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As organizações são entidades sociais que combinam elementos estratégicos, táticos e operacionais, os quais 
devem coexistir em equilíbrio para a produção de bens ou serviços. À medida que a complexidade aumenta, 
sempre é um desafio gerenciar as organizações, considerando que os elementos acima mencionados podem 
existir em diferentes dimensões: pessoas, tecnologia, processos, para mencionar apenas alguns. Para apoiar os 
gestores em enfrentar complexidades organizacionais, uma ampla gama de métodos e técnicas foi desenvolvida 
e empregada. No entanto, boa parte desses métodos, não é capaz de produzir modelos que efetivamente 
representem as organizações. A partir dessa observação surgiu o Design & Engineering Methodology for 
Organizations (DEMO), um método inicialmente criado para fins de desenvolvimento de Sistemas de Informação 
(SI) e posteriormente adaptado aos propósitos de modelagem, Re-Desenho e Re-Engenharia das organizações. 
Contendo princípios teóricos da Ontologia Corporativa (OC), o DEMO enfatiza a construção de modelos 
organizacionais focados nos padrões de comunicação entre seres humanos. Esse método pressupõe que a 
comunicação entre atores humanos constitui a base para uma melhor compreensão das organizações. O método 
DEMO, apesar de ser um recurso teoricamente e metodologicamente bem fundamentado, apresenta 
oportunidades para novos estudos. Uma oportunidade tem conexões com o papel que os documentos 
desempenham nas interações sociais, e como eles estão vinculados aos processos organizacionais. Neste 
contexto, a presente tese discute a questão dos documentos no âmbito das práticas da modelagem. O objetivo 
principal é obter melhorias nas práticas do método DEMO, ao longo da construção de um artefato específico, a 
saber: “Modelo dos Atos dos Documentos em DEMO”. É um estudo que visa compreender a natureza dos 
documentos como objetos sociais, em um escopo que vai além de seus meros papéis informativo ou de prova. 
Para este estudo adotou-se a metodologia Design Science Research (DSR), por meio do qual um conjunto de 
sete diretrizes foram propostas. Estas diretrizes favorecem a compreensão, execução e avaliação do artefato 
desenvolvido através da pesquisa. Para a avaliação, foram utilizados documentos oficiais em uso numa 
instituição real de saúde, a saber, Fundação Hemominas, que serviu de cenário para a aplicação do modelo. 
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