que produziram melhores resultados

Verifica-se então que nas empresas com mais de 250 colaboradores existe um grupo
homogéneo de empresas que recorre algumas vezes às acções que têm recurso a
sistemas de e-CRM assim como às acções de marketing viral. Já nas empresas com 50 a
250 colaboradores, existe uma tendência para nunca fazerem acções de e-mail
marketing e de marketing viral. Quanto às empresas que têm entre 10 a 49
colaboradores, a tendência é para fazerem sempre acções com recurso a sistemas de eCRM e, também, acções de e-mail marketing e de marketing viral. Por fim, as
empresas de dimensão mais pequena, ou seja, as que têm menos de 10 colaboradores,
podem ser identificadas com as que nunca fazem acções com recurso a sistemas de eCRM.
Concelho de Localização da Empresa
Perante o resultado do teste de Independência do Qui-Quadrado, não podemos afirmar
que existe associação significativa entre o tipo de técnicas de e-marketing utilizadas
por estas empresas e o Concelho onde exercem a sua actividade. Esta afirmação tem
por base os sig.´s, que, sendo todos superiores a 0,05, não permitem rejeitar a hipótese
de independência entre a frequência com que são utilizadas as técnicas de e-marketing
e o Concelho onde está situada a empresa.
Actividade da Empresa
Uma vez que existem muitas actividades, apenas foram incluídas nesta fase do estudo
as que obtiveram percentagem superior a 10%, que foram duas: as que exercem a sua
actividade no comércio por grosso e a retalho ou na reparação de veículos automóveis e
motociclos (38,7%) e as que têm a sua actividade principal relacionada com a
consultoria, áreas científicas, técnicas e similares (10,8%).
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De acordo com os resultados do teste de Independência do Qui-Quadrado, verificou-se
que existia uma relação significativa entre a frequência com que as acções de marketing
em redes sociais são utilizadas e a actividade que a empresa exerce. Desta forma,
recorreu-se novamente à Análise de Correspondência Múltipla de forma a encontrar os
grupos de empresas responsáveis pela relação significativa (Figura 4).

Figura 4 – Análise de correspondência múltipla entre a CAE e a variável marketing em redes
sociais

Na figura anterior, os níveis da designação da actividade exercida pela empresa
encontram-se sobre o eixo do zero ao longo da dimensão 1, pelo que apenas vamos falar
de uma tendência para a existência dos grupos homogéneos criados. Outro motivo para
se falar apenas de uma tendência é que os Alphas de Cronbach obtidos em cada uma
das dimensões foram inferiores a 0,6, o que torna a consistência interna inadmissível.
Assim, existe uma tendência para que sejam as empresas de consultoria, das áreas
científicas, técnicas e similares as que fazem sempre acções de marketing em redes
sociais, enquanto as de comércio por grosso e a retalho ou de reparação de veículos
automóveis e motociclos são, tendencialmente, as que nunca fazem acções deste tipo.
4.12. Avaliação Média feita às Acções de e-marketing e a sua Frequência
Média de Utilização
Quando testada a hipótese da variável que mede a frequência média da utilização das
acções de e-marketing destas empresas seguir uma distribuição normal, o sig. obtido
foi inferior a 0,05, pelo que temos de rejeitar a hipótese de distribuição normal.
Embora na variável que mede a avaliação média feita às acções de e-marketing exista
distribuição normal (pois o sig. obtido foi superior a 0,05, não rejeitando a hipótese da
normalidade), temos de recorrer ao Coeficiente de Correlação não paramétrico de
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Spearman, porque não está reunido o pressuposto da normalidade em ambas as
variáveis.
Segundo os resultados do coeficiente de Correlação de Spearman (Figura 5), podemos
verificar que existe uma correlação significativa entre a frequência média de utilização
das acções de e-marketing e a avaliação feita às mesmas. Assim, verificou-se que a
utilização moderada das várias acções de e-marketing terá um efeito positivo nos
objectivos que a empresa pretende alcançar.

Figura 5 – Correlação entre as acções de e-marketing e a sua utilização

Verificou-se ainda que as empresas que recorrem sempre ao e-marketing são as que
avaliam mais positivamente o efeito das acções utilizadas, nos objectivos da empresa.

5. Conclusões
A ausência do planeamento das estratégias de e-marketing é um dos problemas mais
frequentes nas empresas, pois através desse planeamento é possível definir e perceber
a estratégia da empresa, permitindo uma correcta aplicação das técnicas de emarketing.
O estudo revelou que a maioria das empresas da amostra tem o website apenas como
uma plataforma de divulgação da empresa e produtos/serviços associados. Neste ponto
seria uma mais-valia a inclusão de serviços de atendimento online e secções de
feedback, de forma a fortificar a relação com o cliente.
No geral, a utilização do e-marketing está a ser bem efectuada, mas futuramente
deverá ser mais incentivada, de modo a que as empresas possam aproveitar todas as
oportunidades de mercado possíveis para esta região.
Uma das grandes limitações do estudo prende-se com o tamanho reduzido da amostra.
Com uma amostra de uma dimensão superior, os resultados obtidos poderiam ser um
pouco diferentes.
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A maioria das empresas existentes na Região Autónoma da Madeira não cumpria os
requisitos mínimos exigidos para a inclusão neste estudo. O factor tempo foi também
uma condicionante, pois algumas empresas demoraram mais tempo do que seria
previsto, atrasando um pouco o processo de recolha de dados.
O estudo permitiu verificar o “estado da arte” do e-marketing nesta região, tendo-se
obtido resultados interessantes que nos permitem alertar para a necessidade de
melhoria dos processos de promoção das empresas com a utilização destas técnicas.
Conseguiram-se ainda verificar relações entre a utilização de determinadas técnicas de
e-marketing e a tipologia de empresas, em termos da sua dimensão e actividade.
No futuro seria interessante verificar se as práticas de e-marketing se manterão
semelhantes, ou se as actuais dificuldades financeiras obrigarão as empresas a
apostarem em força nesta área para diversificarem mercados sem incorrerem em
grandes custos.
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1. Introdução
Não existe uma definição universalmente aceite de e-government. Desde que a
expressão foi introduzida (Office of the Vice-President, 1997), ela tem vindo a ser usada
para descrever perspectivas variadas sobre a utilização das Tecnologias da Informação
e da Comunicação (TIC) na esfera do governo e da administração pública. Relyea
(2002) afirma mesmo que o e-government “é um conceito dinâmico de propósito e
significado variáveis”. A expressão é comummente usada para referir vários conceitos
alternativos ou complementares, incluindo o uso da Internet na interacção entre a
administração e os cidadãos e as empresas, a reengenharia dos processos da
administração pública catalisada pelas TIC e um símbolo mais ou menos ambíguo da
utilização das TIC na melhoria da eficiência e da eficácia do governo e da administração
pública. Apesar desta questão normativa, o e-government tornou-se um tópico
importante para um espectro alargado de entidades e profissões, incluindo governos
em todo o mundo (aos níveis local, regional e nacional), investigadores, consultores e
fornecedores de TIC.
Os modelos de maturidade definem objectivos gerais para o desenvolvimento do egovernment, tipicamente através da definição de estádios de desenvolvimento a atingir
de forma progressiva. Estes modelos têm sido muito usados, em todo o mundo, para
definir, analisar e avaliar estratégias de desenvolvimento de e-government. No
entanto, quando vistos sob uma nova perspectiva, estes modelos possuem algumas
limitações: confundem objectivos políticos com objectivos administrativos; não
diferenciam claramente entre objectivos de interacção e objectivos de integração; e não
diferenciam entre a coordenação da oferta de serviços por uma entidade terceira e a
verdadeira integração de processos na administração pública, que permita suportar
serviços transversais.
O propósito deste artigo é o de apresentar e discutir o Q-Model: um novo modelo
bidimensional de maturidade para o e-government. A principal ideia que caracteriza o
modelo é a de diferenciar conceptual e graficamente objectivos de interacção de
objectivos de integração. A lógica desta diferenciação é a de que os objectivos de
interacção e de integração, embora se relacionem com perspectivas complementares de
e-government, exibem complexidades de implementação muito diversas. Embora
existam outros modelos, entendemos que o Q-Model, fazendo a diferenciação descrita,
permite uma perspectiva inovadora sobre o desenvolvimento do e-government que não
é favorecida pelos modelos de estádios-ao-longo-do-tempo existentes. Acresce que o
modelo apresentado neste artigo permite a classificação de um espectro mais alargado
de iniciativas e de formas de e-government, desde o atendimento presencial
desintegrado até ao atendimento multicanal totalmente integrado.
A parte remanescente deste artigo está organizada da forma que se segue. Na segunda
secção apresenta-se o método seguido na investigação. Na terceira secção analisam-se
os principais modelos de maturidade existentes, à luz de três perspectivas de egovernment: a perspectiva das interacções; a perspectiva da integração; e a perspectiva
da democracia digital. Na quarta secção apresenta-se o Q-Model e descrevem-se os
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respectivos quadrantes de maturidade e, na quinta secção, discutem-se as suas
vantagens e limitações. Finalmente, na sexta secção, apresentam-se conclusões acerca
do modelo proposto, a sua validade e aplicabilidade e impacto esperado ao nível do
desenvolvimento do e-government.

2. Método
O Q-Model é o resultado de um esforço de síntese dos modelos de maturidade
existentes. A ideia de base foi a de desenvolver um modelo que permitisse diferenciar
graficamente os objectivos de interacção e de integração presentes nos modelos
existentes, tendo ainda em conta algumas propostas apresentadas por Vintar, Kunstelj
& Leben (2002) no contexto do desenvolvimento de portais organizados por eventos da
vida.
Identificaram-se onze modelos de maturidade propostos por outros autores e
publicados em revistas científicas, actas de conferências, relatórios de organizações
internacionais e relatórios de empresas de consultoria. Estes modelos de maturidade
foram comparados de acordo com os objectivos definidos pelos respectivos estádios de
maturidade. Os objectivos foram classificados de acordo com três classes
independentes: objectivos de interacção (informação, interacção e transacção);
objectivos de integração (coordenação e integração transversal); e democracia digital.
Estas classes são coerentes com três diferentes perspectivas de e-government: a
perspectiva da interacção; a perspectiva da integração; e a perspectiva da democracia
digital.
A perspectiva da interacção aborda o uso das TIC, ou mais especificamente da
Web, na interacção entre a administração pública e os seus clientes e fornecedores,
incluindo cidadãos, empresas e outros organismos governamentais e nãogovernamentais. Traduz, essencialmente, uma perspectiva de e-commerce (Andam,
2003, p. 6), uma vez que diz respeito à utilização das TIC no contexto da prestação
e/ou aquisição externa de informações e serviços por parte de órgãos isolados da
administração pública. Foca-se na eficácia da prestação de serviços por parte da
administração pública. São geralmente considerados três tipos de interacção: entre a
Administração e o Cidadão (G2C – Government to Citizen); entre a Administração e as
Empresas (G2B – Government to Business); e entre diferentes organismos da
Administração Pública (G2G – Government to Government).
A perspectiva da integração também se relaciona maioritariamente com a
Administração Pública. Ela pode ser descrita como a reengenharia dos processos da
administração pública tirando partido das TIC. Traduz essencialmente uma perspectiva
de e-business (Andam, 2003, p.7), uma vez que inclui a reengenharia tanto dos
processos internos como dos processos externos da administração pública. Os
principais focos são os da melhoria da eficácia e da eficiência da administração pública.
A administração pública é vista como uma rede de organismos públicos e privados que
necessitam de cooperar para atingir objectivos comuns, nomeadamente ao nível da
prestação de serviços. A centragem no utilizador constitui um conceito chave – os
diferentes organismos devem passar a colaborar no sentido de servir as necessidades
dos cidadãos e das empresas. Pressupõe uma importante mudança cultural de uma
organização em grandes silos verticais, que comunicam dificilmente entre si, para
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processos transversalmente integrados. A prestação de serviços torna-se independente
da estrutura orgânica da administração pública e ficam disponíveis serviços orientados
a eventos da vida dos cidadãos e a situações de negócio das empresas (Vintar & Leben,
2002; Dias & Rafael, 2007).
Para além de serem relevantes para promover a interacção com clientes e fornecedores
e o desenvolvimento de processos transversais na administração pública, as TIC são
também relevantes na promoção da participação dos cidadãos e outros stakeholders
nos processos democráticos. Esta constitui uma perspectiva conceptual claramente
diferente das anteriormente apresentadas – as abordagens da interacção e da
integração aplicam-se essencialmente à administração pública enquanto esta lida
fundamentalmente com a esfera política. É comummente designada como
democracia digital.
As perspectivas de interacção e de integração constituem o âmbito do Q-Model. A
perspectiva da democracia digital esta fora desse âmbito, uma vez que o modelo visa
unicamente a esfera administrativa do governo.

3. Modelos de maturidade
Foram propostos vários modelos de maturidade para o e-government. Alguns destes
modelos foram amplamente citados na literatura, tanto académica como não
académica. Nesta secção, comparam-se onze desses modelos. Seis foram originalmente
desenvolvidos para suportar a análise e definição de estratégias para o e-government
(Deloitte Research, 2000; Baum & Di Maio, 2001; Hiller & Bélanger, 2001; Layne &
Lee, 2001; Wescott, 2001; Andersen & Henriksen, 2006), enquanto quatro foram
propostos como parte de metodologias de avaliação de e-government (Ronaghan,
2002; Moon, 2002; West, 2004; Wauters, Nijskens & Tiebout, 2007). Um modelo foi
proposto como resultado de um esforço de síntese de alguns dos modelos anteriores
(Siau & Long, 2005).
A Tabela 1 compara os vários estádios de maturidade dos modelos considerados,
excluindo os estádios relacionados com a democracia digital. Importa referir que, por
se tratar de uma representação simplificada, esta tabela não traduz toda a riqueza
semântica dos diferentes modelos analisados: pequenas diferenças entre os estádios
dos vários modelos nem sempre são totalmente representadas; a classificação de um
estádio particular como visando um determinado objectivo nem sempre representa
todos os aspectos referidos pelos autores na descrição desse mesmo estádio; e a
classificação de um estádio num objectivo ou classe nem sempre é directo. Apesar
destas limitações, a comparação apresentada na Tabela 1 representa de forma
apropriada as principais similitudes entre os diferentes modelos, o que é suficiente
para os propósitos enunciados.
Dez dos onze modelos analisados consideram tanto objectivos de interacção como
objectivos de integração. Os objectivos de interacção são tipicamente considerados nos
primeiros estádios, enquanto os objectivos de integração são tipicamente referidos nos
estádios mais avançados. Como muitos governos (nacionais, regionais ou locais) estão
ainda nos estádios iniciais de e-government, isto permite que os objectivos de
integração possam ser vistos como algo vago que pode ser adiado para o futuro,
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negligenciando o facto de que a qualidade da experiência de interacção (e.g.
organização por eventos da vida) pode depender da concretização de objectivos de
integração subjacentes. Além disso, existe um salto cultural significativo entre os
primeiros três objectivos na Tabela 1 (Informação, Interacção, Transacção) e os dois
objectivos seguintes (Coordenação, Integração transversal): além da tecnologia, a
integração depende de uma profunda mudança da forma como os organismos
organizam os seus processos e cooperam uns com os outros.
Embora tal não seja representado na Tabela 1, só cinco dos onze modelos estudados
consideram objectivos relacionados directamente com a democracia digital. Mesmo
nesses, a democracia digital aparece como um objectivo futuro a atingir se e quando os
objectivos de interacção e integração forem atingidos. Discorda-se claramente desta
abordagem. Com efeito, a democracia digital lida fundamentalmente com a esfera
política, enquanto os objectivos de interacção e de integração se relacionam
essencialmente com a administração pública. Embora as duas esferas de governo se
inter-relacionem, elas correspondem a pontos de vista conceptuais muito diferentes e,
assim, devem ser abordados separadamente. Nada impede que sejam obtidos muito
bons resultados do ponto de vista da democracia digital (e.g. voto electrónico,
participação política, transparência) com poucos ou nenhuns resultados dos pontos de
vista da interacção online ou da integração dos serviços.

Tabela 1 – Comparação de modelos de maturidade
Interacção
Modelo

Deloitte

Informação

Information
publishing

Interacção

––––

Integração
Transacção

Official twoway
transactions

Coordenação
Multi-purpose
portals
Clustering of
common
services

Integração
transversal

Full enterprise
transformation

Vertical
integration

Vertical
integration

Horizontal
integration

Horizontal
integration

Layne & Lee

Catalogue

––––

Transaction

Baum & Di
Maio

Presence

Interaction

Transaction

Transformation

Transformation

Interactive

Transactional

Seamless

Seamless

Ronaghan

Emerging
Enhanced

Hiller &
Belangér

Information

Two-way
communication

Transaction

Integration

Integration

Moon

Information
dissemination

Two-way
communication

Service and
financial
transaction

Integration
(vertical and
horizontal)

Integration
(vertical and
horizontal)
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Interacção
Modelo

Wescott

West

Informação

Interacção

Enable Interorganizational
and public
access to
information

Allowing twoway
communication

Billboard

Partial-servicedelivery

Integração
Transacção

Exchange of
value

Coordenação

Joined-up
government

Integração
transversal
Enable Interorganizational
and public
access to
information
Joined-up
government

One-way
interaction

Portal

Portal

Transaction

––––

––––

Capgemini

Information

Siau & Long

Web presence

Interaction

Transaction

Transformation

Transformation

Andersen &
Henriksen

Cultivation

Extension

Extension

Maturity

Revolution

Two-way
interaction

As conclusões anteriores sugerem que um novo modelo de maturidade pode ser útil:
um modelo onde os objectivos de interacção e de integração possam ser representados
de forma independente entre si e do qual estejam ausentes considerações relativas à
democracia digital. O Q-Model foi desenvolvido para ser esse modelo.

4. O Q-Model
4.1. Definição do modelo
O Modelo de Quadrantes, ou Q-Model, é um modelo bidimensional de maturidade para
o e-government. O modelo define nove quadrantes de maturidade do e-government
determinados pela intersecção de duas variáveis discretas representadas ao longo de
dois eixos ortogonais (ver Figura 1): um eixo vertical com três estádios de maturidade
de interacção (presencial, online e multicanal); e um eixo horizontal com três estádios
de integração (dispersa, coordenada e transversal). Os estádios de interacção do
modelo diferem dos objectivos de interacção usados na análise dos modelos de
maturidade efectuada na Secção 3, porque se pretendeu permitir a representação de
um espectro mais alargado de iniciativas em termos de interacção no e-government –
da interacção presencial à interacção multicanal. Aplicam-se as seguintes
correspondências: o estádio presencial inclui os objectivos de informação e interacção
da Tabela 1; o estádio online corresponde ao objectivo transacção da mesma Tabela.
No que respeita aos objectivos de integração, os estádios coordenada e transversal
correspondem aos objectivos de coordenação e integração transversal da Tabela.
Os três estádios de interacção são definidos como segue:
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(A)
Multicanal

Q AC

Q AB

Q AA

Q BC

Q BB

Q BA

Q CC

Q CB

Q CA

Coordenada
(B)

Transversal
(A)

(B)
Online
(C)
Presencial

Objectivos de Interacção

 Presencial refere-se a qualquer prestação de serviços públicos que inclua pelo
menos uma interacção obrigatória feita através da deslocação física do cidadão
ou representante da organização cliente a um balcão de atendimento físico da
administração pública. Inclui todas as transacções que não possam ser
completadas integralmente a distância e por meios digitais, embora o possam
ser em parte. Inclui igualmente, por maioria de razão, todas as prestações de
serviços que estejam disponíveis unicamente através de balcões físicos da
administração pública.

Dispersa
(C)

Objectivos de Integração

Figura 1 – Q-Model.

 Online refere-se a qualquer prestação de serviços públicos que possa ser
totalmente feita a distância, recorrendo a meios digitais. Inclui todas as
transacções que possam ser feitas totalmente online, incluindo a submissão,
pagamento e entrega de resultados, sempre que aplicáveis. Inclui igualmente
as transacções que, embora não sendo totalmente realizadas através de meios
digitais, não implicam a deslocação física do cidadão a um balcão de
atendimento (e.g. submissão e pagamento online com entrega de resultados
por correio tradicional).
 Multicanal refere-se a qualquer prestação de serviços públicos que, além de
poder ser feita totalmente online, pode ser efectuada recorrendo a canais
alternativos de atendimento, no todo ou em parte, de uma forma integrada e
no melhor interesse do cidadão. Tanto canais digitais como não digitais podem
ser considerados. Diferentes canais podem estar disponíveis em diferentes
passos da prestação de serviços.
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Os três estádios de integração são definidos como segue:
 Dispersa refere-se a qualquer prestação de serviços públicos que não evita a
necessidade de o cidadão ou representante da organização cliente contactar
directamente diferentes organismos ou departamentos da administração
pública no âmbito de um evento da vida ou situação de negócio. Tipicamente,
refere-se à prestação isolada de serviços por parte de um único organismo da
administração pública, isto é, uma prestação de serviços que é feita por um
organismo independentemente de outros serviços de outros organismos que,
do ponto de vista do cidadão, são necessários para a conclusão do processo.
 Coordenada refere-se a qualquer prestação de serviços públicos organizados
por eventos da vida ou situações de negócio que é oferecida através do front
office de uma entidade intermediária, pública ou privada, que actua como um
procurador do cidadão junto dos vários organismos ou departamentos da
administração pública que são relevantes para a conclusão do processo. O
front office da entidade intermediária requisita os diferentes serviços em nome
do cidadão, escondendo mas não evitando a natureza dispersa da prestação de
serviços.
 Transversal refere-se a qualquer prestação de serviços públicos organizados
por eventos da vida ou situações de negócio que se sustenta na existência de
processos (workflows) transversais aos back offices dos vários organismos
envolvidos nessa prestação de serviços. Implica uma profunda reengenharia
dos processos de negócio da administração pública.
Além dos modelos de maturidade apresentados na Secção 3, aplicaram-se no Q-Model
algumas ideias originalmente propostas por Vintar, Kunstelj & Leben (2002) como
parte da sua análise da prestação de serviços através de portais organizados por
eventos da vida. Nesse contexto, estes autores usaram dois eixos para representar os
quatro níveis originais de sofisticação online usados por Wauters, Nijskens & Tiebout
(2007) com três níveis de integração (dispersão, coordenação e integração). No QModel, aplicou-se a proposta de utilizar eixos diferentes para representar variáveis
independentes e adaptaram-se os níveis de integração originalmente propostos por
Vintar, Kunstelj & Leben (2002).
4.2. Os nove quadrantes
O Q-Model é directamente aplicável a serviços concretos. Um conjunto de organismos,
um organismo ou um departamento da administração pública é classificado num ou
mais quadrantes dependendo de como os serviços que presta são classificados usando o
modelo. Uma estratégia de e-government é classificada dependendo dos seus
objectivos em termos de interacção e de integração dos serviços.
Segue-se uma breve descrição de cada um dos nove quadrantes do modelo:
 QCC refere-se à prestação presencial de serviços públicos efectuada de uma
forma dispersa. Inclui a forma tradicional de prestação de serviços pela
administração pública: os cidadãos ou representantes de organizações clientes
necessitam de se deslocar fisicamente a diferentes departamentos
governamentais de forma a obterem os diferentes serviços relacionados com
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um único evento da vida ou situação de negócio. Neste cenário, o QCC pode ser
considerado como um quadrante de non-e-government. Mas o QCC pode
incluir igualmente situações em que os serviços são prestados parcialmente
online, mas em que são necessárias visitas à administração pública para
completar a transacção. Neste outro cenário, o QCC pode ser visto como um
quadrante de e-government emergente.
 QCB refere-se à prestação presencial de serviços públicos de uma forma
coordenada, isto é, refere-se à prestação de serviços organizados por eventos
da vida ou situações de negócio através de um ponto de contacto único que
articula os serviços dispersos existentes. A tecnologia é usada para facilitar a
interacção entre esse ponto de contacto, ou entidade coordenadora, e os vários
prestadores de serviço que possuem a informação ou o know-how necessários
para a prestação do serviço. As lojas one-stop shop ou, no caso português, as
lojas do cidadão de segunda geração, constituem exemplos típicos de
iniciativas classificáveis neste quadrante.
 QCA refere-se à prestação presencial de serviços públicos transversalmente
integrados. Da perspectiva dos cidadãos e das empresas, o QCA é idêntico ao
QCB: os serviços são prestados através de um único ponto de contacto (one-stop
shop). No entanto, tal é conseguido de forma diferente: no QCB existe um
organismo coordenador (procurador do cliente) que esconde a natureza
dispersa da prestação de serviços, enquanto no QCA se pressupõe a existência
de processos transversais aos back offices, isto é, que atravessam as fronteiras
dos diferentes organismos envolvidos. A tecnologia é usada para garantir a
interoperabilidade entre esses organismos. Embora a eficácia possa ser a
mesma, pelo menos tal como vista pelos clientes, a mudança do QCB para o QCA
permite importantes ganhos de eficiência na administração pública.
 QBC refere-se à prestação online de serviços públicos de uma forma dispersa.
Inclui o objectivo mais comum de e-government: oferecer serviços totalmente
transaccionais através do sítio Web de um único departamento da
administração pública, de forma desintegrada de serviços prestados por outros
departamentos. Assim, em termos de interacção, o QBC corresponde
directamente ao objectivo transacção da Tabela 1: prestação online de serviços
completamente transaccionais.
 QBB refere-se à prestação online de serviços coordenados. Uma entidade
coordenadora oferece serviços organizados por eventos da vida ou situações de
negócio através de um portal do cidadão ou de um portal da empresa. A
tecnologia é usada tanto para a prestação dos serviços como para facilitar a
interacção entre a entidade que gere o portal e os vários departamentos da
administração pública que contribuem para a prestação dos serviços
oferecidos. Os portais do cidadão de âmbito nacional constituem exemplos
típicos deste tipo de iniciativas.
 QBA refere-se à prestação online de serviços públicos transversalmente
integrados. Tal como no caso do QCB e do QCA, a diferença para o QBB reside na
forma como os serviços orientados a eventos da vida são prestados: o QBA
pressupõe a existência de processos de negócio totalmente transversais.
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 QAC refere-se à prestação de serviços dispersos através de qualquer canal de
atendimento, a qualquer hora e em qualquer lugar. A integração entre os
diferentes canais é obrigatória no sentido em que a disponibilização de um
novo canal não deve obrigar à duplicação dos meios utilizados para a prestação
dos serviços, isto é, o processo de back office deve manter-se o mesmo,
independentemente dos canais que possam ser usados.
 QAB refere-se à prestação multicanal de serviços coordenados. Os serviços
prestados por uma entidade que actua como procurador do cidadão e que se
organizam por eventos da vida passam a estar disponíveis através de balcões
one-stop shop e de portais do cidadão ou da empresa, mas também através de
outros canais digitais ou não digitais, quer em alternativa ou de forma
complementar, dependendo dos serviços e canais concretos que sejam
disponibilizados.
 QAA refere-se à prestação ubíqua de serviços públicos transversalmente
integrados. Representa o objectivo último em termos de maturidade de
interacção e de integração. Serviços completamente transversais são oferecidos
através de múltiplos canais, a qualquer hora, em qualquer lugar e usando
qualquer plataforma.

5. Discussão
Todos os modelos de maturidade apresentados na Secção 3 incluem estádios que dizem
respeito a objectivos de interacção. No entanto, para a maioria desses modelos, o
objectivo final em termos interacção é a transacção. A prestação de serviços multicanal
nunca é considerada. O Q-Model vai um passo mais além: considera a evolução da
prestação de serviços transaccionais online, tipicamente feita através da Web, para a
prestação de serviços através de diferentes canais, alternativos ou complementares,
digitais ou não digitais.
Dez dos onze modelos de maturidade apresentados na Secção 3 referem tanto
objectivos de interacção como de integração. No entanto, para vários destes modelos,
os objectivos de integração não são facilmente distinguíveis dos objectivos de
interacção. Mesmo quando esta distinção é clara, a integração tende a aparecer nos
estádios mais avançados, como se fosse dependente dos objectivos de interacção
anteriores. Esta não é necessariamente a forma como os desenvolvimentos acontecem.
Com efeito, é perfeitamente possível atingir objectivos de integração com poucos ou
nenhuns resultados em termos de interacção online. Veja-se, por exemplo, o caso das
Lojas do Cidadãos de segunda geração, em Portugal. Ao diferenciar entre objectivos de
interacção e de integração e ao permitir que os mesmos sejam combinados em nove
diferentes quadrantes, o Q-Model sugere que podem ser seguidos diferentes caminhos
de maturidade entre o QCC – o estádio inicial de non-e-government – e o QAA – o
estádio último em termos de maturidade de interacção e de integração no egovernment.
Ao contrário da maioria dos modelos de maturidade apresentados, o Q-Model
diferencia claramente a coordenação da integração transversal. Embora esta distinção
possa não ser facilmente percebida pelos clientes finais dos serviços, ela é muito
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relevante do ponto de vista da administração pública: a integração transversal tem um
potencial significativamente maior de redução do tempo de prestação dos serviços e de
produzir ganhos de eficiência. No entanto, porque é mais complexa, necessita também
de mais tempo e de mais investimento para ser bem sucedida. Para além dos aspectos
técnicos, os factores humanos e organizacionais são cruciais: a integração transversal
pressupõe uma mudança radical da forma como se trabalha na administração pública –
independentemente da questão da interoperabilidade tecnológica, os diferentes
departamentos devem apreender a comunicar uns com os outros.
O modelo de Layne & Lee (2001), um dos modelos mais citados, diferencia entre
integração vertical e integração horizontal: a primeira respeitando à integração entre
diferentes níveis de governo dentro do mesmo sector; e a segunda relativa a integração
entre diferentes funções do governo. Embora os dois tipos de integração possam ser
diferentes e, dependendo dos casos concretos, possam ter dificuldades de
implementação diferentes, ambas se referem ao mesmo tipo transformação, de silos
isolados para processos integrados. Além disso, um estádio não precede
necessariamente o outro ou envolve maior maturidade: depende da natureza dos
organismos envolvidos e dos serviços concretos que sejam considerados. Acresce que a
questão relevante não é tanto se a integração é vertical ou horizontal mas sim se os
serviços são orientados a eventos da vida, de forma eficaz e eficiente. Por estas razões,
não se incluiu esta distinção no Q-Model.
O Q-Model baseia-se em nove quadrantes de maturidade do e-government, definidos
na intersecção de três estádios de interacção e três estádios de integração. Porque as
fronteiras dos estádios e dos quadrantes é difusa, uma iniciativa de e-government pode
endereçar ou ser classificada em mais do que um quadrante. O QBB e o QBA, por
exemplo, podem ser endereçados simultaneamente por um portal do cidadão que
ofereça serviços que sejam integrados transversalmente. Noutro exemplo, o
desenvolvimento de arquitecturas de interoperabilidade pode endereçar genericamente
todos os três quadrantes QxA, independentemente dos objectivos de interacção que
sejam estabelecidos, se os houver. Pode igualmente potenciar o desenvolvimento de
iniciativas QxB, facilitando a comunicação entre a entidade coordenadora da prestação
de serviços e os vários back offices relevantes.
No Q-Model, o QAA constitui o estádio mais avançado em termos de maturidade de
interacção e de integração. Não obstante, para determinados tipos de aplicação, ele
pode não ser alcançável ou pode não ser adequado fazê-lo. Em alguns casos, perseguir
objectivos QAA pode ser inapropriado, porque o público-alvo ou as próprias instituições
não estão preparados, porque não existem os recursos necessários ou porque a
tecnologia necessária não está disponível ou suficientemente madura. Assim, uma
estratégia que vise um quadrante diferente do QAA não é necessariamente uma má
estratégia. Depende da envolvente e da aplicação concreta.
Cindo dos onze modelos estudados na Secção 3 incluem objectivos relacionáveis com a
democracia digital. Excluímos estes objectos do Q-Model porque os mesmos se
relacionam com uma questão normativa diferente: a esfera política. Como referido
anteriormente, podem ser obtidos padrões de alto nível em termos de democracia
digital com poucos ou nenhuns resultados em termos de interacção e de integração.
Mas o oposto também é verdadeiro: podem ser alcançados bons resultados em termos
de interacção e de integração num ambiente não democrático. Ainda assim, concordaRISTI, N.º 7, 06/2011
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se que os objectivos de interacção e de integração podem ter um impacto no processo
democrático, nomeadamente em termos de transparência e de accountability do
governo e da administração pública (Dias & Moreira, 2008).

6. Conclusões
Foram propostos vários modelos de maturidade para o e-government. No passado,
estes modelos revelaram-se muito úteis para apoiar a definição, analisar e avaliar
estratégias e iniciativas e-government em todo o mundo. Alguns deles foram
amplamente citados por autores académicos e não académicos. No entanto, possuem
algumas limitações quando analisados sob uma nova perspectiva: nem sempre
diferenciam entre objectivos de interacção e integração; misturam objectivos da
administração pública com objectivos da esfera dos processos democráticos; não
abordam a interacção multicanal; e não distinguem entre coordenação e integração
transversal. O Q-Model resolve estas limitações definindo nove quadrantes de
maturidade do e-government, definidos pela intersecção de três estádios de
maturidade da interacção (presencial, online e multicanal) e três estádios de
integração (dispersa, coordenada e transversal). Ao fazê-lo, o modelo permite uma
nova visão sobre o desenvolvimento do e-government que complementa as visões
permitidas pelos modelos existentes.
O Q-Model foi inicialmente definido para permitir uma análise comparativa de
arquitecturas de interoperabilidade no e-government. As arquitecturas foram
classificadas de acordo com os seus objectivos em termos de interacção e de integração.
A mesma abordagem pode ser usada para classificar outros tipos de iniciativas de egovernment. O Q-Model é directamente aplicável à prestação de serviços concretos
pela administração pública e, indirectamente, a países, à administração pública como
um todo, aos seus organismos, aos respectivos departamentos e às estratégias por eles
seguidas. Uma entidade pode ser classificada em mais do que um quadrante,
dependendo da forma como os serviços que presta são classificados usando o modelo.
Uma estratégia de e-government é classificada de acordo com os seus objectivos em
termos de maturidade de interacção e de integração.
A principal contribuição do Q-Model é a de representar de uma forma clara o facto de
diferentes caminhos de maturidade poderem ser seguidos entre um estádio inicial de
non-e-government e um estádio final em termos de maturidade de interacção e de
integração no e-government. Ao contrário dos modelos existentes, o Q-Model não
sugere que os resultados em termos de interacção precedem os resultados relacionados
com a integração, embora assuma que resultados nestas duas áreas são essenciais para
atingir níveis elevados de maturidade. Também diferentemente dos modelos
existentes, o Q-Model permite a classificação de iniciativas de e-government que,
sendo relevantes, não tenham impacto ao nível de objectivos de interacção. Devido a
estas características, acredita-se que o Q-Model pode ter um impacto relevante na
redefinição de estratégias de e-government, alterando o foco do desenvolvimento da
simples interacção para uma abordagem que equilibre os objectivos de interacção com
os objectivos de integração. Isto é especialmente relevante dado que os governos
tendem a adiar os objectivos de integração pelo facto de estes serem mais difíceis de
alcançar e terem uma visibilidade menos imediata.
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Resum
men: En este trabajo descriibimos como eel uso de onto
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comporrtamiento dell usuario (y su carácter evolutivo), assí como para
a inferir
informaación relevantte. Nuestra hipótesis indicaa que la combinación de on
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act: In this paper
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1. Introdu
ucción
La
a publicidad dirigida se basa en con
nocer exactaamente quién
n está intere
esado en un
n
prroducto y sab
ber exactameente cuándo lo compraríaa (Deschene,, 2008). Los anunciantess
en
n Internet see basan en información
i
asociada all tráfico de visitantes en
n cientos dee
pá
áginas Web p
para su publiicidad. Mediante softwarre, cookies y herramienta
as de análisiss
en
ntre otras teecnologías se
s intenta mantener
m
in
nformación de
d las prefe
erencias dell
ussuario, sus b
búsquedas, detalles de dó
ónde y cuánd
do hace click
k en un sitio. A partir dee
esstos datos, u
una red publlicitaria pued
de identificaar consumido
ores potenciales, ofrecerr
an
nuncios más relevantes y conseguir más rentabiilidad en lass campañas publicitarias
p
s
(D
Deschene, 20
008).
Ta
al como se d
describe en la referenciia (Hallermaan, 2010) ell gasto de la
a publicidad
d
dirigida se inccrementa año
o tras año. La
a inversión een millones de
d dólares fu
ue de $1.11255
en
n el año 20110, siendo su
uperada en 2011
2
al llegaar a $1.350, y con una previsión
p
dee
$11.700 para ell 2012.
La
as fórmulas que existen
n para que las
l campañaas publicitarrias puedan ofrecer unaa
pu
ublicidad dirrigida se ba
asan en una
a adecuada estrategia de
d segmenta
ación (Gallo,,
20
007). Esta esstrategia conssiste en englo
obar a clienttes muy simillares en un mismo
m
grupoo
y reagruparlos
r
s cuando su perfil
p
haya ev
volucionado.. Las caracterrísticas y las necesidadess
deel usuario deeterminan su
u segmentacción y difiereen acorde la
as circunstan
ncias. Según
n
Deeschene (200
08, p. 2), “Lo
os anuncios dirigidos
d
porr comportam
miento son más
m rentabless
pa
ara las cam
mpañas pu
ublicitarias”. La segmeentación see realiza en
e
base all
co
omportamien
nto del usuarrio, considera
ando que la ssegmentación no identifica un estadoo
fin
nal, sino que se trata de un
u estado evo
olutivo (Galloo, 2007).
Un
na forma de segmentar el
e mercado es
e usando laa descripción
n de los estad
dos del Cicloo
dee Vida Familiiar (Yuvaran
ni, 2009). Esttos estados d
determinan las tendencia
as de compraa
qu
ue los usuarrios tienen al
a pasar por cada uno d
de ellos, (Fig
gura 1). Por ejemplo, un
n
ussuario casado
o, con al men
nos un hijo menor
m
de 4 aaños y con tra
abajo estable
e, se clasificaa
en
n la etapa N
Nido Lleno 1, que se carracteriza porr tener tendeencias de co
ompra sobree
muebles,
m
enseeres para el niño, limita
ada capacidaad de ahorro
o y petición de créditoss
en
ntre otros.

Fig
gura 1 – Etapa
as del ciclo de vida familiar..

Ta
ambién son interesantess las clasificcaciones quee segmentan
n al usuario
o bajo otross
crriterios como
o la personallidad domin
nante en el u
usuario (Esca
aramuza, 1002), (Figuraa
2)). Por ejempllo, un labora
atorio farmaccéutico estad
dounidense, utilizó una estrategia
e
dee
peersonalizació
ón en sus servicios,
s
div
vidiendo a llos enfermo
os en cuatro
o grupos dee
ca
aracterísticass definidas: individualisttas, conectaados, abdicad
dores, y recién llegadoss
(G
Gallo, 2007).
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Fig
gura 2 – Categ
gorías o clases de personalid
dad.

Por
P otro lado
o, los sistem
mas de recom
mendación see han utilizado tradicion
nalmente parra
anticipar
a
la respuesta de
d un usuarrio concretoo sobre un ítem concre
eto, y/o parra
identificar un
n conjunto de
d N ítems que serán d
de interés pa
ara el usuariio (Farsani &
Nematbakhsh
N
h, 2007). Si lo apliccamos a n
nuestro dom
minio, los sistemas d
de
ón pueden utilizarse
recomendaci
r
u
parra obtener u
un banner pu
ublicitario ad
daptado a loos
intereses dell usuario. Farsani
F
& Nematbakhsh
N
h sostienen que (2007, p. 86) “Loos
sistemas
s
de rrecomendaciión son tecn
nologías de ffiltrado de in
nformación utilizada
u
parra
predecir
p
si a un usuario particular le
e gustará un ítem particu
ular, o para identificar
i
u
un
conjunto
c
de N elementos que serán de
e más interéss para un detterminado usuario”.
Aunque
A
exissten numero
osas técnica
as, generalm
mente se cllasifican dentro de trees
categorías
c
(V
Velusamy, Gopal,
G
Bhattnagar & V
Varadarajan, 2008) (Ba
alabanovic &
Shoham,
S
199
97):
 Sisteemas basado
os en conteniido: compren
nden la seleccción de ítem
ms en funcióón
de laa correlación entre el conttenido del íteem y las prefferencias de los
l usuarios..
 Sisteemas de filtrado colabora
ativo: agrup
pa usuarios similares den
ntro de grupoos
paraa predecir el comportamiiento de un nuevo usuarrio que teng
ga los mismoos
interreses que uno
o de los grup
pos.
 Sisteemas basado
os en conocim
miento: usa la informaciión de los intereses de loos
usuaarios y la desccripción de los ítems paraa hacer una recomendaci
r
ión.
Nuestra
N
hipó
ótesis es qu
ue la combinación de u
un sistema basado en conocimientto
gestionado
g
por el uso de ontologías y razonadoress semánticoss, puede prop
porcionar un
na
mejor
m
calidad
d de segmen
ntación que otras técniccas no son ca
apaces de ap
provechar. L
La
información sobre el comportamie
c
ento social o sobre ell estilo de vida de loos
consumidore
c
es (con su carácter
c
evo
olutivo) pued
de ser fácilm
mente mode
elada usand
do
lenguajes onttológicos.
Una
U ontologíía sirve para
a describir los conceptos de algún do
ominio de con
nocimiento, y
también
t
las rrelaciones qu
ue mantienen estos concceptos entre sí, para prop
porcionar un
na
compresión
c
ccompartida del
d mismo.
Aunque
A
existten diferentees definicion
nes del térmiino ontologíía, la dada por
p Gruber een
1993
1
es la más aceptad
da, “una on
ntología es una especifficación expllícita de un
na
conceptualiza
c
ación” (Grub
ber, 1993, p.
p 199 - 22
20). Una on
ntología es generalmentte
representada
r
a por una tax
xonomía de términos jerrárquicamen
nte organizad
dos, junto coon
las relacioness transversalles entre ello
os. Su objetivvo es especifficar un mod
delo abstractto
de
d algún fenó
ómeno en el mundo (con
nceptualizacióón). ‘Especifficación explíícita’ significca
que
q
los diferrentes elemeentos deben ser clarameente definid
dos, evitando
o definicionees
poco
p
claras, iincompletas o incoherenttes.
Esta
E
definició
ón fue posterriormente co
ompletada poor Studer en
n 1998, con la
a inserción d
de
dos
d nuevos eelementos, “u
una ontologíía es una esp
pecificación formal y exp
plícita de un
na
conceptualiza
c
ación compa
artida” (Stud
der, 1998, p. 161-197). El término ‘for
rmal’ trata d
de
RISTI,
R
N.º 7, 0
06/2011

499

Mo
odelado Basado en
n Ontologías del Perfil
P
Psicográfico del Usuario en Pu
ublicidad Dirigida, 47-59

ga
arantizar la faacilidad de uso
u de la onto
ología, de tall manera quee una ontolog
gía deber serr
leg
gible por unaa máquina pa
ara ser útil.
En
n el uso de o
ontologías ex
xisten diferen
ntes lenguajees ontológico
os que ofrece
en diferentess
facilidades. Ell lenguaje On
ntology Web
b Lenguage (OWL) ha su
urgido como
o el estándarr
pa
ara la repreesentación de
d ontología
as (Bechhoffer, Harmeleen, Hendlerr, Horrocks,,
McGuinness,
M
P
Patel-Schned
dir & Stein, 2004).
2
Se baasa en un mo
odelo lógico, que permitee
el uso de un razonador que puede comprobar declaracion
nes y definic
ciones de laa
on
ntología e in
ndicar si son coherente
es entre sí, así como reeconocer con
nceptos quee
en
ncajan en las definicioness.
Ba
asándonos een el uso de ontologías, relacionamoos los princip
pales elemen
ntos entre síí
pa
ara proporcio
onar un bann
ner publicita
ario a recomeendar, (Figurra 3). El perffil de usuarioo
esstá relacionaado con los estados del ciclo de vvida familiarr y de la personalidad,,
id
dentificando llos axiomas que marcan la segmentaación del usu
uario sobre lo
os diferentess
esstados. Esta segmentación considerra las relacioones del peerfil de usua
ario con loss
prroductos y lo
os recursos multimedia,
m
relaciones qu
que vienen marcadas
m
por la actividad
d
deel usuario sob
bre estos últimos. Por otro lado, los eestados del ciclo
c
de vida familiar
f
y dee
la personalidaad están rela
acionados co
on productoss a recomendar según el estado. Dee
essta manera, ssegmentar al
a usuario en
n un estado p
posibilita ideentificar los productos a
reecomendar so
obre ese esta
ado.

Figura 3 – Principa
ales elementoss y sus relacion
nes.

Esste trabajo see ha desarrolllado como parte
p
del prooyecto RAUD
DOS (Sistema
a Interactivoo
pa
ara el conteenido multimedia de Radiodifusió
R
ón), dirigido
o por un co
onsorcio dee
em
mpresas, uniiversidades e institutos de investigaación, y fina
anciado por la Comisión
n
Eu
uropea (FED
DER) y el Gob
bierno españ
ñol (Plan Avaanza). El pro
oyecto RAUD
DOS persiguee
el diseño y el desarrollo de
d un sistema
a interactivoo multiplatafforma de distribución dee
co
ontenidos au
udiovisuales. Por lo tanto
o, dentro dee la plataform
ma RAUDOS
S, el usuarioo
dispone de u
una red mulltimedia perrsonalizada en función de su perffil y de suss
acctividades reealizadas en
n la plataforrma. Al missmo tiempo
o, el seguim
miento de laa
acctividad del usuario, y la combinación con su perfil, nos
n
permite desarrollarr
esstrategias dee marketing personaliza
ado, seleccio nando los anuncios
a
publicitarios a
reecomendar all usuario cuando navega
a en el portaal. Se esta in
niciando el desarrollo
d
dee
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RAUDOS-2, como continuación del proyecto RAUDOS, haciendo hincapié en el
sistema de recomendación sobre el contexto publicitario.
En las siguientes secciones describimos los principales elementos participantes en la
arquitectura y su integración en las diferentes ontologías. Al mismo tiempo destacamos
el uso de las ontologías y las estructuras utilizadas. Completamos la arquitectura
explicando cómo estas ontologías son coordinadas para inferir un resultado. También
detallamos la segmentación psicográfica donde mostramos un ejemplo de la misma y
mencionamos las principales herramientas utilizadas en la implementación del modelo
diseñado.

2. Arquitectura de Recomendación Publicitaria
El modelo de recomendación ha de seleccionar un banner publicitario para
recomendar al usuario. Para ello proponemos una arquitectura de recomendación
publicitaria en la que diferentes ontologías modelan las características y el
comportamiento del usuario, y a su vez infieren nueva información que mejora la
segmentación inicial y con ello, obtener una respuesta publicitaria más efectiva.
En el diseño consideramos el carácter evolutivo del perfil de usuario, donde las
preferencias e intereses declarados o deducidos no tienen porqué ser persistentes en el
tiempo. Al mismo tiempo, el modelo diseñado es lo suficientemente flexible para llegar
a conclusiones con información incompleta o inconsistente. Definimos relaciones
estáticas entre los segmentos y los productos publicitarios (productos) para así una vez
detectado el segmento del usuario, considerar los productos que tienen mayor
porcentaje de éxito. Hemos diseñado estrategias de marketing específicas para hacer
frente a estas cuestiones, incluyendo técnicas para completar, en caso necesario, datos
incompletos en el perfil de usuario.
2.1. Tipos de contenido y sus relaciones
Distribuimos la información del dominio en tres estructuras de datos, que utilizamos
para modelar la información del usuario, los recursos multimedia, y los banners
publicitarios. Relacionamos estos elementos entre sí mediante un conjunto de
estructuras auxiliares, como se muestra en la Figura 4.

RISTI, N.º 7, 06/2011

51

Mo
odelado Basado en
n Ontologías del Perfil
P
Psicográfico del Usuario en Pu
ublicidad Dirigida, 47-59

Figura 4 – Arquitectu
ura del modeloo de segmenta
ación.

Seegmentamos a los usuarios de dos forrmas diferen
ntes. Una de ellas trata de explotar ell
ca
arácter evolu
utivo de las preferencias
p
del usuario.. El ciclo de vida familia
ar define loss
diferentes estaados por los que una típ
pica familia p
puede pasar a lo largo de
e la vida dell
ussuario. Asum
mimos que en
n determina
adas circunsttancias, los usuarios
u
evo
olucionan dee
un
n estado a ottro, anticipan
ndo un camb
bio en su com
mportamiento o interese
es respecto a
lass categorías de producto
os o géneross de recursoos multimediia (géneros).. Del mismoo
modo,
m
el segu
undo eje clasiifica a los ussuarios de accuerdo a su personalidad
p
d dominantee
co
on la escala d
descrita en la
a Figura 2.
Co
on la ayuda de usuarios y expertos en
e el dominiio, definimos enlaces esttáticos entree
essta segmentaación y la jera
arquía de tip
pos de produ
uctos, de tal manera
m
que una vez quee
el usuario esstá correcta
amente segm
mentado poodemos iden
ntificar el conjunto
c
dee
prroductos quee tendrán una
a alta posibillidad de éxitoo, respecto ell anuncio a recomendar.
Ta
ambién destaacamos la clasificación de
d los tipos d
de productoss ya que actú
úan como un
n
pu
unto de unión
n, relacionan
ndo recursoss multimediaa, banners pu
ublicitarios, personalidad
p
d
y estructura d
del ciclo de vida familiar. Se trataa de una cla
asificación de productoss
geenéricos orgaanizados jerá
árquicamente. Hemos ad
doptado una de las más utilizadas
u
en
n
lass redes publlicitarias, pro
oveniente de
el gestor pub
blicitario onliine OpenX. Los
L recursoss
multimedia
m
taambién pued
den ser vincu
ulados a estaa clasificació
ón en el mom
mento de su
u
crreación. Porr otro lado,, los banne
ers publicitaarios están relacionado
os con estaa
cla
asificación co
omo parte dee su descripcción identificcado su targeet o grupo ob
bjetivo.
2..3. Ontolog
gías
Pa
ara entenderr cómo identtificamos la etapa
e
actual del ciclo de vida del usu
uario, en quéé
tip
pos de produ
uctos y/o gééneros está interesado y cuál es el tiipo de perso
onalidad quee
prrevalece, hem
mos desarro
ollado un mo
odelo basadoo en ontologías, cuya estructura see
muestra
m
en la Figura 4. Esste modelo organiza la in
nformación disponible
d
de
el usuario en
n
fu
unción de laa dimensión demográficca o psicogrráfica. La in
nformación demográficaa
in
ncluye edad, sexo, estud
dios, estado civil, entree otros dato
os. Esta info
ormación ess
ob
btenida de lo
os usuarios dee RAUDOS a través de su
u registro. La
a ontología Demográfica
D
a
ess capaz de iinferir el grrado de perttenencia de los usuario
os en cualqu
uiera de loss
seegmentos objjetivos definiidos como la
as etapas de cciclo de vida familiar. Cad
da segmentoo
reepresenta unaa etapa del ciiclo de vida familiar.
f
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Para nuestros propósitos, la información psicográfica se resume en el grado de interés
que tienen los usuarios sobre los productos y los géneros que describe el estilo de vida
del usuario. Para encontrar el nivel de interés, nos basamos en la información
explícitamente introducida por el usuario en su perfil; clicks que el usuario realiza en
los banners publicitarios y/o en los recursos multimedia; y en la valoración de los
banners publicitarios y/o recursos multimedia proporcionados por el usuario. La
implementación actual sólo considera la frecuencia de acceso y el género del contenido
seleccionado. Cuando el interés indicado por el usuario se contradiga con el interés
deducido a raíz de la actividad del usuario, es decir, de su comportamiento, el primero
es ignorado.
La presencia de datos incompletos es un inconveniente muy común en aplicaciones
reales de clasificación según comportamiento. Cuando no hay suficiente información
acerca de los intereses del usuario respecto determinados productos, uno de los
procedimientos más recomendados es la imputación de los valores incompletos, por lo
que integramos la utilización de un método basado en el nearest-neighbour algorithm
(KNN) (Jönsson & Wohlin, 2004). La falta de datos puede deberse a que el usuario no
ha previsto expresamente la información o porque no han colaborado lo suficiente con
los elementos para que el sistema sea capaz de deducir sus intereses. KNN es utilizado
para inferir los intereses del usuario en cada producto con un mínimo de actividad con
los banners publicitarios mediante un conjunto de usuarios similares y sus valores de
interés para los mismos productos.
Por lo tanto, la ontología Psicográfica analiza toda esta información e infiere en que
medida está el usuario interesado en los productos (banners publicitarios) y en los
géneros de los recursos multimedia, para situar al usuario en los segmentos objetivo
(etapas del ciclo de vida familiar).
La ontología de la Personalidad funciona de manera similar a la ontología psicográfica,
pero deduciendo la personalidad dominante del usuario en lugar de la etapa del ciclo
de vida familiar. Esta ontología deduce el grado de pertenencia de los usuarios en cada
una de las categorías de la personalidad, utilizando los intereses de los usuarios en los
productos y en los géneros.
Finalmente, la ontología de Marketing
(estrategias publicitarias) combina la
segmentación realizada por las ontologías anteriores para inferir una recomendación
publicitaria. Esta ontología describe hasta nueve estrategias diferentes en las que los
datos del usuario y la segmentación proporcionada por las ontologías, pueden
combinarse para seleccionar un banner publicitario. De ellas podemos destacar las
siguientes:
 Sólo consideramos los productos explícitamente vinculados a los recursos
multimedia seleccionados por el usuario.
 Combinar la opción anterior con la salida de la información psicográfica. De
esta manera el conjunto de banners candidatos se reducirá a los compatibles
con la etapa de vida familiar del usuario.
 Combinar las segmentaciones piscográficas y de personalidad. Esta vez la
recomendación de la publicidad tendrá en cuenta sólo los productos
compatibles con la personalidad del usuario y la estructura familiar.
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Cu
ualquier estrrategia que se refiera a datos incom
mpletos de la segmentac
ción, o a un
n
prroducto recieentemente reecomendado al usuario, n
no será conssiderada. La estrategia
e
ess
seeleccionada aal azar entre las estrategiias candidataas. Es posiblle controlar la
l frecuenciaa
co
on la que u
una estrategiia específica
a es seleccioonada media
ante un facttor de pesoo
reespecto una ffórmula de seelección.
2..4. Segmen
ntación psic
cográfica
En
n esta secció
ón profundiza
aremos en la
a segmentaciión psicográffica realizada a partir dee
la ontología p
psicográfica. Cómo se comentó anterriormente essta ontología
a modela loss
co
onceptos de los segmen
ntos objetivo
os y sus reelaciones con
n las clasificaciones dee
prroductos y ggéneros. Esta
a relación de
escribe, por un lado el interés
i
están
ndar que un
n
seegmento objeetivo puede tener sobre
e un produccto o género
o, y se prese
enta en tress
esstados diferen
ntes.
 Interéés: candidato para ser un productto o género de gran in
nterés en ell
segmeento.
 Desinterés: candid
dato para serr un productto o género con
c falta de interés en ell
segmeento.
 Incerttidumbre: ca
andidato parra ser un prooducto o gén
nero no deterrminante en
n
el segm
mento.

Figura 5 – Ejjemplo de una
a relación entrre el segmentoo Joven Soltero y el producto Deporte.

Po
or otro lado d
describimos el interés po
otencial del ggrado de perttenencia de un
u segmentoo
ob
bjetivo sobre un producto
o o género, y se presenta en cinco esta
ados diferenttes.
 Certezza absoluta de
d pertenenccia: candidatto con grand
des posibilida
ades de éxitoo
sobre la pertenenccia al segmen
nto.
 Certezza posible dee pertenenciia: candidatoo con posibillidades de éx
xito sobre laa
perten
nencia al segmento.
 Incerttidumbre: ca
andidato sin conocimientto de perteneencia al segm
mento.
 Falsed
dad posible de
d pertenenccia: candidatto con posibiilidades de frracaso sobree
la perttenencia al segmento.
s
 Falsed
dad absolutta de perten
nencia: cand
didato con grandes posib
bilidades dee
fracasso sobre la peertenencia all segmento.
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Figura 6 – Ejjemplo de una
a relación entrre el segmentoo Joven Solterro con grado de pertenencia
Certeza Absoluta y el gén
nero Terror.

La
L segmentaación de un usuario con grado de peertenencia Certeza
C
Abso
oluta sobre eel
segmento
s
Joven Soltero, identifica una
u clase. Un
na de las esp
pecificaciones (propiedad
d)
de
d esta clasee es que es disjunta
d
con la clase de ggrado de perrtenencia Ce
erteza Posiblle
sobre
s
el missmo segmen
nto, es deciir, el usuariio solo perttenecerá a un grado d
de
pertenencia
p
een el segmen
nto.
La
L Figura 7 muestra los distintoss grados dee pertenencia contempla
ados para lla
definición
d
dee uno de los segmentos.
s

Figuraa 7 - Grados de pertenencia de los segmen
ntos Nido Llen
no 1 y Joven Soltero.

Definimos
D
essta informacción de forma estática a p
partir de loss artículos de
escriptivos d
de
las etapas d
del ciclo de vida (Yuvarrani, 2009) (Carter, 200
05) y de en
ntrevistas coon
expertos
e
del d
dominio.
El
E modelado del usuario en la ontolo
ogía se realizza en tiempo
o de ejecució
ón, creando eel
individuo y lo
os axiomas que
q le descriiben de man era dinámica
a. Esta creac
ción se realizza
tras
t
el análisiis del perfil del
d usuario (demográfico
(
o y psicográffico) dónde se deducen loos
axiomas
a
descriptivos. Ell usuario se define med
diante las mismas
m
relaciiones que loos
segmentos
s
y estas se utiliizarán para derivar
d
la seggmentación.
La
L asignación
n de un usuario a un seg
gmento no ees estática da
ado su carác
cter evolutivoo.
Esta
E
asignacción depende de los ax
xiomas que verifique la descripción
n del usuariio
respecto
r
los ssegmentos objetivos
o
y viene marcadaa por el grad
do de pertene
encia definid
do
en
e los cinco estados difeerentes de in
nterés menciionados anteeriormente. El usuario ees
deducido,
d
a rraíz del razon
nador, como miembro dee una clase (in
ndividuo).
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Figu
ura 8 – Ejemp
plo de una rela
ación entre Ussuario y el pro
oducto Deporte.

Co
onsideramoss un usuario con el perfiil de la Tablaa 1 y el segm
mento Joven Soltero con
n
un
nas relacionees de interés estándar visibles en la Taabla 2 y Tablla 3.
Tabla 1 – Perfil del ussuario
A
Atributo

Valores

E
Edad

29

S
Sexo

Hombre

F
Formación aca
adémica

Algún estúd
dio universitário
o

E
Estado civil

Soltero

N
Número hijos

0

IInterés en Prod
ductos (certeza absoluta)
a

Belleza; Dep
porte; Viajes;

IInterés en Géneeros (certeza po
osible)

Comedia; Ciência
C
ficción;

Tabla 2 – Reelación de inteerés estándar del segmento Joven Soltero
o respecto los productos
p
Produ
ucto

Relación de
e interés está
ándar

Belleza

Producto de Interés

Deporrte

Producto de Interés

Viajess

Producto de Incertidumbre

Segurros

Producto de Falsedad

Tabla 3 – R
Relación de intterés estándarr del segmentoo Joven Solterro respecto loss géneros

56
6

Géner
ros

Relación de interés está
ándar

Comed
dia

Género de In
ncertidumbre

Ciencia
a ficción

Género de In
nterés
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Atendiendo
A
aal modelado del usuario en
e la ontologgía, y en basee a la definiciión de la classe
mostrada
m
en
n la Tabla 4, el razonado
or semánticoo clasifica all usuario con
n el grado d
de
pertenencia
p
C
Certeza Abso
oluta en el se
egmento Jov en Soltero, ya
y que cumplle los axiomaas
del
d segmento
o objetivo.
Tabla 4 – Descripció
ón de la clase y
ysAbsoluteCertainty
Campo
o

D
Descripción

Clase

y
ysAbsoluteCerta
ainty

Segmen
nto

J
Joven
Soltero

Grado

C
Certeza
Absolutta

Implementa
ación

perteneencia
Axioma
a1

Axioma
a2

Axioma
a3

E usuario tiene
El
e un interés de C
Certeza

hasAbsoluteInterestProd

A
Absoluta
en al menos
m
2 producctos de

min 2

I
Interés
del segm
mento.

ysInterestingProducts

N tiene interéss de Certeza Abssoluta en
No

hasAbsoluteInterestProd

n
ningún
producto de Falsedad d
del

max 0

s
segmento.

ysFalsehoodP
Products

T
Tiene
un interéss de Certeza Possible ena

hasPossibleIn
nterestGenre

l menos 1 género
o de Interés dell

min 1 ysInterestingGenre

s
segmento.

Figura
F
9 – Claasificación del usuario en el segmento Jovven Soltero co
on el grado de pertenencia dde
Ceerteza Absolu ta.

2.4.
2
Detalle
es de la imp
plementación
Hemos
H
impleementado un
n prototipo para
p
validar lla arquitectu
ura diseñada
a y comprobaar
si
s el enfoque ontológico
o es una altternativa váálida a desarrollar ante los métodoos
clásicos.
c
El p
prototipo utilliza un datasset interno d
de usuarios y de recursoss multimediaa,
define
d
(o red
define) más de
d 80 clases y restriccion
nes usando ell lenguaje OW
WL. En el usso
ontológico
o
d
del modelo utilizamos
u
la
a suposición de un mun
ndo abierto (Abiteboul &
Duschka,
D
199
98). Hemos utilizado ell editor Prootégé (Stanfo
ord, s.f.) y las OWLAPIIS
(OWL
(
API, s..f.) apoyándo
ose en el leng
guaje Java deebido a las liimitaciones inherentes deel
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lenguaje OWL. Utilizamos el razonador ontológico Pellet (Clark & Parsia LLC, s.f.).
Estamos trabajando con expertos para representar mejor la heurística de las estrategias
de comercialización, para considerar más elementos del perfil de usuario en la
segmentación de personalidad y ciclo de vida familiar, y para identificar de mejor
manera la situación en la que un usuario cambia de un estado del ciclo de vida familiar
a otro.

3. Conclusiones
Proponemos un modelo de recomendación en el cuál las ontologías son ampliamente
utilizadas para representar las características y el comportamiento del usuario, y
pueden mejorar la segmentación del usuario acorde sus intereses.
El marketing dirigido es una forma de publicidad destinada ha alcanzar el público
objetivo con el menor número de anuncios, y por tanto, aumentar los beneficios de las
campañas publicitarias. Cualquier modelo destinado a proporcionar una
recomendación personalizada se basa en estrategias de segmentación, que agrupan
usuarios similares, y los reagrupa cuando su comportamiento evoluciona.
Distribuimos la información del usuario entre varias ontologías para segmentar al
usuario de diferentes maneras. Nos hemos basado en dos alternativas conocidas de
modelos de segmentación: el ciclo de vida familiar, y la personalidad del usuario. La
ontología psicográfica infiere los productos y los géneros de intereses para el usuario
acorde con el segmento objetivo. La ontología de la personalidad modela diferentes
personalidades del usuario predefinidas. Esta ontología es capaz de deducir el grado de
pertenencia de los usuarios en cada una de las categorías de la personalidad, a raíz del
interés del usuario en los productos y/o géneros. Estos intereses son proporcionados
por los usuarios o deducidos por el algoritmo KKN. Por último, la ontología de
Marketing combina las segmentaciones realizadas por las anteriores ontologías para
inferir/razonar una recomendación publicitaria. Esta ontología describe hasta nueve
diferentes estrategias en las que los datos del usuario y la segmentación proporcionada
se combinan para seleccionar el banner publicitario que se recomendará.
La combinación de ontologías y un sistema basado en conocimiento puede
proporcionar una mejor calidad de segmentación a través del uso del conocimiento del
dominio, que otras técnicas no son capaces de explotar. Consideramos que la
información sobre el comportamiento social o estilo de vida de los clientes (y su
carácter evolutivo) se puede aprovechar de mejor manera con el uso de los lenguajes
ontológicos.
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1.
1 Introduc
cción e im
mportancia
a del proye
ecto
Uno
U
de loss principaless problemass en la coomunicación a través de
d líneas d
de
comunicación
c
n es el conju
unto de barre
eras que se p
presentan pa
ara aquellas personas qu
ue
poseen
p
algún
n tipo de disccapacidad. El
E hecho de q
que muchas empresas po
osean su basse
de
d negocio en
n Internet y el progresiv
vo incrementto del comerrcio electróniico hacen qu
ue
la eliminació
ón de las barrreras a la accesibilidad se convierta
a en una nec
cesidad y un
na
oportunidad
o
empresariall. En este sen
ntido debe nootarse que lo
os niveles de accesibilidaad
no
n se respetaan en alguno
os sectores que
q poseen un alto niveel de negocio
o en Interneet,
como
c
es el turismo (Fon
ntanet & Jau
ume, 2011; F
Fontanet, Jaume, Mas & Pérez, 20111;
Jaume
J
& Battle, 2006; Jau
ume, 2010).
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Ex
xisten herram
mientas softw
ware que perrmiten realizzar análisis y detección de
d errores dee
acccesibilidad w
web. Sin em
mbargo, dicha
as herramien
ntas no perm
miten realiza
ar corrección
n
alg
guna. En el documento que se pressenta se mueestra la imp
portancia de respetar lass
no
ormas de diseño de pág
ginas web acccesibles y u
un procedim
miento para realizar unaa
mejora
m
de la aaccesibilidad
d con la corrrección de errrores en alg
gunos puntos de controll
crríticos.
Pa
ara ello se prresentan las directrices que
q debe resp
petar la com
municación po
or Internet y
lass barreras q
que se presen
ntan en las comunicacion
c
nes telemátiicas. Se continúa con un
n
an
nálisis de la iimportancia económica que
q supone m
mejorar la accesibilidad
a
y se finalizaa
co
on la presentaación de un aplicativo
a
software de meejora de la acccesibilidad web.
w

2.. La comun
nicación humana
h
Un
na computerr-mediated communicattion (CMC) es un tipo de
d comunica
ación que see
ca
aracteriza priincipalmentee por el hecho de que el eemisor y el reeceptor no se
e encuentran
n
en
n el mismo lugar en ell momento del proceso de comunicación y po
or el uso dee
dispositivos telemáticos para
p
la com
municación. Un ejemplo
o de una CMC
C
es unaa
co
omunicación realizada po
or Internet, como
c
puede vverse en la Figura 1. (Con
nnolly, 1996;;
Ru
uiz, 2003).

Figgura 1. Ejempllo de una CMC
C a través de In
nternet. Elabo
oración propia
a

La
as principalees interferen
ncias que se pueden prooducir duran
nte una CMC
C se pueden
n
reesumir en:
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Brecha digital:
d
Mottivada por causas eco
onómicas, culturales
c
o
académica
as, entre otra
as (Martínez,, Ascencio &,, Serrano, 20
005; Serranoo
& Martineez, 2003; Volkov, 2003).



Problemass de comprrensión del receptor a causa de dificultadess
intelectualles del recepttor (Connollyy, 1996).



Comunica
ación intercu
ultural: El receptor es capaz de entender ell
contenido del mensaje
e pero existen
n diferenciass culturales que
q impiden
n
la correctta comprenssión (Andreews & Jaum
me 2010; Galdo,
G
1996;;
Hofstede, 1991).

RISTI, N.º 7, 06/2011

RISTI
Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação



Accesibilidad web: El canal de comunicación impide el acceso al
contenido del mensaje de personas que padecen alguna discapacidad
(Caldwell, Cooper, Guarino & Vanderheiden 2008; Chisholm,
Vanderheiden & Jacobs, 1999; Sánchez-Figueroa, 2007).

3. Discapacidad
Se entiende la discapacidad como una alteración en la condición humana que impide o
entorpece alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración
de sus funciones intelectuales o físicas. Existen varios tipos de discapacidad (FND,
2011):


Física o motora: Se define como la disminución de funciones motoras
o físicas que dificultan el desarrollo normal diario.



Sensorial: Corresponde a personas con deficiencias visuales, sordera o
problemas en la comunicación y el lenguaje.



Psíquica, intelectual o mental: Vienen motivadas por múltiples causas,
como enfermedades mentales o retardo mental.

El número y severidad de las limitaciones tiende a aumentar con la edad (con
alteraciones en la visión, audición, memoria y función motora), de manera que el 60%
de las personas mayores de 64 años poseen algún tipo de discapacidad (Lindon, 2007).
En España, alrededor del 10% de la población posee algún tipo de discapacidad
reconocida oficialmente. Dicho porcentaje se eleva a valores superiores al 20% en
algunos países de Europa. En países como Finlandia, Reino Unido y Holanda alcanzan
valores superiores al 25% (EUROSTAT, 2011; Fundación ONCE, 2008; IMSERSO,
2009; Lindon, 2007).
Las discapacidades que se deben tener en cuenta para el estudio de la accesibilidad web
son, principalmente, las discapacidades físicas y las sensoriales (Caldwell, Cooper,
Guarino & Vanderheiden 2008; Chisholm, Vanderheiden & Jacobs, 1999).

4. Comercio electrónico
El comercio electrónico (e-commerce) consiste en la compra y venta de productos o de
servicios a través de medios electrónicos, como Internet y otras redes informáticas
(AECEM, 2008).
En España, igual que en el resto del mundo, el volumen del comercio electrónico ha ido
aumentando en los últimos años (Figura 2. ), tanto en cantidad de transacciones
comerciales como en importe total (AECEM, 2008; Nielsen, 2010; ONTSI, 2010).
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Volumen de comercio electrónico
Millones de euros
7760
6695
5912
4761

2778
1163

1530

1837

2143

525
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Figura 2. Volumen de comercio electrónico en España (AECEM, 2008; ONTSI, 2010)

En España, el 11,1% de empresas realizaron ventas por Internet en el año 2009. Dicho
porcentaje se incrementa hasta el 29,2% en el caso de empresas con más de 250
trabajadores. Por sectores destaca el sector turístico con un 64,20% de empresas con
comercio electrónico, como puede verse en la Figura 3. (ONTSI, 2010 a).

5. Accesibilidad Web
Para una persona que accede a la web existen muchas barreras que pueden dificultar el
acceso a la información. Éstas pueden pueden estar relacionadas con el hardware o
software, con el diseño del documento o con discapacidades del propio usuario. En
cualquier caso, debe destacarse que la eliminación de las barreras a la discapacidad
benefician a todos los usuarios (Bravo, 2006).
La W3C es un organismo internacional que desarrolla estándares para asegurar el
crecimiento de la Web a largo plazo. Una de las iniciativas que inició la W3C para
mejorar el acceso a la Web de personas que presentan algún tipo de discapacidad fue la
WAI (Web Accessibility Initiative). En 1999 se desarrollaron los estándares de la
WCAG 1.0, que fue la primera guía de diseño web accesible para programadores. En
2008 se definió una segunda versión de la normativa y guía de diseño, la WCAG 2.0. La
WCAG 2.0 está organizada en niveles de análisis (Caldwell, Cooper, Guarino &
Vanderheiden 2008; Chisholm, Vanderheiden & Jacobs, 1999):
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Principios: Son las bases a que se refiere cada una de las
recomendaciones de la WCAG. En este sentido, podemos decir que una
web puede ser perceptiva (el usuario debe poder acceder a la
información), operable (debe poder navegar en la web), comprensible
(debe entenderse la información que hay contenida) y robusta (la
accesibilidad no debe depender de la tecnología que se emplee para
acceder a la web).
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Criterios de éxito o puntos de control: Se refiere a los criterios a seguir
para alcanzar los principios de accesibilidad comentados
anteriormente.



Técnicas de consecución de los puntos de control: Son las técnicas que
se recomiendan para conseguir el éxito en la programación en entornos
web que superen los Puntos de Control.

Cada uno de los puntos de control está relacionado con un nivel de accesibilidad. A
continuación se presentan los niveles de accesibilidad (Caldwell, Cooper, Guarino &
Vanderheiden 2008):


Nivel A: Es el nivel mínimo de accesibilidad y no alcanzarlo hará que
un grupo de usuarios no podrá acceder al contenido de la web.



Nivel AA: Es el nivel intermedio de accesibilidad y no alcanzarlo hará
que un grupo de usuarios tendrá muchas dificultades para acceder al
contenido de la web.



Nivel AAA: Es el nivel máximo de accesibilidad y no alcanzarlo hará
que un grupo de usuarios tendrá algunas dificultades para acceder al
contenido de la web.

Los errores en puntos de control de accesibilidad web se pueden clasificar en dos tipos
(Serrano, 2009):


Aquellos que se pueden detectar de forma automática.



Aquellos que sólo se pueden detectar de forma manual, con la
intervención de personal especialista en temas de accesibilidad.

Existen herramientas que permiten hacer revisiones de cumplimiento de los puntos de
control automáticos. Son aplicaciones que permiten la automatización del proceso de
evaluación de la accesibilidad de una página o sitio web, valorando su nivel de
conformidad. Dichas pruebas se basan en un método automático, por tanto, los
resultados del análisis realizado son complementarios, nunca sustitutivos del análisis
manual. Un ejemplo de dichas herramientas de evaluación automática en español la
encontramos en el test de accesibilidad web (TAW). Ha sido desarrollado por la
Fundación CTIC y sirve de ayuda para desarrolladores de páginas web. Los puntos de
control que se pueden evaluar con la herramienta TAW se detallan en la tabla 1
(Serrano, 2009; TAWDIS, 2011).
tabla 1
P. Control
PC-111
PC-131
PC-211
PC-244
PC-311
PC-411
PC-144
PC-247

Nivel
A
A
A
A
A
A
AA
AA

RISTI, N.º 7, 06/2011

Puntos de control que examina de manera automática el TAW
Breve descripción
Todo contenido no textual debe tener un texto alternativo que lo describa
Información alternativa textual sobre los elementos a introducir por teclado
Toda funcionalidad se puede realizar por teclado sin condiciones temporales
Los enlaces deben tener información sobre la página destino
Idioma de la página web
No duplicidades en las etiquetas, descripciones, entradas
El tamaño del texto de la página debe ser modificable
Todas la funcionalidades se tienen que poder realizar por teclado
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PC-224
PC-249
PC-2410
PC-325

AAA
AAA
AAA
AAA

No deben existir interrupciones en la ejecución del código de la página web
Evitar enlaces con texto poco descriptivo, p.e. clic aquí o más información
El documento debe estar dividido en secciones con encabezados HTML
Los cambios deben ser a petición del usuario (sin redireccionamiento)

Los beneficios de la accesibilidad web se pueden resumir en un incremento de la cuota
de mercado, una mejora de la usabilidad para usuarios con y sin discapacidad, además
del soporte para niveles de baja alfabetización. Otras ventajas se centran en una
reducción de costes de mantenimiento y mejoras de posicionamiento en motores de
búsqueda. Finalmente, mejorar la accesibilidad de las páginas web redunda en una
demostración de responsabilidad social (Domínguez & Fraiz 2009; TAWDIS, 2011):

6. Proyecto
6.1. Descripción, objetivos y metodología
El proyecto que se presenta consiste en la realización de una aplicación informática de
corrección de deficiencias en el cumplimiento de los puntos de control descritos en la
anteriormente descrita WCAG 2.0 (Caldwell, Cooper, Guarino & Vanderheiden 2008).
Para ello se plantearon los siguientes objetivos:


Detectar los puntos de control que presentan un mayor índice de
incumplimiento en los sitios web.



Identificar los puntos de control críticos cuya corrección es
fundamental para alcanzar algún nivel de accesibilidad.



Confeccionar un aplicativo software que permita corregir las
deficiencias en dichos puntos de control.

El proyecto se realizó siguiendo la siguiente metodología de trabajo:
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Elección de una muestra: Se creó una base de datos con una muestra
de sitios web. Se eligieron 348 sitios web de hoteles de 4 y 5 estrellas y
de cadenas hoteleras de las Islas Baleares. Se eligió dicha zona dado su
importante peso en el sector turístico español, con unos doce millones
de turistas en el año 2008 y por ser el sector económico con mayor
porcentaje de empresas que venden por Internet (véase la Figura 3. ).



Análisis de la accesibilidad web: Por medio del TAW se analizó el nivel
de accesibilidad de las páginas web de la muestra, considerando los
puntos de control automáticos, que se muestran en la tabla 1.



Selección de puntos de control críticos: A partir del análisis anterior se
pudo determinar el conjunto de puntos de control que provocaba la
mayoría de los errores de accesibilidad.



Creación de una base de conocimiento: Para poder corregir los errores
en los puntos de control se procedió a crear un modelo de
conocimiento orientado a la detección y corrección de deficiencias.
RISTI, N.º 7, 06/2011
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Módulo de corrección de errores: En este punto se creó el aplicativo
software de corrección de los puntos de control Dicho aplicativo se
basaba en la base de conocimientos anterior.

Empresas que venden por Internet
Porcentaje sobre el sector
Restauración

9,60%

Comercio minorista

11,00%

Automoción

11,60%

Industria

11,90%

Transporte

12,90%

Comercio mayorista
Telecomunicaciones

17,40%
19,30%

Turismo

64,20%

Figura 3. Porcentaje de empresas españolas que venden sus productos por Internet (ONTSI,

2010a)

6.2. Análisis y selección de puntos de control críticos
El procedimiento de selección de los puntos de control críticos empezó por la
determinación del porcentaje de páginas que contenían errores en cada uno de ellos. Se
utilizó el TAW y los resultados fueron se muestran en la tabla 2. En dicha tabla se puede
apreciar que algunos errores se producían en la mayoría de páginas web. Por ejemplo,
el 95,1% de páginas presentaban errores en el PC-131.
tabla 2

Aparición (%) de errores en puntos de control (elaboración propia)
Punto de control
PC-131
PC-311
PC-2410
PC-111
PC-144
PC-411
PC-244
PC-249
PC-211
PC-224
PC-325
PC-247

% páginas con el error
95,1%
88,5%
76,1%
71,3%
69,8%
68,7%
60,6%
32,8%
31,0%
3,2%
3,2%
1,1%

A partir de aquí se realizó un estudio de la mejora de accesibilidad web que se obtenía
con la eliminación de los puntos de control. Se realizó una simulación de los resultados
que se obtendrían eliminando errores en los puntos de control con más errores. El
resultado fue que la eliminación de los errores en los puntos de control PC-131, PC-311,
RISTI, N.º 7, 06/2011
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PC-111, PC-411 y PC-244 provocaba una mejora de la accesibilidad. En cambio, la
eliminación de errores en el PC-2410 o en el PC-144 no producía mejora, a pesar del
elevado porcentaje páginas con el error (76,1% en el primer caso y 69,8% en el
segundo). El motivo es que dichos errores no están vinculados con el nivel A y, por
tanto, una eliminación de errores no provoca una mejora inmediata en la accesibilidad.
Los puntos de control críticos seleccionados para ser corregidos fueron los siguientes:
PC-131, PC-311, PC-111, PC-411 y PC-244.
A modo de ejemplo y para poder mostrar el funcionamiento posterior del prototipo
para un caso concreto, pasemos a describir la información que está asociada al punto
de control PC-111 (Caldwell, Cooper, Guarino & Vanderheiden 2008):


El punto de control se refiere a tener alternativas de texto: debe
proporcionarse un texto alternativo para cada contenido no textual,
de manera que pueda ser cargado para ser consultado de otras
formas especiales, como aumentando el tamaño de la letra, con un
lector de braille, subtitulado, con símbolos o lenguaje simple.



El PC-111 permite la consecución del principio de perceptibilidad.
Dicho principio se refiere a que la información y los componentes de
usuario deben presentarse de manera que los usuarios puedan
percibirlo, y está vinculado al nivel A de accesibilidad.



Para el PC-111 se define un conjunto de técnicas suficientes para
conseguirlo. Se puede mencionar la H44 (Deben usarse etiquetas
identificativas para asociarlas con controles de formularios de
entrada de datos).



Se define un conjunto de técnicas de diseño recomendadas para
mejorar la accesibilidad. Una de ellas es la H27 (Debe proporcionarse
una alternativa no textual para los elementos HTML de tipo
OBJECT).



Se define un conjunto de errores asociados a los incumplimientos del
punto de control. Uno de ellos es el F67 (Proporcionar descripciones
largas para contenidos no textuales que no tienen el mismo propósito
que el no textual o que no presentan la misma información).

Si se siguen las técnicas de diseño y las técnicas suficientes, entonces se logra el éxito
en la consecución del punto de control. En caso de no conseguir el punto de control
entonces existe un error que identifica la técnica que ha fallado.
6.3. Creación de una base de conocimiento
Para la corrección de los puntos de control se confeccionó, para cada uno de ellos, una
base de conocimiento que permitiese la detección de las deficiencias en el código de la
web, así como el procedimiento de corrección. Dicha base de conocimiento se basaba
en la creación de autómatas de decisión para cada uno de los puntos de control y
técnicas de corrección definidas en la WCAG 2.0 (Caldwell, Cooper, Guarino &
Vanderheiden 2008).
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A modo de ejemplo se presenta un caso para el error PC-111. Para dicho punto de
control se define el procedimiento de éxito H44 (Figura 4. ), que consiste en utilizar
elementos de tipo LABEL para asociar etiquetas con controles de entrada. Dicha
técnica permite conseguir el éxito también en los puntos de control PC-131, PC-332 y
PC-412 (Caldwell, Cooper, Guarino & Vanderheiden 2008).
En el autómata se describen algunas situaciones de error. Los errores E2 y E3 son
errores de codificación HTML, que no pueden resolverse. En cambio, el E1 se puede
resolver añadiendo un valor para el atributo ID dentro del código HTML. De manera
análoga, el E4 se resuelve añadiendo una sentencia LABEL dentro del código. En
ambos errores (E1 y E4) es necesario solicitar una información al diseñador de la web
para poder modificar el código y eliminar el error.
otros

otros

type=“tip1”

E1

>

otros

id=“xx”

>

<input

No existe
<label for=“xx”

E4

id=“xx”
>

type=“tip1”
E2

otros
>

E3

Existe
<label for=“xx”

ok

Tip1={text, checkbox, radio, file, password, textarea, select}
E1: Error, falta atributo ID
E2: Error, sentencia HTML incompleta
E3: Error, falta especificar atributo TYPE
E4: Error, falta especificar sentencia LABEL FOR

Figura 4. Autómata de estados para la consecución de la técnica H44 (elaboración propia)

6.4. Módulo de corrección de errores
Una vez definida la base de conocimiento con los autómatas de decisión se procedió a
la creación de un aplicativo de detección y corrección de errores para eliminar los
errores.
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Figuraa 5. Diagrama
a de flujo del aplicativo
a
de m
mejora de la acccesibilidad web
w

Diicho aplicativvo se divide en
e dos módu
ulos (Figura 55. ):


Un primerr módulo qu
ue detecta loos errores, basándose
b
en
n la base dee
conocimieento que se describe coon los autó
ómatas. La entrada dell
módulo seería el código
o HTML origiinal de la pág
gina web y la
a salida seríaa
una lista de errores. En la Figurra 6.
se muestra un ejemplo dee
ejecución del primer módulo,
m
en eel que se mu
uestra la lista de erroress
detectadoss y la solicitu
ud de informaación al usua
ario.



Un segundo módulo que, a parttir de los errrores anterriores y unaa
informació
ón recibida por
p el usuari o, procede a la corrección del códigoo
HTML.

Figuraa 6. Lista de errores
e
detecta
ados e informaación que se solicita al usuario
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6.5. Interpretación y evaluación
Para comprobar la eficacia del aplicativo se realizó un prototipo. Se eligieron tres
puntos de control para someter al proceso de corrección y evaluar la mejora de la
accesibilidad sobre una muestra aleatoria de 35 webs de la muestra inicial. Los puntos
de control seleccionados fueron el PC-111, PC-244 y PC-311. En la tabla 3 se muestra la
mejora de la accesibilidad conseguida con el aplicativo. En la columna antes se muestra
el porcentaje de páginas web que poseían algún nivel de accesibilidad en cada uno de
los principios. En la columna después se muestra el nivel alcanzado después de la
aplicación del software desarrollado.
En la tabla se puede apreciar que los niveles de accesibilidad mejoran en los principios
de operabilidad y comprensibilidad. En el caso de la perceptibilidad no se registra
mejora puesto que sería necesario eliminar errores del PC-131, también está vinculado
al nivel A, que posee un porcentaje de errores muy alto.
tabla 3

Mejora de la accesibilidad con el aplicativo (elaboración propia)
Principio

Antes

Después

Perceptible

0,00%

0,00%

Operable

17,00%

26,00%

Comprensible

26,00%

74,00%

7. Conclusiones
Durante el análisis que se ha realizado durante el proyecto se ha llegado a algunas
conclusiones:


Dado el crecimiento del volumen del comercio electrónico y del
número de empresas que realizan ventas por Internet, la accesibilidad
web se convierte en una oportunidad empresarial, especialmente en
sectores como el turístico.



El diseño web accesible se produce en un porcentaje bajo de páginas
web. Además, la mayoría de errores se produce en un conjunto
pequeño de puntos de control de la norma WCAG 2.0



Es posible crear un aplicativo software de mejora de la accesibilidad.
Además, la utilización de dicho aplicativo permitiría mejorar la
accesibilidad en un número importante de páginas web

Referencias
AECEM, (2008): “Libro Blanco del Comercio Electrónico: Guía Práctica de Comercio
Electrónico para PYMES. Año 2008”, Asociación Española de Comercio
Electrónico y Márketing Relacional, 2008.
Andrews, R; Jaume, J; (2010) “Towards an Intercultural Web Design in Tourist Web
Sites”. The Fisrt International Conferences on Tourism between China- Spain,
RISTI, N.º 7, 06/2011

71

Análisis y procedimiento de mejora de la accesibilidad web, 61-73

March 28-31, 2010, Palma - Spain. Editorial Pearson. Digital ISBN: 978-84-8322271-3
Bravo, A.G; (2006); “Accesibilidad web. Un problema pendiente”; Ed: Revista digital
DIM, Universitat Autònoma de Barcelona; ISSN: 1699-3748
Caldwell, B; Cooper, M; Guarino, L; Vanderheiden; G. (2008) “Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. W3C Recommendation”, World Wide Web
Consortium (W3C), 11-12-2008.
Chisholm, W; Vanderheiden, G; Jacobs, I. (1999) “Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG) 1.0. W3C Recommendation”, World Wide Web Consortium
(W3C), 5-5-1999.
Connolly, J; (1996), “International User Interfaces: Problems in Designing the User
Interface
for
Systems
Supporting
International
Human-Human
Communication”. Edited by Elisa M. Del Galdo & Jakob Nielsen. Library of
Congress, USA. ISBN: 0-471-14965-9
Domínguez, T; Fraiz, J.A; (2009); “Un nuevo desafío: el contenido y la accesibilidad al
contenido de las web turísticas españolas”; Revista Galega de Economía, vol 18,
núm 1, 2009; ISSN: 1132-2799
EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, the Statistical Office of the European
Union
Fontanet, G; Jaume, J; (2011); “Situación actual de la Accesibilidad Web en el Turismo
Accesible”, PASOS. Revista de turismo y patrimonio cultural; vol. 9, núm 2; abril
2011, ISSN 1695-7121
Fontanet, G; Jaume, J; Mas, A; Pérez, C; (2011); “Accessible Tourism and Web
Accessibility. The case of China and Spain”, Second International Conference on
Tourism between China-Spain (ICTCHS2011) March 27 - March 31, 2011, ISBN:
978-84-8322-786-2
Fundación Nacional de Discapacitados, versión online en http://www.fnd.cl/
Fundación ONCE. (2008) “Derechos Humanos y Discapacidad en Espanya. Informe de
situación”, Ed: Grupo editorial Cinca, SA, 2008. ISBN: 978-84-96889-18-7
Galdo, E; (1996), “International User Interfaces: Culture and Design”. Edited by Elisa
M. Del Galdo & Jakob Nielsen. Library of Congress, USA. ISBN: 0-471-14965-9
Hofstede, G; (1991); “Cultures and Organizations: Software of the Mind: Intercultural
Cooperation and its Importance for Survival”, McGraw Hill, New York, 1991,
ISBN:0-07-029307-4
IMSERSO Secretaría General de Política Social del Ministerio de Sanidad y Política
Social. (2009) “Las Personas Mayores en España. Datos estadísticos estatales y por
Comunidades Autónomas. Informe 2008”. Catálogo General de Publicaciones
Oficiales. Imprime: Grafo, SA, ISBN: 978-84-8446-108-1.
Jaume, J; Batle, M.M. (2006); “Análisis de la Accesibilidad Web en Sitios Web de
Hoteleria”; VI Congreso Nacional de Turismo y Tecnologías de la Información y las
72

RISTI, N.º 7, 06/2011

RISTI
Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

Comunicaciones – TURITEC 2006; Ed: Servicio de publicaciones de la
Universidad de Málaga; ISBN: 84-608-0512-3
Jaume, J; (2010); “Anàlisi i millora de l’Accessibilitat Web al Sector Turístic: El
projecte WATouSI”; Revista enginy@eps; Vol. 1, núm 2, 2010; ISSN: 1889-4771
Lindon, L. (2007) “Derechos Humanos y Discapacidad en España. Informe de
situación”. Fundación ONCE, 2007, ISBN: 978-84-96889-18-7
Martínez, E; Ascencio, I; Serrano, A (2005) “Entendiendo y definiendo la brecha
digital”. Revista RED: La Comunidad de Expertos en TICs, México; versión digital
en http://www.red.com.mx
Nielsen; (2010); “Global Trends in Online Shopping. A Nielsen Global Consumer
Report”, June 2010, Ed: The Nielsen Company
ONTSI; (2010); “La Sociedad en Red 2009. Informe Anual. Edición 2010”; Ed:
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI
ONTSI; (2010 a); “Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 2010”; Ed: Observatorio
Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI; ISSN: 2172-458X
Ruiz, M.F; (2003), “Aplicaciones pedagógicas del informe empresarial en el aula del
inglés de los negocios: implementación de recursos discursivos escritos en
contextos de especialidad”, Universitat Jaume I de Castelló. Depósito legal / ISBN:
84-688-5474-3
Sánchez-Figueroa F; et al; (2007); “SAW, a Set of Integrated Tools for Making the Web
Accessible to Visually Impaired Use”, UPGRADE, Vol VIII-2, pp 67-71
Serrano, A; Martinez, E; (2003), “La Brecha Digital: Mitos y Realidades”, Editorial
UABC, México, ISBN 970-9051-89-X
Serrano, E; (2009); “Herramientas para la evaluación de la accesibilidad Web”; Revista
Documentación de las Ciencias de la Información, vol. 32, páginas 245-266, ISSN:
0210-4210, 2009
TAWDIS, herramienta de evaluación de conformidad con niveles de accesibilidad,
http:// www.tawdis.net
Volkov, N; (2003); “La brecha digital, un concepto social con cuatro dimensiones”.
Boletín de Política Informàtica Núm 6.

RISTI, N.º 7, 06/2011

73

Critérios Editoriais

Criterios Editoriales

A RISTI (Revista Ibérica de Sistemas e
Tecnologias de Informação) é um periódico
científico, propriedade da AISTI (Associação
Ibérica de Sistemas e Tecnologias de
Informação), que foca a investigação e a
aplicação prática inovadora no domínio dos
sistemas e tecnologias de informação.

La RISTI (Revista Ibérica de Sistemas y
Tecnologías de la Información) es un periódico
científico, propiedad de la AISTI (Asociación
Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la
Información), centrado en la investigación y en
la aplicación práctica innovadora en el dominio
de los sistemas y tecnologías de la información.

O Conselho Editorial da RISTI incentiva
potenciais autores a submeterem artigos
originais e inovadores para avaliação pelo
Conselho Científico.

El Consejo Editorial de la RISTI incentiva
autores potenciales a enviar sus artículos
originales e innovadores para evaluación por el
Consejo Científico.

A submissão de artigos para publicação na
RISTI deve realizar-se de acordo com as
chamadas de artigos e as instruções e normas
disponibilizadas no sítio Web da revista
(http://www.aisti.eu).

Lo envío de artículos para publicación en la
RISTI debe hacerse de conformidad con las
llamadas de los artículos y las instrucciones y
normas establecidas en el sitio Web de la
revista (http://www.aisti.eu).

Todos os artigos submetidos são avaliados por
um conjunto de membros do Conselho
Científico, não inferior a três elementos.

Todos los trabajos enviados son evaluados por
un número de miembros del Consejo Científico
de no menos de tres elementos.

Em cada número da revista são publicados
entre cinco a oito dos melhores artigos
submetidos.

En cada número de la revista se publican cinco
a ocho de los mejores artículos enviados.

74

RISTI, N.º 7, 06/2011

Submissão e publicação de artigos

Sumisión e publicación de artículos

Chamada de Artigos

Llamada de Artículos

Encontra-se aberto até 17 de Outubro de 2011
o período de envio de artigos para o oitavo
número da RISTI (Revista Ibérica de Sistemas
e Tecnologias de Informação), o qual será
publicado durante o próximo mês de
Dezembro de 2011.

Se encuentra abierto hasta al día 17 de Octubre
de 2011 el período de envío de artículos para el
octavo número de la RISTI (Revista Ibérica de
Sistemas y Tecnologías de la Información), el
cual será publicado durante el próximo mes de
Diciembre de 2011.

Este número é dedicado à temática dos
Sistemas Inteligentes e de Apoio à Decisão e
pretende integrar contribuições originais e
relevantes nas suas diferentes dimensões. Os
tópicos recomendados incluem os listados
abaixo. No entanto também serão bem-vindos
outros tópicos relacionados com a temática
mas aqui não incluídos:

Este número se dedica a la temática de los
Sistemas Inteligentes y de Ayuda a la Decisión.
Pretende integrar contribuciones originales y
relevantes en sus diferentes dimensiones. Los
tópicos recomendados incluyen los abajo
listados, pero también serán bienvenidos otros
tópicos relacionados con la temática y aquí no
incluidos:

 Agentes Inteligentes e Sistemas MultiAgente;

 Agentes

 Ambientes
Inteligente;

 Inteligencia

Inteligentes

e

Robótica

Inteligentes
Multiagente;
Ambiental

y
y

Sistemas
Robótica

Inteligente;

 Aplicações de Sistemas Inteligentes e de
Apoio à Decisão;

 Aplicaciones de Sistemas Inteligentes y

 Aprendizagem
Computacional
Mineração de Dados;

 Aprendizaje Automático y Minería de

e

Datos;

 Metodologias de Optimização Inteligente;
 Representação
Ontologias;

do

Conhecimento

e

 Sistemas de Apoio à Decisão;



Sistemas de Informação Inteligentes.

Os artigos devem ser escritos em Português ou
Espanhol. Para informações sobre dimensão,
normas de formatação e processo de
submissão, agradecemos a consulta do Portal
da RISTI: http://www.aisti.eu

RISTI, N.º 7, 06/2011

de Apoyo a la Decisión;

 Optimización Inteligente;
 Representación del Conocimiento y
Ontologías;

 Sistemas de Apoyo a la Decisión;
 Sistemas de Información Inteligentes.
Los artículos deben ser escritos en portugués o
español. Para obtener información sobre
longitud, reglas de formato y proceso de envío,
por favor consulte el Portal de la RISTI:
http://www.aisti.eu

75

Forrmulário inscrição
o associado da AIS
STI

Os
s associado
os da AISTI
TI recebem a
RIISTI gratu
uitamente, por correiio
po
ostal. Torne
e-se associa
ado da AIST
TI.
Pr
reencha o formulário
o abaixo e
en
nvie-o para o e-mail aisti@aisti.eu

Formu
ulario inscripción asociado de la AIS
STI

Loss asociados
s de la AIST
TI reciben la
a
RIS
STI por cor
rreo, sin co
osto alguno
o.
Ha
azte miembr
ro de la AIST
TI. Rellena eel
sig
guiente form
mulario y re
emítelo al eema
ail aisti@ais
sti.eu

Formullário de Associa
ado / Forrmulariio de Aso
ociado
No
ome/Nombre:: _________
__________
___________
__________
__________
__________
_
In
nstituição/Insttitución: ____
__________
___________
__________
__________
__________
_
Deepartamento: __________
__________
__________
___________
__________
_________
Morada/Direcciión: _______
__________
___________
___________
__________
__________
_
Có
ódigo Postal: _
__________
____ Localida
ade/Localidad
d: _________
__________
________
Pa
aís: ________
__________
____
Teelefone/Teléfo
ono: _______
__________
___________
____
E--mail: ______
__________
__________
_ Web: _____
__________
___________
_________
Tip
po de Associado e valor da anuidade:
a
Individual - 2
25€
Instituição de Ensino ou I&
&D/Institución de Educacióón o I&D - 250
0€
Outro (Emprresa, etc.) - 500€
NIIF/CIF: ____
___________
__________
___
Da
ata/Fecha: __
_/__/_____ Assinatura/Fi
A
rma: ______
__________
___________
________

RIISTI, N.º 7, 06
6/2011

76

