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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo principal implementar um sistema na plataforma web, o 

qual deverá gerar uma versão SaaS, software como serviço, de um programa 

anteriormente disponível para o método Laddering. O método Laddering é muito 

utilizado na área de marketing, buscando compreender o comportamento do 

consumidor. Neste sentido, esta proposta Laddering-SaaS deverá dar todo suporte para 

que os pesquisadores e usuários em geral, possam registrar e processar seus dados com 

privacidade e autonomia, bem como possibilitar a exportação de dados, visualização em 

gráficos e sobretudo a geração do Mapa Hierárquico. 

 

 

Palavra chave: SaaS, Laddering, Mapa Hierárquico. 

 

 
 
 



ABSTRACT 

This work has as main goal to implement a system web platform, which should generate 

a SaaS, software as a service, program version of a previously available for Laddering 

method. The Laddering method is widely used in marketing, trying to understand 

consumer behavior. In this sense, this Laddering SaaS-proposal should give full support 

to researchers and general users can record and process your data privacy and 

autonomy, and to enable the export of data, graphics and visualization in particular the 

generation of Hierarchical Map. 

 

Keyword: SaaS, Laddering, Hierarchical Map. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O laddering foi originalmente criado no campo da psicologia, com Kelly (1955) 

e Hinkle (1965), migrando para a área de marketing anos depois de seu surgimento. 

Hinkle desenvolveu em seus estudos de doutorado sob a supervisão de Kelly, na Ohio 

State University, aplicando a "teoria do construto pessoal", idealizada por seu orientador 

para acessar construtos de alto nível de abstração. Para tanto, fez-se necessário o 

desenvolvimento de uma ferramenta de pesquisa capaz de revelar os sistemas de 

significados pessoais dos indivíduos, que foi chamada laddering (BANNISTER; MAIR, 

1968).  

Do termo "ladder", que em inglês significa "escada", depreende-se o principal 

sentido da técnica: passar do nível mais superficial ao mais profundo, do mais concreto 

ao mais abstrato, do mais tangível ao mais conceitual, por meio de questões abertas, e 

assim descobrir insights e chegar à raiz do problema. 

   A partir da aplicação deste método é possível entender as razões pelas quais as 

pessoas optam, preferem ou escolhem um produto, abordando a partir da identificação 

de atributos (aspectos mais concretos e percebíveis dos produtos) e o papel que estes 

tem como instrumentos para atingir consequências desejadas e, assim, alcançar 

determinado valores (DE OLIVEIRA, IKEDA, 2007). 

Este trabalho apresenta a concepção de um software que emprega o Método 

Laddering, o qual será desenvolvido uma versão SaaS, software como serviço, de um 

programa anteriormente utilizado. Neste sentido, este sistema possibilita aos 

pesquisadores armazenar e processar os dados coletados por suas pesquisas com maior 

privacidade e autonomia. Além disso, os pesquisadores podem criar suas contas de 

acesso gratuitamente, gerenciar suas pesquisas em projetos, bem como exportar dados, 

visualização dos mesmos em gráficos, sobretudo a geração do Mapa Hierárquico. 

A seguir serão apresentados os principais objetivos deste trabalho seguido da 

estrutura deste texto de Trabalho de Curso. 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo central deste trabalho é conceber uma versão SaaS do programa 

anteriormente utilizado para o Método Laddering, proporcionando aos pesquisadores o 

suporte ao registro e processamento de seus dados com privacidade e autonomia. 
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Dentre os objetivos especificos, destacam-se: 

• Gerenciamento de pesquisadores; 

• Auxílio aos pesquisadores inserido no próprio manuseio da interface gráfica; 

• Rotina para inserção/edição/remoção de dados  através da interface gráfica; 

• Geração do Mapa Hierárquico a partir de qualquer volume de dados inseridos; 

• Preservar os dados inseridos para usos futuros. 

1.2 Estrutura do texto 

A estrutura do texto contempla em oito capítulos, sendo o primeiro a introdução, 

e os demais resumidos abaixo: 

 

Capítulo   2: Principais conceitos referentes ao Método Laddering.  

Capítulo 3: A descrição da visão geral desta proposta de Trabalho de Curso. 

Capítulo 4: A especificação de requisitos utilizada, seguido da metologia de 

desenvolvimento empregada na implementação do sistema. 

Capítulo 5: A modelagem do sistema com seus respectivos requisitos funcionais e não 

funcionais. 

Capítulo 6: Tecnologias que foram utilizadas durante o desenvolvimento do sistema. 

Capítulo 7: Apresentação das telas concebidas no presente trabalho. 

Capítulo 8: Considerações Finais, principais considerações e trabalho futuros. 
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2 MÉTODO LADDERING 

 O Laddering segundo Reynolds e Gutman (1988) é um método de grande 

importância para decifrar os valores humanos que partem dos atributos, não se 

centrando somente neles, mas também em suas consequências e no valor envolvido em 

tal cadeia.   

Pode-se dizer então que o Laddering está focado não somente em produtos ou 

marcas, mas nos comportamentos contextualizados dos indivíduos e na possibilidade de 

decifrar os significados importantes que os consumidores associam com os produtos 

que eles consomem (GENGLER et. al., 1999).  

 Neste sentido, trata-se de um método essencialmente qualitativo que tem por 

objetivo principal “acessar os sistemas de significados pessoais dos indivíduos” por 

meio da condução e incentivo aos respondentes para que façam abstrações.  

  A seguir serão apresentados os conceitos relacionados a composição do Ladder, 

seguido das técnicas para aquisição de dados, bem como as especificações do Mapa 

Hierárquico. 

 

2.1 Composição do Ladder 

 

 Rockeach em 1973 definiu que um ladder é composto por uma cadeia de 

atributos, consequências e valores denominada (A-C-V), conforme apresentados a 

seguir: 

•  Atributos, como significados concretos que podem ser captados a partir da 

observação de suas características físicas ou observáveis. 

•  Consequências, por sua vez, são significados mais abstratos que refletem os 

benefícios percebidos a partir de um determinado atributo. 

•  Valores, em um nível ainda maior de abstração, estão relacionados a crenças mais 

duradouras, ou ao próprio estado final que as pessoas buscam atingir, tais como 

bem-estar, felicidade, entre outros. 

Deste modo, um automóvel de qualquer marca, possui características concretas, 

físicas e visuais, por exemplo: possuir “quatro portas” sendo isso um atributo. Uma 
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consequência vinda deste atributo seria “espaço”, onde esta consequência pode gerar 

uma outra, como por exemplo “conforto”. Finalizando a composição de um ladder tem-

se o valor, algo ainda mais abstrato como uma crença, sensação a qual poderia ser 

“felicidade”.   

Para Gengler et. al. (1999), este padrão de associação entre atributos e 

consequências, e desta com valores, constituem uma forma simples de caracterizar a 

maneira pela qual as características físicas dos produtos, ou atributos, ganham 

relevância e significado para os consumidores. 

 Assim, pode-se dizer que o objetivo final do Ladder é acessar os valores pessoais 

que os produtos suscitam nos consumidores por meio de suas interações com atributos e 

consequências. 

 

2.2 Técnica para Aquisição de Dados 

 

 A aquisição dos dados é realizado por meio de entrevistas em profundidade, tendo 

em vista que o Laddering propõe-se a descobertas de insights e ao aprofundamento nas 

questões referentes aos atributos seguido da manifestação de consequências e à 

percepção dos valores (REYNOLDS e GUTMAN, 1988).  

 Sua cadeia A-C-V é o que forma a base da posterior análise prescrita pelo método, 

motivo pelo qual precisa contar com alguns esforços específicos no momento da coleta 

de dados. 

 Todo este processo e fundamental para permitir a geração de mapas mais 

inteligíveis, resultando em uma impressão do número de ligações existentes entre os 

elementos da cadeia. A seguir será descrito os conceitos do Mapa Hierárquico. 

 

2.3 Mapa Hierárquico 

 

O Mapa Hierárquico ilustra todas as ligações existentes, diretas e indiretas entre 

atributos e consequências demonstrado pelas ligações fortes e fracas, que significa a 

força que denominado atributo diretamente ligou a determinada consequência, sendo 

possível a ligação entre consequências e valores. 
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 Nesta perspectiva, o Mapa Hierárquico é uma ferramenta valiosa para se 

compreender os processos cognitivos através dos quais os consumidores chegam aos 

valores desejados quando do seu consumo.  

 A Figura 1, ilustra todas as relações entre os atributos, consequências e valores 

que foram coletados em um determinada pesquisa, trazendo respectivamente ao lado da 

referente cadeia de A-C-V a quantidade de vezes que se repetiu nas entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 Assim, como pode ser visto na Figura 1, as cadeias de A-C-V mapeadas no Mapa 

Hierárquico contribuem para fidelização dos consumidores. O peso de tal contribuição 

está diretamente associado à quantidade de vezes que determinada sequência tenha sido 

citada, ou seja à quantidade de consumidores que utilizaram o mesmo caminho para 

ligar um atributo dos produtos ou da marca a um valor específico.  

Deste modo, a partir do resultado gráfico o pesquisador irá avaliar, identificar e 

obter conclusões a que levaram os consumidores a optarem, determinado produto ou 

marca. 

 

 

  

FIGURA 1 – Mapa Hierárquico 
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3 VISÃO GERAL DA PROPOSTA 

Neste capítulo será descrito uma visão geral da proposta, descrevendo 

inicialmente a versão anterior do sistema utilizado, seguido da descrição desta proposta 

que é conceber uma versão SaaS para um sistema que emprega o Método Laddering. 

 

3.1 Versão anterior do Sistema 

 

Para a concepção deste trabalho foi necessário um estudo do software utilizado 

anteriormente pelos pesquisadores.  Este estudo permitiu identificar como acontecia a 

manipulação dos dados coletados, bem como eram realizados o armazenamento, 

processamento e geração do Mapa Hierárquico.   

A seguir será apresentado uma visão geral das versões utilizadas anteriormente, 

as quais eram executadas nas plataformas DOS, Excel e PowerPoint da Microsoft. 

Versão DOS 

 

A Figura 2 ilustra a descrição das principais funcionalidades contidas na versão 

em DOS, conforme serão descritas a seguir: 

• Editar resultado da entrevista de Ladder 

• Lista de impressão de Ladder em arquivo 

• Entrar/Editar Análise de conteúdos sinônimos 

• Criar matriz de implicação de Ladder  

• Imprimir matriz de implicação 

• Criar mapa de valor hierárquico de matriz de implicação 

• Editar valores mapa hierárquico 

• Imprimir valores mapa hierárquico 

  



 

 

 

 

 

 

Esta versão denominada 

possuindo poucos recursos 

limitações, necessidade de 

sistema contemplava um significativo número de usuários

maior privacidade  ao pesquisador sobre os dados inseridos no sistema.

 Devido as limitações impos

relatórios textuais e gráficos, com o passar do tempo adotou

dos dados pesquisados em planilhas em Excel, 

PowerPoint, conforme ilustrado na 

FIGURA 3
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Esta versão denominada Laddermap foi desenvolvida entre o ano 1993 à 1998, 

recursos computacionais, resultando em uma ferramenta com 

necessidade de  resultados com maior precisão, entre outros.

ignificativo número de usuários, porém não 

ao pesquisador sobre os dados inseridos no sistema.

Devido as limitações impostas pelo software em DOS, sobretudo a limitação de 

relatórios textuais e gráficos, com o passar do tempo adotou-se manualmente a digitação 

dos dados pesquisados em planilhas em Excel, e a geração do Mapa Hierárquico

PowerPoint, conforme ilustrado na Figura 3. 

FIGURA 2 - Versão em DOS 

FIGURA 3 - Mapa Hierárquico (gerado em PowerPoint) 

 

foi desenvolvida entre o ano 1993 à 1998, 

em uma ferramenta com  

entre outros.  Além disso, o 

não permitindo uma 

ao pesquisador sobre os dados inseridos no sistema.  

tas pelo software em DOS, sobretudo a limitação de 

se manualmente a digitação 

geração do Mapa Hierárquico em 
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3.2 Proposta do Trabalho 

 

A proposta deste trabalho conforme descrita no capítulo de introdução é 

conceber uma versão SaaS para o sistema utilizado anteriormente, o qual emprega o 

Método Laddering, contribuindo aos pesquisadores da área de marketing. 

Portanto, o presente trabalho surgiu através de uma parceria com a mestranda 

Amanda Yamim do Curso de Pós-Graduação em Marketing da UFRGS, com o objetivo 

de desenvolver um sistema, o qual empregasse o Método Laddering.  

O desenvolvimento desse sistema vem para suprir as necessidades encontradas 

no sistema anterior, já que este não vinha sendo eficiente, tendo que utilizar como 

alternativa planilhas do Excel para inserção de dados e relatórios e PowerPoint para 

geração de gráficos. 

Para iniciar o desenvolvimento desta proposta, realizou-se primeiramente uma 

análise do sistema anterior e reuniões para o entendimento do método que deveria ser 

aplicado, compreendimento das funcionalidades disponíveis e os resultados que 

deveriam ser apresentados. 

Logo, o próximo passo foi a escolha de qual Linguagem de Programação seria 

utilizada para o desenvolvimento do sistema e a seleção de qual Framework. Foi 

necessário um estudo sobre o CakePHP, compreendendo as funcionalidades do mesmo, 

a fim de utilizar da melhor maneira os recursos que o mesmo disponibilizava, podendo 

agregar da melhor forma ao sistema a ser desenvolvido. 

Foi necessário também um estudo de uma biblioteca, em conjunto com a 

linguagem de programação que se vinha sendo aplicada, para geração do resultado final 

do sistema que é apresentado graficamente. 

Uma necessidade para concepção deste sistema foi a criação de uma interface 

intuitiva e amigável nas rotinas propostas, relatórios claros que também serão 

representados em formas gráficas ao pesquisador, sendo assim lhe facilitando uma  

melhor conclusão. 

Assim, suprindo outra necessidade do sistema anterior, este sistema foi 

desenvolvido em plataforma via WEB, permitindo que usuários em geral, sobretudo 

pesquisadores tenham acesso ao sistema. 
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4 ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 
 

Neste capítulo será detalhado o processo de especificação de requisitos proposto 

neste trabalho, serão abordados os métodos de especificação de requisitos utilizados, 

bem como os requisitos funcionais e não funcionais. 

4.1 Método de especificação de requisitos 

Os métodos de especificação de requisitos empregados neste trabalho de 

graduação que melhor se enquadraram dentre os estudados foram Análise de sistemas 

existentes e reuniões. 

A escolha do método de Análise de sistemas existentes deve-se ao fato que este 

trabalho baseia-se em um sistema anteriormente utilizado, esse estudo possibilitou uma 

avaliação das funcionalidades que não estavam satisfeitas, devido as suas limitações 

operacionais, bem como o levantamento de pontos a serem melhorados. 

Foram realizadas reuniões de maneira informal para obter respostas da forma 

que o sistema deve interagir com o usuário. Além disso foi necessário incluir perguntas 

para diagnosticar quais informações seriam relevantes para o desenvolvimento do 

sistema.  

Breveamente foram realizadas as seguintes perguntas: 

- O que o sistema anterior realizava? 

- Quais os nível de usuários deverão existir no sistema? 

- Que tipo de informações deverão ser gerenciadas pelo sistema? 

- Como deverá ser o registro de um ladder no projeto? 

- Que tipo de relatórios o sistema gerará? 

- Qual é a composição do Mapa Hierárquico? 

- Como é gerado o Mapa Hierárquico? 

 

4.2 Requisitos funcionais 

 A seguir serão apresentados os principais requisitos funcionais a serem providos 
neste trabalho. 

[RF - 01] – Criar Conta Pessoal de Pesquisador: O sistema permiti criar uma conta de 

usuário. Este terá como nível de acesso padrão denominado pesquisador. 

[RF - 02] - Efetuar Login: O sistema deverá realizar a autenticação de usuários. 
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[RF - 03] - Recupera a Senha: Essa funcionalidade permiti o usuário recuperar a senha 

cadastrada. 

[RF - 04] – Cadastro do Projeto: Permitir cadastrar projetos no sistema. 

[RF - 05] – Cadastro de Atributo, Consequência e Valores (ACV): Permitir cadastrar 

Atributos, Consequências e Valores no sistema referente ao projeto criado. 

[RF - 06] – Cadastro de Entrevista:  Permite cadastrar os indivíduos que estaram sendo 

entrevistados. 

[RF - 07] – Cadastro de Ladders da Entrevista: O sistema permiti o cadastrado das 

perguntas com seus respectivos atributos, consequências e valores das respostas das 

entrevistas. 

[RF - 08] – Exportar dados: Permitir a exportação em arquivo dos dados referentes as 

respostas da pesquisa referente ao projeto bem como a uma determinada entrevista do 

mesmo. 

[RF - 09] – Criar Gráfico de Ladder: Permitir a visualização de um laddering 

específico. 

[RF - 10] – Gerar Mapa Hierárquico: Permitir a geração do resultado do projeto 

baseado no Metódo Laddering. 

[RF - 11] – Cadastro de Usuários: Permitir o administrador cadastrar o usuário 

pesquisador ou administrador, tendo a possibilidade de modificar ambos niveís de 

acesso. 

[RF - 12] – Visualização dos Projetos: Permitir o administrador a visualizar todos os 

projetos cadastrados no sistema. 

 

4.3 Requisitos não funcionais 

 Como requisitos não funcionais destacam-se os relacionados a seguir: 

[RNF - 01] – Usabilidade:  O sistema deve disponibilizar os  dados de forma simples e 

direta, tendo um auxílio aos usuários no próprio manuseio da interface gráfica. A 

navegação deve ser simplificada de modo a tornar o sistema produtivo e fácil de usar. 

[RNF - 02] – Acessibilidade: O sistema deve permitir acesso de qualquer local que 

disponha de um computador com acesso a internet, independentemente  o sistema 

operacional utilizado. 

[RNF - 03] – Segurança: O sistema deverá ter contas com permissões para cada nível de 

usuário.  
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5 MODELAGEM DO SISTEMA 
 

A seguir serão apresentados a metodologia de desenvolvimento, descrição dos 

casos de usos, diagrama de casos de uso e o modelo ER. 

 

5.1 Metodologia de desenvolvimento 

 

Metodologia utilizada neste trabalho é a Metodologia Incremental por permitir 

um planejamento estagiado em que várias partes do sistema são desenvolvidas em 

paralelo, e interadas quando completas. A alternativa ao desenvolvimento Incremental é 

desenvolver todo o sistema com uma integração única. 

Neste sentido, a Metodologia Incremental tem uma importante relação com o 

projeto em desenvolvimento, devido ser possível entregas parciais que facilitam a 

identificação e correção de erros entre os componentes do software e necessidades não 

especificadas nas fases iniciais, afim de  serem desenvolvidas nos incrementos. 

 

5.2 Descrição dos casos de uso 

 

Nome do caso de uso 

Criar Conta Pessoal de Pesquisador  

Ator 

Pesquisador 

Prioridade 

2 

Fluxo de eventos principal (básico): 

O usuário deverá clicar no botão “criar uma conta” e se cadastrar  no  site,  preenchendo  

os campos nome, email, login e senha. 

Fluxo alternativos: 

1 - Se o login existir na base de dados, o sistema informará que o mesmo já existe, 

solicitando o preenchimento de um novo login. 

2 – O sistema não permitira a criação da conta se a senha for inferior a seis caracteres 

alfanúmericos. 
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3 – Todos os campos deverão ser preenchidos caso contrário o sistema dispara o alerta 

referente os respectivos campos, não permitindo o cadastro da conta. 

 

 

 

Nome do caso de uso 

Efetuar Login 

Ator 

Pesquisador 

Prioridade 

3 

Fluxo de eventos principal (básico): 

O usuário deverá fornecer o login e senha, após validação dos dados fornecidos, o 

sistema permite o acesso às funcionalidades restritas para aquele nível de usuário 

(pesquisador ou administrador) durante a sessão. 

Fluxo alternativos: 

Se o sistema checar que o login ou a senha são inválidos, solicitará que seja inserida 

uma nova tentativa. 

 

Nome do caso de uso 

Recuperar Senha 

Ator 

Pesquisador 

Prioridade 

2 

Fluxo de eventos principal (básico): 

Ao clicar no link “recuperar senha”, deverá preencher o campo email para o envio de 

uma nova senha de acesso, que será gerada pelo sistema. 

Fluxo alternativos: 

Se o email não existir na base de dados, o sistema informará que o mesmo não existe e 

que não será possível a recuperação da senha. 
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Nome do caso de uso 

Cadastro de Projeto 

Ator 

Pesquisador 

Prioridade 

2 

Pre-Condições 

Efetuar Login 

Fluxo de eventos principal (básico): 

Será necessário clicar no botão cadastro de projeto e preencher o campo nome. 

Fluxo alternativo: 

O sistema disparará um alerta informando que não será possível a criação do projeto 

caso o campo nome esteja em branco. 

 

 

Nome do caso de uso 

Cadastro de Atributos,  Consequências e Valores(ACV) 

Ator 

Pesquisador 

Prioridade 

3 

Pre-Condições 

Cadastro de Projeto 

Fluxo de eventos principal (básico): 

Ao clicar no botão “cadastro de ACV”, deverá selecionar uma das seguintes opções: 

Atributo, Consequência ou Valor, e preencher o campo nome. 

Fluxo alternativo: 

Surgirá um alerta informando que não será permitido a conclusão do cadastro se não for 

feita a escolha de uma das opções e o preenchimento do campo nome. 
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Nome do caso de uso 

Cadastro de Entrevista 

Ator 

Pesquisador 

Prioridade 

2 

Pre-Condições 

Cadastro de Projeto 

Fluxo de eventos principal (básico): 

Poderá  cadastrar  inúmeras  entrevistas  ao  projeto  correspondente,   preenchendo  o 

campo nome do entrevista e sua descrição ao clicar no botão cadastrar entrevista. 

Fluxo alternativo: 

Se o campo nome estiver em branco, surgirá um alerta do sistema, informando que o 

campo é obrigatório a ser preenchido. 

 

Nome do caso de uso 

Cadastro de Ladders da Entrevista 

Ator 

Pesquisador 

Prioridade 

5 

Pre-Condições 

Cadastro de Entrevista 

Fluxo de eventos principal (básico): 

Clicando no botão cadastrar ladders referente ao entrevistado será redirecionado para 

tela de relação de ladders, onde poderá adicionar o ladder, haverá as linha designadas 

ao Atributo, Consequência possibilitando adicionar inúmeras consequencias ao clicar no 

botão adicionar, e Valor, os respectivos terão a opção de preencher o  campo  frase  que 

é a pergunta realizada ao entrevistado sendo  que  não  é  um campo obrigatório a ser 

preenchido, selecionará a opção SIN que é um campo select onde haverá a ACVs 

cadastras anteriormente. 

Fluxo alternativo: 

A não seleção em pelo menos um Atributo, Consequência e Valor será disparado pelo 
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sistema uma alerta, informando que deverá se preenchido, impossibilitando o 

salvamento do ladder. 

 

Nome do caso de uso 

Criar Gráfico de Ladder 

Ator 

Pesquisador 

Prioridade 

2 

Pre-Condições 

Cadastro de Ladders da Entrevista 

Fluxo de eventos principal (básico): 

Na tela relação de ladders, ao clicar no botão gráfico ao correspondente ladder, 

conseguirá visualizar uma ladder com suas respectivas ligações. 

 

Nome do caso de uso 

Exportar Dados 

Ator 

Pesquisador  

Prioridade 

4 

Pre-Condições 

Cadastro de Projeto 

Fluxo de eventos principal (básico): 

Ao clicar na opção Exportar XLS na tela de projetos na linha do correspondente projeto 

e exportado um relatório completo de todos os dados ou na relação de entrevistas terá a 

mesma opção sendo que ira gerar um relatório específico ao entrevistado no formato em 

Excel. 
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Nome do caso de uso 

Gerar Mapa Hierárquico 

Descrição 

Esse caso de uso irá demonstrar graficamente todas as respectivas ACVS referente ao 

projeto, demonstrando o número de vezes que foram mencionadas na entrevista e 

mostrando as ligações que é a força que diretamente e indiretamente entre as ACVS.  

Ator 

Pesquisador  

Prioridade 

5 

Pre-Condições 

Cadastro de Projeto e Cadastro de Ladders da Entrevista 

Fluxo de eventos principal (básico): 

Gera  o  resultado  do respectivo projeto gráficamente para o pesquisador chegar a uma 

conclusão.  

 

Nome do caso de uso 

Cadastro de Usuários 

Ator 

Administrador 

Prioridade 

5 

Fluxo de eventos principal (básico): 

Visualiza todos os usuários cadastrados no sistema que são os pesquisadores, possui a 

opção de cadastrar um usuário sendo os mesmos campos do caso de uso “cadastro de 

pesquisador” sendo que terá uma opção adicional, podendo tornar um usuário 

pesquisador como administrador assim como cadastrar um administrador. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

24

Nome do caso de uso 

Visualizar Projetos 

Ator 

Administrador 

Prioridade 

2 

Fluxo de eventos principal (básico): 

Ao clicar no menu projetos visualizará todos os projetos cadastrados pelos 

pesquisadores no sistema. 
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5.3  Diagrama de casos de uso 

 A Figura 4, apresenta modelagem do Diagrama de casos de uso deste trabalho 

de graduação, sendo composto por dois atores, Administrador e Pesquisador. 

 O ator administrador possui o controle de todas as funcionalidades do sistema, 

como o cadastro de usuários e a visualização dos projetos do sistema. 

 O ator pesquisador é responsável por criar sua conta pessoal de pesquisador, 

efetuar login, recuperar sua senha de acesso, cadastrar projetos, cadastrar atributo, 

consequências e valor (A-C-V), cadastrar entrevistas, cadastro de ladders da entrevista, 

exportar dados, criar o gráfico de ladder e por fim a gerar o mapa hierárquico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 - Diagrama de Caso de Uso  
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5.4 Modelo ER

FIGURA 5 – Modelo ER 
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6 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

 

A seguir, uma breve resumo das principais tecnologias a serem utilizadas para 

implementação deste trabalho de curso. 

HTML 

HTML(abreviação para a expressão inglesa Hyper Text Markup Language, que 

significa Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem de 

marcação utilizada para produzir páginas na Web (SILVIO,  2008). 

 

CSS 

 

Cascading Style Sheets (ou simplesmente CSS) é uma linguagem de estilo utilizada 

para definir a apresentação de documentos escritos em uma linguagem de marcação, 

como HTML ou XML. Seu principal benefício é prover a separação entre o formato e o 

conteúdo de um documento (SILVIO,  2008). 

 

JAVASCRIPT 

 

JavaScript é uma linguagem de programação interpretada . Foi originalmente 

implementada como parte dos navegadores web para que scripts pudessem ser 

executados do lado do cliente e interagissem com o usuário sem a necessidade deste 

script passar pelo servidor, controlando o navegador, realizando comunicação 

assíncrona e alterando o conteúdo do documento exibido. 

 

jsPLUMB – Jquery 

 

Fornece uma maneira de conectar elementos de interface. 

jsPlumb está organizada em várias classes e namespaces. Requer um dos jQuery, 

MooTools ou YUI3. 
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POSTGRESQL 

 

PostgreSQL é um dos SGBDs (Sistema Gerenciador de Bancos de Dados) de código 

aberto mais avançados. 

 

PHP 

 

“PHP Hypertext Preprocessor”. Ela é uma linguagem de programação para 

desenvolvimento de sites Web interativos e dinâmicos. 

(WANKYU et al., 2001). 

 

CAKEPHP 

 

CakePHP é um framework escrito em PHP que tem como principais objetivos oferecer 

uma estrutura que possibilite aos programadores de PHP de todos os níveis 

desenvolverem aplicações robustas rapidamente, sem perder flexibilidade. 

 
 



 

7 TELAS DO SISTEMA
 

Este capítulo apresenta

presente trabalho. Foram 

cadastro de projetos e geração do mapa hierárquico, os quais serão relatado

 

7.1 Login 

Tela inicial de acesso ao sistema, 

para autenticação do usuário. Também é possivel o pesquisador criar uma conta de 

acesso ao sistema, através do botão “CRIAR UMA CONTA”. 

 
 

7.2 Cadastro de Pesquisador

 Permiti qualquer usuário criar

com perfil de pesquisador. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7 
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DO SISTEMA 

Este capítulo apresenta as telas das principais funcionalidades desenvolvidas 

Foram definidos quatro seções: login, cadastro de pesquisador, 

cadastro de projetos e geração do mapa hierárquico, os quais serão relatado

Tela inicial de acesso ao sistema, através dos campos Username

do usuário. Também é possivel o pesquisador criar uma conta de 

acesso ao sistema, através do botão “CRIAR UMA CONTA”.  

Pesquisador  

Permiti qualquer usuário criar gratuitamente uma conta de acesso ao sistema

  

FIGURA 6 – Tela de Login 

FIGURA 7 – Tela de Cadastro de Pesquisador 

 

desenvolvidas no 

quatro seções: login, cadastro de pesquisador, 

cadastro de projetos e geração do mapa hierárquico, os quais serão relatados a seguir. 

Username e Password 

do usuário. Também é possivel o pesquisador criar uma conta de 

de acesso ao sistema 



 

7.3 Cadastro de Projetos 

 
Assim que um pesquisador

cadastre seus projetos, onde será possível informar

projeto, tais como: ACV, e

as entrevistas registradas no sistema

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.1 Cadastrar ACV 

 
 Nesta área o pesquisador realiza o 

formada, pelos atributos, consequências e valores.
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um pesquisador for autenticado, o sistema possibilita que 

, onde será possível informar as informações que compõem 

, entrevistas e a exportação em arquivo formato

no sistema. 

Nesta área o pesquisador realiza o cadastro da cadeia A-C-V do projeto o qual é 

formada, pelos atributos, consequências e valores. 

 

FIGURA 8 - Tela de Projetos 

FIGURA 9 – Tela de Cadastro de ACV 

 

sistema possibilita que o mesmo 

informações que compõem o 

em arquivo formato Excel de todas 

do projeto o qual é 



 

7.3.2 Cadastrar Entrevista

Nesta opção, o pesquisador cadastra de forma anônima o nome e a descrição 

das entrevistas realizadas em um

operações: cadastrar ladders

especificos de cada individuo

e remoção.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7.3.2.1 Cadastro de Ladders

 
 Esta tela demonstra 

sendo que o ladder é composto por um atributo, uma ou 

aos quais esta cadeia de A-

criado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 

FIGURA 11 
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Cadastrar Entrevista 

, o pesquisador cadastra de forma anônima o nome e a descrição 

realizadas em um dado projeto, onde será possível realizar as seguintes 

ladders da respectiva entrevista, exportar em XLS os dados 

de cada individuo na pesquisa, bem como futuras manutenções de alteração 

 

 
FIGURA 10 – Tela de Entrevistas 

Ladders 

 como é realizado o cadastro de um ladder de um

é composto por um atributo, uma ou mais consequências e um valor, 

-C-V foram definidos pelo pesquisador quando o projeto foi 

FIGURA 8 - Tela de Cadastro de ACV  

FIGURA 11 – Tela de Cadastro de Ladders  
 

, o pesquisador cadastra de forma anônima o nome e a descrição 

projeto, onde será possível realizar as seguintes 

entrevista, exportar em XLS os dados 

, bem como futuras manutenções de alteração 

de uma entrevista, 

consequências e um valor, 

pelo pesquisador quando o projeto foi 



 

 A seguir serão ilustradas as telas de relação de 

seguido da opção do gráfico de um

 
Relação de Ladders 
 

Esta tela apresenta um conjunto de 

referente a um respectivo entrevi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 
 
 Esta funcionalidade permiti a geração de um g

as ligações de um determinado 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA
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A seguir serão ilustradas as telas de relação de ladders de um entrevistado 

do gráfico de um ladder. 

tela apresenta um conjunto de ladders cadastrado pelo pesquisador 

entrevistado. 

Esta funcionalidade permiti a geração de um gráfico onde é possível 

as ligações de um determinado ladder. 

FIGURA 13 – Tela de Gráfico de Ladders 

 

FIGURA 12 – Tela de Relação de Ladders  

 

de um entrevistado 

cadastrado pelo pesquisador 

nde é possível visualizar 



 

7.4 Geração do Mapa Hierárquico
 

  Nesta tela é possível gerar o Mapa Hierárquico dos respectivos projetos 

cadastrados.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.1 Mapa Hierárquico 
 

A Figura 15 abaixo demonstra o Mapa Hierárquico gerado pelo sistema, onde é 

possível ver todos os atributos, consequências e valores que foram presentes no 

referente projeto, respectivamente trazendo

entrevistas. 

 

 

FIGURA 14
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Geração do Mapa Hierárquico 

Nesta tela é possível gerar o Mapa Hierárquico dos respectivos projetos 

 

abaixo demonstra o Mapa Hierárquico gerado pelo sistema, onde é 

possível ver todos os atributos, consequências e valores que foram presentes no 

referente projeto, respectivamente trazendo a quantidade de vezes que se repetiu nas 

 

FIGURA 14 – Tela de Geração do Mapa Hierárquico 

FIGURA 15 – Tela do Mapa Hierárquico  

 

Nesta tela é possível gerar o Mapa Hierárquico dos respectivos projetos 

abaixo demonstra o Mapa Hierárquico gerado pelo sistema, onde é 

possível ver todos os atributos, consequências e valores que foram presentes no 

a quantidade de vezes que se repetiu nas 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste capítulo serão apresentadas as principais considerações dos estudos 

realizados neste Trabalho de Curso seguido dos trabalhos futuros. 

8.1 Principais considerações 

Após o término desta etapa de concepção deste Trabalho de Curso II é possível 

destacar que o desenvolvimento desta ferramenta denominada LADDERING-SAAS, 

permitirá uma importante contribuição a área de Marketing, tendo vista, a utilização do 

Método Laddering pela comunidade acadêmica. 

Outros pontos a serem destacados do trabalho são: (i) entrevistas para 

levantamento de requisitos; (ii) definição da metodologia de desenvolvimento; (iii) 

elaboração da modelagem do sistema; e (iv) o estudo de tecnologias como o Framework 

Cake PHP e a API JsPlumb para geração do Mapa Hierárquico. 

8.2 Trabalhos Futuros 

 A seguir serão listados as funcionalidades previstas para continuidade do 
trabalho. 
 

• Autenticação de pesquisadores com logins de redes sociais; 
 

• Disponibilizar uma versão do sistema na língua inglesa; 
 

• Compartilhamento de projetos e pesquisas entre pesquisadores da ferramenta; 
 

• Suporte para upload de arquivo com os dados; 
 

• disponibilizar opções para exportar o Mapa Hierárquico em diferentes formatos 

(jpg, png, pdf, etc.); 
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