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Resumo. O uso de softwares para a análise qualitativa de dados permite agilidade e qualificação do material
de análise, otimizando o tempo de pesquisa ao reduzir o tempo destinado à organização dos dados, atribui
ainda, dinamismo e qualificação ao processo de análise. Nesse contexto, o NVivo®, ao permitir a indexação
e categorização de dados não estruturados bem como a definição e organização das categorias e
subcategorias analíticas configura-se em opção de software de apoio ao pesquisador, caracterizado por uma
interface amigável e um ambiente seguro que aglomera todos os dados e insights do pesquisador.
Palavras-chave: Análise de Conteúdo; Pesquisa Qualitativa; NVivo®.
Utilization of NVivo® software in qualitative research: tool for research in the social sciences

Abstract. The use of softwares for qualitative analysis of data allows agility and qualification to data
analysis, optimizing the researcher time by reducing the time devoted to organization of the data, also
attributes dynamism and qualification to the analysis process. In this context, NVivo®, allows the indexing
and categorization of unstructured data as well as the definition and organization of analytic categories and
subcategories, and is a software option to support researchers, characterized by a friendly interface and a
secure environment that agglomerates all the data and insights of the researcher.
Keywords: Content Analysis; Qualitative Research; NVivo®.

1 Introdução
A análise de conteúdo, cujas origens remontam à tradição histórica da interpretação textual, ganhou
destaque a partir da década de 1960 devido à preocupação com a objetividade do exame da
produção comunicativa (Rocha & Deusdará, 2005). Delineando o quadro do uso da técnica de análise
de conteúdo no Brasil, Ximenes (2009) aponta centrar-se a pesquisa em Direito na reprodução das
colocações da doutrina e da jurisprudência, sem apropriação crítica ou científica, ignorando
dimensões históricas, sociais e econômicas, dentre outras, envolvidas no fenômeno. Para Bardin
(2011) a análise de conteúdo consiste na análise da comunicação através de procedimentos
sistemáticos e objetivos permitindo deduções lógicas e a inferência de conhecimentos relacionados
às mensagens.
Silva, Gobbi e Simão (2005) sintetizam as etapas da análise de conteúdo proposta por Bardin: préanálise, composta pela organização do material; descrição analítica, quando há o aprofundamento
no material reunido a partir das hipóteses e do referencial teórico. A partir da descrição analítica
surgem os quadros de referência e as sinteses coincidentes e divergentes. Finalmente, a etapa de
interpretação referencial é a análise propriamente dita, onde são estabelecidas relações entre as
ideias. Embora a origem da análise de conteúdo seja marcada pela busca de uma abordagem
científica do texto, motivo pelo qual recorreu-se às técnicas de contagem de palavras e interconexão
por meio da estatística, o método passou por uma releitura crítica, voltada a compreensão do
material examinado dentro do contexto de sua produção (Silva, Gobbi, & Simão, 2005).
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O uso de softwares em pesquisas quantitativas não é novidade, contudo, o mesmo não ocorre na
abordagem qualitativa dos dados, seja por desconhecimento operacional, alto custo para aquisição
ou hábito (Mozzato, Grzybovski, & Teixeira, 2016). Conforme apontado por Mozzato, Grzybovski e
Teixeira (2016), o uso de softwares via a agilidade e qualificação do material de análise, superando
fragilidades analíticas características dos processos manuais de organização e análise, otimizando o
tempo do pesquisador e dinamizando e qualificando o processo de análises qualitativas.
Para Denzin & Lincoln (2011) a pesquisa qualitativa tem se mostrado cada vez mais consistente, e
demonstram maior rigor científico no processo de coleta e análise de dados. Nesse contexto, o uso
de softwares, qualifica ainda mais as pesquisas qualitativas, pois reduzem o tempo destinado à
organização dos dados e previne perdas oriundas de grandes volumes de dados (Teixeira, & Becker,
2011; Mozzato, Grzybovski, & Teixeira, 2016).A possibilidade de armazenar como dados codificáveis
as teorias que suportam a pesquisa, assim como resultados encontrados, facilita a elaboração de
correlações complexas e mais claras entre dados- resultados- aspectos teóricos, permitindo testar
ideias e hipóteses (Lage &Godoy, 2008) e melhorar a interlocução com o leitor.
Ferramentas de análise de dados como o NVivo® implementam recursos para a visualização dessas
correlações como gráficos de redes ou mapas de ideias, que podem ser armazenados em etapas, de
acordo com a evolução da análise (Dembkowski & Lloyd, 1995). Os registros das diferentes etapas
facilitam a elaboração dos relatórios de pesquisa, assim como a demonstração das etapas seguintes,
para efeitos de avaliação geral do processo de pesquisa (Lage &Godoy, 2008). Nessa linha, o objetivo
deste trabalho é relatar a experiência de utilização do software NVivo® para análise de conteúdo,
contribuindo para uma reflexão sobre o uso desse software por pesquisadores nas ciências sociais e
divulgando opção de sistematização, tratamento e análise de dados qualitativos. Pretende-se, dessa
forma, contribuir para o debate teórico e, principalmente, prático da utilização da ferramenta.

2 O Software Nvivo®
O Nvivo® consiste em um sistema de indexação e categorização de dados não estruturados
permitindo a descoberta e exploração dos sentidos das informações alfanuméricas, auxiliando o
pesquisador no decorrer da pesquisa, desde a definição e organização das categorias e subcategorias
analíticas até o processo de análise (Mozzato, Grzybovski, & Teixeira, 2016). Bandeira-de-Melo
(2011) categoriza o NVivo® como software da familia de programas geradores de de teoria baseada
em codificação, onde os códigos criados na análise são elementos constitutivos. Fazem parte desta
família outros softwares como Atlas/TI e QCA.
O NVivo® apresenta uma interface amigável, similar à de programas existentes no Microsoft Office®
e reúne todo o material de pesquisa em um único lugar. Mozzato, Grzybovski e Teixeira (2016, p.
582) detalham que “as três principais instâncias de gerenciamento das informações no NVivo® são as
fontes, os nós e as classificações”. As fontes são os dados brutos, compostos por arquivos de diversos
formatos como textos (doc, tct, pdf), imagens (gif, jpg, jpeg, tif), áudios (mp3, wav), vídeos (mp4, avi,
mov) ou conjunto de dados (xls, odbc). Os nós representam temas, categorias ou conceitos, e
guardam a codificação. Finalmente, as classificações permite vincular casos (linhas) a atributos
(colunas), como em bancos de dados convencionais. Também compõe o NVivo® os recursos memos e
links. Os memos permitem o registro de reflexões associadas às fontes ou aos nós, e os links
relacionam um memo ao dado que estiver sendo codificado.
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3 Experiência de uso do software NVivo® para análise de conteúdo
A experiência relatada empregou o software NVivo® para análise de conteúdo dos tratados do
MERCOSUL e dos pronunciamentos do seu órgão de solução de controvérsias para investigar qual o
conceito de desenvolvimento refletido no Direito da Integração do Mercosul (Freitas, 2013). Para
atingir esse objetivo, no agrupamento e separação das categorias temáticas e codificação das
decisões utilizou-se, como suporte, o software NVivo®.
O processo de codificação envolveu aspectos relacionados ao contexto decisório e à decisão em si.
As categorias analíticas foram determinadas pelo modelo misto: embora tenham sido selecionadas
previamente, permitiu-se ajustes em função dos aportes da análise (Silva, Gobbi, & Simão, 2005).
Inicialmente, afim de examinar os discursos sobre o desenvolvimento espelhados no Direito da
Integração do MERCOSUL, realizou-se, com base na técnica da análise de conteúdo, um estudo de
dois corpos de análise. No primeiro momento foram examinados os denominados textos
fundacionais do MERCOSUL, consoante a listagem apresentada pelo próprio bloco, no seu sítio
oficial. No segundo, centrou-se no conjunto de laudos e opiniões consultivas produzidas pelos
organismos de solução de controvérsias do MERCOSUL. Neste artigo, serão expostos alguns aspectos
técnicos do tratamento dado aos corpos de análise e das dificuldades surgidas na respectiva
formação.
Na abordagem de cada corpo de análise, utilizaram-se duas ferramentas oferecidas pela análise de
conteúdo. A primeira foi a contabilização de termos, no caso, a incidência da palavra
desenvolvimento e suas variantes nos diversos textos. A segunda foi a codificação manual do corpo
de análise, para a qual foram assinaladas menções complementares aos objetivos que devem ser
atingidos pelo MERCOSUL. O intuito da segunda análise é integrar a primeira, evitando que alusões
aos fins do MERCOSUL na qual o termo desenvolvimento não fosse expressamente utilizado não
estivessem contempladas na análise, bem como para verificar se o desenvolvimento é realmente
posto como objetivo maior do MERCOSUL, funcionando como amostra de controle. Dessa forma, foi
possível verificar se e como o desenvolvimento é posto como finalidade do bloco, e quais as metas
para atingi-los identificadas no corpo de análise.
Os textos dos instrumentos fundacionais foram extraídos do sítio do bloco e examinados em
português. Para evitar diferenças de formato, particularmente quando utilizada a técnica da
quantificação de palavras, foi utilizado um único arquivo consolidado, disponível no sítio do bloco.
Realizou-se também contabilizações complementares, buscando interconexões entre o
desenvolvimento e outros termos. Não foi possível realizar a análise das decisões exatamente nos
mesmos termos dos textos fundacionais, por duas razões. A primeira é que os textos disponíveis no
portal eletrônico não possuem o mesmo formato digital ou físico, possuindo resolução variável, a se
aproximar em alguns casos do ilegível. Essas variações impossibilitariam a etapa de contagem de
palavras com o uso do software NVivo®, pois a leitura dos caracteres ficaria prejudicada. A segunda
diz respeito à linguagem. Nem todos os laudos são disponibilizados em português na página do
bloco, um novo problema de harmonização que prejudicaria a análise.
Ante esse quadro, o corpo de análise foi constituído em grupos. As respostas às opiniões consultivas
foram extraídas em português do próprio sítio do bloco. Os laudos que estavam disponíveis em
melhor resolução também foram extraídos do portal, mas em espanhol, tendo em conta que nem
todos os pronunciamentos formalizados após o Protocolo de Olivos são encontrados em português.
Os que lá não foram localizados em boas condições foram retirados do Sistema de Informação sobre
Comércio Exterior da Organização dos Estados Americanos, no qual estão disponibilizados mais de
oitenta por cento dos laudos em português, mas, infelizmente, a variação de formatos dificultariam
as consultas automatizadas. O único laudo examinado em português e, portanto, cujas consultas
foram efetuadas em separado, foi o nº 1/2007 (controvérsia sobre excesso nas medidas
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compensatórias alusivas à importação de pneumáticos remodelados entre Argentina e Uruguai),
porque apenas a versão em português possuía resolução suficiente para o exame via NVivo®. Desse
exame, observou-se que, no conjunto dos textos fundacionais do MERCOSUL, a palavra
desenvolvimento é utilizada trinta e três vezes. A Figura 1 apresenta uma árvore de palavras,
sintetizando os trechos nos quais o termo exato foi localizado.

Fig. 1. Árvore de palavras do termo desenvolvimento nos textos fundamentais.

Ampliada a consulta para os termos derivados (exemplos: desenvolvido, desenvolver...), tem-se
quarenta e duas referências. Delas, sete foram excluídas para o propósito do estudo realizado, pois
não se reportavam ao desenvolvimento de instrumentos, áreas ou instituições, mas à utilização do
termo como execução dos trabalhos de determinado organismo. Descartando as entradas relatadas,
temos um acervo de trinta e cinco alusões, que são classificadas, na Figura 2, por texto citado e
localização topográfica.
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Fig. 2. Menções ao desenvolvimento por texto fundacional e localização topográfica.
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Prosseguindo, em consonância com a perspectiva a qual o termo foi atrelado, as menções
encontradas foram divididas em seis categorias: desenvolvimento de determinados países e regiões;
desenvolvimento das instituições do MERCOSUL; desenvolvimento do Direito da Integração;
desenvolvimento do processo de integração; desenvolvimento comercial; desenvolvimento além da
dimensão econômica. Os números estão contabilizados na Figura 3.
20
15
10
5
0

Opiniões Consultivas
Protocolo de Olivos - TPR
Protocolo de Olivos - Arbitragem
Protocolo de Brasília

Fig. 3. Menções ao desenvolvimento classificadas por tema.

4 Conclusões
A despeito dos desafios relatados na seção anterior, além da dificuldade operacional inicial ao se
trabalhar com um softare novo, o NVivo® consiste em uma ferramenta sofisticada e robusta que
qualifica os resultados da pesquisa, auxiliando no rigor científico e na triagulação dos dados dispersos
nos diversos materiais utilizados na pesquisa. Conforme Yin (2016) é necessário que o pesquisador
deixe claro a lógica e a validade do uso de softwares qualitativos, devendo se apropriar da
terminologia do mesmo e não se esconda “atrás do software” visto que esse não realiza o trabalho
cognitivo de relacionamento e reflexão investigativa.
O NVivo® apresenta-se como possibilidade de software de apoio à pesquisa, caracterizado por uma
interface amigável e intuitiva, em um ambiente seguro que aglomera os dados coletados e permite
dinamismo na análise e o armazenamento de insights do pesquisador. Acredita-se, dessa forma, que
a experiência aqui relatada contribui para a divulgação do uso da ferramenta, a qual se constitui um
importante instrumento de análise de dados à ciência, em geral, e no campo da investigação
qualitativa, em específico.
Por fim, importa ressaltar que a maior parte do trabalho é e sempre deverá ser desenvolvida pelo
próprio pesquisador e não pelo software. É importante compreender que o NVivo® é uma
ferramenta que auxilia nas pesquisas, mas não se propõe a resolver problemas de ordem conceitual
tampouco substitui a responsabilidade do pesquisador na interpretação substantiva dos resultados
(Alves, Figueireido Filho & Henrique, 2015). É essencial que o desenho de pesquisa esteja bem
estruturado antes que o processo de análise dos dados seja iniciado.
Como oportunidade para estudos futuros, sugere-se ampliar a divulgação do uso de ferramentas
tecnológicas na análise de dados qualitativos também em outros campos de pesquisa. Ferramentas
como o Nvivo® auxiliam o investigador tanto na construção de análises mais simples, como
estatísticas descritivas e contagem de palavras, como em procedimentos mais complexos, tais como
elaboração de mapas de conexão, gráficos de redes e estimação de modelos de séries temporais.
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