
O que é NVivo? 
O NVivo é um software que ajuda você a organizar e 
analisar facilmente as informações não estruturadas, para 
tomar sempre as melhores decisões. 

Seja qual for seu material, seu campo e sua abordagem, 
o NVivo fornecerá uma área de trabalho para ajudar você 
em cada etapa do projeto - da organização do material até 
a análise e depois no compartilhamento e na geração de 
relatórios.

Quem usa o NVivo? 
De pesquisas em saúde e avaliação de programas, 
passando por atendimento a clientes, recursos humanos 
e desenvolvimento de produtos - o NVivo é usado em 
praticamente todos os campos. A Universidade de Yale, a 
World Vision Australia, o Policy Studies Institute do Reino 
Unido e a Progressive Sports Technologies, usam o NVivo 
para aproveitar suas informações e seu conhecimento. 
Desenvolva projetos e execute-os rapidamente usando o 
manual de Introdução. 

“O NVivo é mais do que um simples programa de análise 
de dados qualitativos, é um recurso vital para planejamento, 
coordenação de equipes, análises literárias, projetos de 
pesquisa e análise de dados e relatórios”. 

Chris Atchison, Departamento de Sociologia e Antropologia 
da Simon Fraser University

Quais objetivos que o NVivo ajuda a atingir?

Para pessoas

Use o NVivo para:

•     Concentrar mais tempo com análises e descobertas e 
menos tempo em tarefas administrativas.

•    Trabalhar de forma sistemática e não perder dados.

•     Apurar suas informações e descobrir conexões sutis de 
formas que simplesmente não são possíveis de serem 
obtidas manualmente.

•    Provar rigorosamente suas descobertas com evidências.

•    Gerenciar todo o seu material em um arquivo de projeto.

•    Trabalhar facilmente com o material na sua língua.

•    Compartilhar facilmente seu trabalho com outros.

Para organizações

Use o NVivo para:

•     Obter o máximo resultado dos dados – das informações 
de feedback do cliente e do funcionário sobre o 
desempenho do produto – para fazer novas descobertas 
e, no final das contas, tomar decisões melhores.

•     Gerenciar facilmente suas informações e aprimorar o  

fluxo de trabalho interno e os processos de geração de 
relatórios.

•     Fornecer informações de qualidade apoiadas em uma 
descoberta transparente e no processo de análise.

•     Justificar a tomada de decisões com descobertas sólidas 
e recomendações baseadas em evidências.

•     Reexaminar os dados facilmente. Criar um grande 
quadro ao longo do tempo.

•     Aumentar a produtividade e reduzir os períodos de 
tempo do projeto.

Visão geral do NVivo
Software de suporte para pesquisa de métodos qualitativos e mistos
Todos os dias enfrentamos dúvidas e desafios sobre a necessidade de investigação e descoberta de 
respostas. Procuramos informações que ajudem a entregar percepções – e raramente elas se referem 
apenas a números. Nossas respostas são provenientes de grupos focais, entrevistas, pesquisas, gravações 
em vídeo, áudio, mídia social – e tudo o que fizer parte desse processo. Se isso estiver relacionado com seu 
negócio, sua pesquisa ou seu estudo, deduzimos que responder suas dúvidas de forma rápida e rigorosa 
significará a realização de resultados melhores e a tomada de decisões baseadas em informações.
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Descubra como o NVivo pode oferece suporte 
para você.

Seu projeto

Todos os projetos são exclusivos. Suas informações 
poderiam ser apresentadas em vários formatos e muitos 
idiomas e você poderia continuar trabalhando sozinho, com 
um supervisor ou participando de uma equipe. Sejam quais 
forem seus dados, seu qual for seu esquema de trabalho,  
o NVivo permite que você trabalhe da sua forma.

Sua abordagem

Você pode usar uma metodologia ou um processo de 
pesquisa específico, ou empreender uma abordagem 
exclusiva. Você pode querer obter uma visualização de 
nível elevado ou explorar detalhadamente temas mais 
sutis.Você pode usar uma metodologia ou um processo 
de pesquisa específico, ou empreender uma abordagem 
exclusiva. Independentemente da sua abordagem, o NVivo 
tem a flexibilidade necessária para ajudar.

Sua área de trabalho

A área de trabalho do NVivo foi criada para usar as 
diretrizes da interface de usuário da Microsoft e, por  
esse motivo, ela parecerá familiar e será fácil de usar. 
Também existe uma variedade de recursos para você 
começar a usar e aprender a controlar. Os tutoriais em 
vídeo, assim como os manuais e a ajuda on-line, estarão 
instalados e prontos para serem usados.

Trabalhe com suas informações 

O NVivo gerencia quaisquer dados virtualmente, incluindo 
documentos do Word, PDFs, arquivos de áudio, tabelas 
de banco de dados, planilhas, vídeos, imagens e dados 
da Web. E você pode trocar informações entre o NVivo e 
outros aplicativos como Microsoft Word e Excel, IBM SPSS 
Statistics, Survey Monkey, EndNote, Evernote e OneNote.

Analisando uma pesquisa com respostas em aberto? Use o 
NVivo para explorar esse tipo de dados. O NVivo trabalha 
com facilidade em pacotes com estatísticas – assim é 
possível obter uma visão integral da informação passada 
por esses dados.

Compreenda suas informações 

As poderosas ferramentas de consulta do NVivo permitirão 
a descoberta de tendências sutis, e os recursos automáticos 
de análise farão com que você se surpreenda com seus 
dados e o detalhamento deles. Por exemplo, busque uma 
palavra exata ou palavras com significado semelhante para 
testar rapidamente teorias ou para conduzir você para áreas 
que precisam de análise posterior. Isso também poderá 
ser útil quando você estiver trabalhando com uma grande 
quantidade de dados.

Prefere imagens em vez de palavras? Com o NVivo, 
você pode exibir conexões, ideias e descobertas usando 
ferramentas de visualização como gráficos, mapas e 
modelos. E o que é melhor, você pode exibir facilmente  
dados registrados, em contexto, por trás dessas ferramentas.

Compartilhe e apresente suas descobertas

Deseja compartilhar suas descobertas com os outros?  

Suas conclusões, resultados de consulta, modelos e 
gráficos podem ser exportados ou simplesmente copiados 
e colados em relatórios e apresentações. O NVivo também 
permite exportar suas descobertas como páginas da Web, 
assim você pode compartilhar arquivos e descobertas com 
clientes ou colegas que não tenham o NVivo.

Tente, compre ou saiba mais sobre o NVivo

Visite o site www.qsrinternational.com para:

•    Registrar-se em uma eDemo gratuita do NVivo

•    Baixar uma avaliação gratuita de 30 dias do NVivo

•      Assistir aos tutoriais do NVivo e outros vídeo práticos 
sobre ‘como fazer’

•      Exibir workshops de treinamento sobre a próxima versão 
do NVivo 

•     Obter um orçamento ou comprar o NVivo

Requisitos do sistema NVivo
•     Processador compatível com Pentium III de 1,2 GHz  

(32 bits) ou processador compatível com Pentium 4 
de 1,4 GHz (64 bits). (Recomendação: processador 
compatível com Pentium 4 de 2 GHz ou mais rápido)

•     RAM de 1 GB RAM ou superior. (Recomendação: RAM 
de 2 GB ou superior)

•     Resolução da tela de 1024 x 768. (Recomendação:  
1280 x 1024 ou superior)

•     Microsoft Windows XP SP2 ou versão posterior. 
(RecomendaçãoMicrosoft Windows XP SP2 ou versão 
superior ou Microsoft Windows Vista SP1 ou versão 
superior ou Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8)

•     Espaço em disco rígido com disponibilidade de 2 GB 
aproximadamente (espaço em disco adicional pode 
ser necessário para projetos NVivo). (Recomendação: 
aproximadamente 4 GB de espaço disponível no disco 
rígido)

•    Recomenda-se Internet Explorer 8 ou posterior

•    Conexão com Internet recomendada

Requisitos adicionais, se você quiser instalar e usar os 
aplicativos suplementares do NVivo:

•    Para NCapture: Internet Explorer 8 ou posterior ou  
     Google Chrome 21 ou posterior.

•    Para o complemento NVivo para o OneNote: Microsoft  
     OneNote (2007 ou 2010) e Microsoft Word (2007 oi 2010)

Sobre a QSR International
Nosso software ajuda mais de 1,5 milhão de pessoas e 
organizações nos campos educacional, governamental e 
comercial em 150 países a tomarem decisões fundamentadas 
e com conhecimento. Somos conduzidos pelas necessidades 
dos nossos clientes para inovar constantemente e fornecer 
o software e os serviços solicitados. Para treinamento ou 
consultoria, você pode contar conosco para treinamento global 
e serviços de consultoria (on-line ou no local, particulares ou 
em grupo), assim como suporte útil na forma de recursos on-
line e assistência pessoal.

http://www.qsrinternational.com/default.aspx

