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Apresentação 

 

 

 É com grande satisfação que saudamos os participantes do Workshop um 
Olhar Sociotécnico sobre a Engenharia de Software – WOSES 2005 – o primeiro de 
uma série que se deseja longa. Este é um evento promovido pela linha de pesquisa em 
Informática e Sociedade do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação 
(PESC) da COPPE/UFRJ e que conta com o apoio do CCET/UNIRIO, 
CenPRA/MCT, DEP/UFMG, FACIN/PUC-RS, e da linha de pesquisa em Engenharia 
de Software do PESC/COPPE/UFRJ. 

 

O WOSES 2005 propõe-se como um espaço dedicado a investigar as 
possibilidades e potencialidades do olhar sociotécnico especificamente lançado sobre 
a Engenharia de Software (ES), em sua busca de projetar e desenvolver software de 
alta qualidade. Um olhar que busca apreender a ES sem fragmentá-la em “fatores ou 
aspectos técnicos” de um lado, e  “fatores ou aspectos não-técnicos” de outro, sem 
fatorá-la em quaisquer outras dualidades (“fatores técnicos” versus “fatores humanos, 
organizacionais, éticos, políticos, sociais, etc.”) que terminem por desfigurar o “pano 
sem costura” que imbrica na ES o técnico e o social em um mesmo e indivisível 
tecido. Sensível às recomendações recorrentes na literatura da ES, sobre a 
importância das questões sociais, políticas, organizacionais, culturais para o sucesso 
dos projetos, o WOSES 2005 buscará: 

 

(i) promover novas e melhores formas de interação entre o técnico e o social, 
buscando superar  fronteiras entre a ES e outros saberes, especialmente 
aqueles oriundos das ciências humanas e sociais; 

(ii) encetar os primeiros passos para a formação de uma rede de pesquisadores 
brasileiros interessados pelo desafio de construir uma abordagem 
sociotécnica da ES, procurando socializar as experiências dos grupos de 
pesquisa brasileiros já envolvidos com o tema, bem como estimular a 
formação de novos grupos; 

 

O WOSES 2005 é constituído de apresentações dos grupos de pesquisa 
participantes. As apresentações contêm propostas de pesquisas, estudos, descrições 
de experiências, ou ainda preocupações e provocações que dizem respeito às 
interferências e relações dos chamados “aspectos não-técnicos”, “aspectos sociais”, 
“aspectos organizacionais”, “aspectos culturais”, etc., com os “aspectos técnicos da 
ES”, e que, portanto, constróem potencial ou efetivamente um olhar sociotécnico 
sobre a engenharia de software.  
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Definição de Requisitos na Concepção de Sistemas 
Informatizados: da elicitação à cooperação 

Renata B. Ferreira1, Francisco P. Lima2 

1 Diretoria de RH – ATAN Sistemas de Automação 
Belo Horizonte – MG – Brasil 

2 Departamento de Engenharia de Produção – Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) – Belo Horizonte – MG - Brasil 

renata.bastos@atan.com.br, fpalima@dep.ufmg.br 

Abstract. The definition of the project target, usually attributed to the 
difficult of the client to know what he or she wants, generates rework and 
inadequate products to the real usage. In a research conducted in an 
automation company, we explain the problems around the definition of the 
target. We propose methodological principles, associating descending and 
ascending approaches, which allow obtaining more adequate information 
and relations of cooperation between supplier and client, making easer the 
permanent readjust of the project requirements. 

Resumo. A indefinição do escopo de projeto, comumente atribuída à 
dificuldade do cliente saber o que quer, gera retrabalho e produtos 
inadequados à utilização real. Em pesquisa conduzida em uma empresa de 
automação, explicamos os problemas em torno da definição do escopo. 
Propomos princípios metodológicos, associando abordagens descendentes 
e ascendentes, que permitem obter informações mais adequadas e relações 
de cooperação entre fornecedor e cliente, facilitando o reajuste 
permanente dos requisitos de projeto. 

1. Recolocando um problema: por que os softwares não atendem as 
necessidades dos clientes? 

As empresas de desenvolvimento de software têm enfrentado muitos problemas na 
implantação e na aceitação do sistema pelos usuários. Tem chamado atenção a 
quantidade de conflitos e de processos judiciais envolvendo estas empresas e as 
empresas compradoras de seus serviços (Gazeta Mercantil, 1999 e 2001). As causas 
principais destes conflitos permeiam a ineficiência do sistema, os atrasos na entrega, 
os custos adicionais cobrados que extrapolam o orçamento inicial e, ainda, a 
resistência dos usuários em utilizarem o sistema. Foi divulgado pela mídia (Revista 
Exame, 2000), já há algum tempo casos de empresas fornecedoras de software que 
foram obrigadas a devolver à empresa cliente o pagamento recebido devido ao fato do 
software não ter sido efetivamente utilizado na gestão da produção.  

 Visando sanar esse problema, as empresas fornecedoras de sistema passaram a 
investir numa nova área, chamada Change Management ou gerenciamento da 
mudança. O trabalho dos change managers ou gerentes da mudança, é, após 
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implementado o sistema na empresa cliente, motivar e estimular os usuários a utilizar 
o sistema a fim de que eles percebam suas vantagens e tenham prazer na sua 
utilização. Essa motivação é buscada por meio de incentivos simbólicos ou materiais, 
como doação de prêmios para aqueles que provarem utilizar mais intensamente o 
sistema. O pressuposto dessa linha de ação é a visão arraigada dentre os profissionais 
que lidam com tecnologias inovadoras de que os indivíduos são "naturalmente 
resistentes à mudança", como se a não utilização do sistema estivesse exclusivamente 
relacionada às características pessoais dos usuários, independentemente das 
funcionalidades ou de outras características intrínsecas ao sistema informatizado. Esta 
"resistência à mudança" é atribuída a diversas causas, sociais (boicote da nova 
tecnologia devido ao receio de perder o emprego ou posições de poder dentro da 
organização); psicológicas (medo das inovações, hábitos antigos) ou características 
pessoais (notadamente a falta de qualificação ou capacidade de aprender a lidar com 
lógicas abstratas ou virtuais da informática). Desse modo, os problemas decorrentes 
da não utilização da tecnologia de informação (TI) estariam no próprio usuário, 
devido a barreiras sociais ou psicológicas, que deveriam ser removidas para que o 
sistema pudesse ser utilizado em todo seu potencial. Em si mesmo, o sistema 
informatizado não precisaria passar por melhorias essenciais. Em que pese reconhecer 
que essas explicações possam ser pertinentes em alguns casos, não nos parece que as 
ações voltadas para o gerenciamento da mudança toquem nos problemas essenciais, 
na medida em que focalizam apenas o usuário e deixam de lado o sistema 
informatizado em si mesmo, em especial o processo de desenvolvimento. O que se 
tem constatado na prática é a ineficiência dessa abordagem em alcançar a real adesão 
dos funcionários ao sistema, mostrando, assim, que o verdadeiro motivo da falta de 
adesão pode se encontrar em outro lugar e não nas "resistências à mudança".  

 Como vários autores têm apontado (CARROLL, 1989; FORRESTER, 1993; 
KLING, 1996; LOJKINE, 1996; DERTOUZOS, 1997; VINCK, 1999), as principais 
causas da não utilização dos sistemas informatizados encontram-se no processo 
projetual. Por várias razões presentes ao longo do desenvolvimento de um sistema 
informatizado, da definição do escopo inicial à utilização, o fornecedor não consegue 
desenvolver um sistema que atenda as necessidades reais do cliente. A partir de 
avaliações de sistemas de automação industrial (SILVA e LIMA, 2000; FERREIRA, 
2004), temos argumentado que as dificuldades de utilização decorrem essencialmente 
do desconhecimento da atividade real dos usuários finais: os operadores das plantas, 
cuja participação no processo de desenvolvimento dos softwares de automação nem 
sempre é prevista ou não ocorre em condições e momentos adequados. Uma das 
dificuldades centrais discutidas neste artigo, é a definição dos requisitos do sistema, 
questão tradicional em desenvolvimento de produtos, que encontra novos 
determinantes quando se trata de tecnologia de informação. Nossa hipótese de 
trabalho é que as dificuldades para se definir os requisitos em um projeto de TI 
encontra suas raízes fundamentais em diversos aspectos da relação projetista-usuário, 
particularmente pelo fato dessa relação se definir pelo encontro de duas lógicas 
contraditórias: a racionalidade formal do analista de sistema e a experiência informal e 
vivencial do usuário, em nosso caso, os operadores de processos industriais. 
Basicamente, essa contradição, a ser desenvolvida em seus diversos aspectos no 
corpo desse artigo, caracteriza-se pela impossibilidade de se estabelecer um diálogo 
entre usuário e analista nos termos definidos por este último. Entre a expressão das 
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necessidades do usuário e a definição de requisitos do projeto técnico põem-se vários 
obstáculos que devem ser transpostos com a ajuda do analista.  No entanto, a 
formação exclusivamente técnica dos engenheiros de automação e dos analistas de 
sistemas transforma essa relação em um verdadeiro diálogo de surdos (FERREIRA, 
2004), dificultando o processo de "tradução" (LÉVY, 1992) que deveria acontecer 
entre esses dois mundos – a experiência vivida e a lógica abstrata de um software – a 
fim de que, em retorno, o sistema final se ajustasse às necessidades práticas reais dos 
usuários. Acreditamos, assim, que grande parte dos problemas de eficiência, eficácia e 
usabilidade envolvendo as TIs poderia ser resolvida se compreendêssemos melhor as 
dificuldades da interação analista-usuário desde o início do processo de 
desenvolvimento. "Identificar as necessidades do usuário não é uma tarefa tão simples 
como parece" (PREECE et al., 2005), assim como transformar essas necessidades em 
requisitos técnicos e, posteriormente, reintroduzir os instrumentos informacionais no 
contexto real da atividade do usuário. 

2. Levantamento de requisitos: um desafio em permanente debate 

A resistência dos usuários ao sistema é apenas a ponta de um iceberg cuja base foi 
construída a partir de premissas falsas ou incompletas. Ou seja, o verdadeiro problema 
se encontra, muitas vezes, na fase inicial do projeto onde são levantadas informações 
sobre as necessidades do sistema (quais funcionalidades o sistema deverá possuir para 
alcançar determinados fins), o negócio do cliente, isto é, o processo produtivo a ser 
informatizado, e o saber operatório dos operadores no controle e supervisão do 
processo. É a qualidade destas informações que determinará, em grande parte, o 
sucesso do software no que se refere à sua aceitação e eficiência1. Cabe então a 
seguinte pergunta: quais são as dificuldades e os problemas encontrados nesta fase de 
levantamento de requisitos? Apesar do problema da definição dos requisitos ser 
conhecido pelos analistas de sistemas, ainda não foram encontradas metodologias que 
reconheçam a relação contraditória entre a experiência dos usuários e sua tradução 
em requisitos técnicos. 

2.1. As metodologias tradicionais e a elicitação dos requisitos 

As metodologias tradicionais dividem o desenvolvimento em duas fases: planejamento 
e desenvolvimento propriamente dito. O planejamento deve ser o mais completo e 
detalhado possível; os desenvolvedores devem fazer um exaustivo levantamento de 
requisitos para depois se envolverem na criação da arquitetura do sistema 
(funcionalidades, características, soluções). O objetivo desta fase é prever o maior 
número possível de funcionalidades que o sistema deverá possuir, para assim ser 
construído o alicerce do sistema. 

 A fase de levantamento de requisitos consiste em entrevistas com os clientes 
para a obtenção de informações sobre as necessidades do sistema e o funcionamento 
do processo. Após sua conclusão, é definido o escopo do projeto para posterior 
aprovação pelo cliente. Depois de acordado com cliente, os desenvolvedores partem 

                                                
1 Outros fatores também interferem no sucesso do software, como a tecnologia empregada, a 
qualidade do código, entre outros. Mas o que as pesquisas têm mostrado é preponderância do 
levantamento de requisitos na qualidade do sistema.  
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para o desenvolvimento propriamente dito, ou seja, irão desenvolver as 
funcionalidades do sistema.  

 As experiências práticas e as pesquisas sobre os resultados efetivos de 
utilização da TI (FREYSSENET, 1993; LOJKINE, 1996) têm demonstrado as 
deficiências desta metodologia de desenvolvimento de software. Quando ocorrem 
modificações no decorrer do projeto, aparece uma grande resistência dos 
programadores na sua incorporação, pois, como o sistema já foi todo idealizado, uma 
modificação pode acarretar mudanças estruturais, impactando no prazo e no custo do 
projeto. Além disso, a interação com o cliente ou usuário fica restrita a esta fase 
inicial do projeto, ou ao momento de teste do protótipo, limitando consideravelmente 
as retro-alimentações e os feedbacks dos usuários no decorrer do desenvolvimento. 
Por isso, o sistema produzido atende pouco as necessidades dos usuários, ou seja, é 
um sistema mais voltado para a representação do analista sobre a atividade do usuário 
do que realmente voltado para as reais necessidades destes. 

 A origem destes problemas está relacionada ao método de levantamento de 
requisitos desta metodologia. O problema principal é a crença na capacidade dos seres 
humanos de prever todas as funcionalidades do sistema logo de início; é por isso que 
se limita a definição dos requisitos a esta fase, tentando explicitar tudo o que o cliente 
deseja no sistema. Esta crença não condiz com o funcionamento cognitivo dos seres 
humanos, que é situado e dinâmico, isto é, muda ao longo das interações com o 
sistema. Assim, não é possível aos futuros usuários ou clientes saberem a priori tudo o 
que o sistema precisa contemplar, tendo em vista que também desconhecem o 
funcionamento do software, suas possibilidades e limitações. Não raras vezes, os 
clientes demandam funcionalidades impossíveis de serem desenvolvidas devido à 
complexidade, e, noutras vezes, aquém das possibilidades do software. 

 Outra característica deste método de levantamento de requisitos é a 
intensificação do contato com o cliente na fase inicial e o distanciamento nas fases de 
desenvolvimento. Há uma separação temporal entre concepção e execução. Por este 
motivo, quando termina a fase de levantamento de requisitos, não tem mais sentido o 
contato com o usuário, configurando-se, desse modo, um longo distanciamento entre 
analistas e clientes durante o desenvolvimento do sistema propriamente dito, sendo o 
contato retomado apenas nos momentos de teste e na implementação dos sistema. 
Esta distância contribui para a criação de um software cujas funcionalidades não 
atendem bem as reais necessidades dos usuários. 

 Finalmente, estas metodologias tradicionais defendem que, para se fazer um 
bom levantamento de requisitos, é necessário o analista de sistema possuir o dom da 
comunicação e da argumentação: “É indispensável ao trabalho dos analistas de 
sistemas uma boa aptidão para o diálogo, para a expressão, comunicação verbal, 
escuta e para a interação, respeitosa e profunda, com pessoas que vivem e 
trabalham no meio ambiente onde a fábrica de informação vai ser instalada” 
(CARVALHO, 1988, pg. 143). Isto porque, há uma grande dificuldade por parte dos 
clientes em explicar de forma clara e organizada a sua necessidade, cabendo então aos 
analistas comunicativos a tarefa de extraírem estas informações com habilidade. 
Todavia, essa habilidade de comunicação não é objeto de uma formação especial, mas 
deixada à livre intuição dos analistas. 
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Após verificar-se os insucessos com estas metodologias tradicionais de 
desenvolvimento de software, novas metodologias foram surgindo, como o Extreme 
Programming e o Scrum (BECK, 2000). Estas metodologias, chamadas de 
“metodologias ágeis”, diferem em vários aspectos das metodologias tradicionais ou 
pesadas, inclusive e, principalmente, na fase de levantamento de requisitos. 

2.2. Metodologias ágeis 

Um princípio importante desta metodologia é o reconhecimento da incapacidade do 
usuário de saber o que vai querer sem conhecer o sistema, pois a percepção que os 
usuários têm de suas necessidades “também evolui à medida que eles conhecem o 
sistema. É difícil compreender o valor de uma determinada funcionalidade até que 
ela seja efetivamente usada, principalmente porque não se pode requerer de um 
usuário comum a mesma capacidade de abstração que um desenvolvedor possui ao 
olhar um conjunto de requisitos” (OLIVEIRA, 2003, p. 16). Isto muda toda a 
dinâmica do processo de construção do software. Diferente das metodologias 
tradicionais, estes sistemas estão baseados no princípio da adaptabilidade, isto é, eles 
são estruturados de forma a manter uma flexibilidade que permita mudanças durante 
todo o processo de desenvolvimento, pois reconhecem a dinamicidade na definição de 
requisitos.  

 Não há também uma separação rígida entre concepção e execução, ao 
contrário, o projeto é dividido em pequenas iterações que permitirão realimentação e 
validação dos clientes e usuários durante todo o processo de desenvolvimento. Como 
as necessidades dos usuários evoluem à medida que interagem com o sistema, é 
preciso criar condições para que o usuário tenha a oportunidade de interagir 
realmente com o software. Isso se faz através de curtas iterações, ou seja, “cada 
iteração entrega, ao final um produto completo e pronto para ser usado, que contém a 
implementação de um novo subconjunto de características” (OLIVEIRA, 2003, p.17). 
Ao final de cada iteração, usuários, clientes e desenvolvedores decidem sobre quais 
características devem ser adicionadas, quais devem ser modificadas e até quais devem 
ser retiradas do sistema. Com isso, o desenvolvimento é feito de forma evolutiva e 
mais iterativa possível. O resultado desta metodologia tem sido um sistema voltado 
para as reais necessidades dos usuários e, por isso, menos sujeito à rejeição. 

 Apesar do progresso significativo alcançado por estas metodologias, resta 
ainda algumas questões relativas a explicitação do saber que são determinantes na 
construção de softwares adaptados às necessidades dos usuários. Em pesquisa de 
campo realizada em uma empresa de automação industrial (FERREIRA, 2004), 
verificou-se um alto grau de conflito em torno das modificações posteriores do 
sistema (retrabalho) devido às dificuldades em se estabelecer um acordo sobre o que 
fazia parte ou não do escopo inicial. Ocorriam acusações mútuas entre os clientes (o 
que foi pedido não foi incorporado ao projeto) e a equipe de projeto (o cliente não 
havia dito o que precisava ser feito) que impediam evidenciar as dificuldades reais da 
tradução a ser operada entre esses dois universos. Por não se perceber que clientes e 
analistas falam línguas diferentes, não se consegue ouvir o que os usuários realmente 
falam, inclusive quando não são capazes de expressar em termos técnicos suas 
necessidades ou mesmo tomar consciência do que realmente querem. 
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3. Entendendo as dificuldades de definição dos requisitos 

Nos projetos de sistemas de automação, as dificuldades encontradas na definição dos 
requisitos, e que geram retrabalho, foram determinadas por causas agrupadas em 
cinco itens: 1) a própria metodologia de especificação; 2) a escolha dos responsáveis 
pela definição dos requisitos; 3) a metodologia de explicitação dos requisitos; 4) as 
dificuldades de comunicação entre especialistas e leigos, e 5) a inversão dos papéis 
entre fornecedor e cliente, que passa a definir soluções técnicas específicas de 
automação. 

3.1. A natureza da metodologia de especificação 

A elaboração da especificação funcional comporta uma fase de levantamento de 
requisitos, a partir de informações fornecidas pelos clientes, incluindo as necessidades 
operacionais e as finalidades do sistema de controle, base para se definir escopo do 
projeto. O escopo contém a descrição das funcionalidades e da macroestrutura do 
sistema, fornecendo as diretrizes para os programadores. Quando os requisitos não 
são bem definidos, seja porque estão desconectados da atividade dos usuários finais 
ou porque estão incompletos, o retrabalho será inevitável. Os conceitos de métodos 
ascendentes e descendentes nos permitirão compreender porque a definição de 
requisitos apresenta dificuldades. 

 Os analistas acreditam que o cliente sabe, de antemão, as funcionalidades que 
gostaria que o sistema tivesse, mas se esquece de repassar informações importantes. 
Caso houvesse mais tempo na fase de construção da especificação funcional, teriam 
condições de fazer com que o cliente se lembrasse de tudo o que seu sistema 
precisaria conter. “É importante, na especificação funcional, o cliente dizer tudo o 
que ele pensa e quer, como vai ser. Porque depois ele vai lembrar só no teste de 
plataforma [teste com simulação do sistema], ou pior, no start-up, e aí o impacto que 
isso pode gerar é enorme, um retrabalho enorme. Então, tem que gastar tempo na 
especificação funcional para tentar definir bem como o sistema vai ser, mandar pra 
ele ver e só começar a fazer quando ele estiver de acordo” (programador). 

 Os estudos sobre metodologia de projetos no campo da Engenharia de 
software (BECK, 2000; OLIVEIRA, 2003) já reconheceram ser impossível o usuário 
saber o que vai querer sem conhecer o sistema, pois a percepção que os usuários têm 
de suas necessidades “também evolui à medida que eles conhecem o sistema. É 
difícil compreender o valor de uma determinada funcionalidade até que ela seja 
efetivamente usada, principalmente porque não se pode requerer de um usuário 
comum a mesma capacidade de abstração que um desenvolvedor possui ao olhar um 
conjunto de requisitos” (OLIVEIRA, 2003, p. 16). 

 A falta de tempo é considerada o maior empecilho para a obtenção de 
informações que evitariam o retrabalho. No entanto, esse não é o principal motivo 
pelo qual as informações extraídas do cliente não condizem com sua real necessidade 
e interesse. Mesmo se o analista ou programador tivesse o “tempo ideal” para extrair 
do cliente suas necessidades, ele ainda teria dificuldades em obter todas as 
informações necessárias, pois não se trata propriamente de “esquecimento” do cliente. 
O motivo real da incompletude das informações decorre de um paradoxo mais 
fundamental: o cliente não sabe o que pedir para programar o sistema de automação 
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antes de conhecer como os softwares de controle funcionam e o que eles podem 
oferecer. As necessidades não são definidas (nem definíveis) a priori, mas vão-se 
desenhando ao longo do projeto. Donde a necessidade de uma abordagem que rompa 
com a temporalidade linear do projeto organizado em fases seqüenciais (ver, por 
exemplo, a metodologia do «objetos intermediários» (CAMPOS, 2002; VINCK, 
1999), que aperfeiçoa as simulações e modelos convencionais). 

 Uma característica fundamental das metodologias ágeis é a aproximação das 
etapas de concepção e de operação, propiciando uma maior interação entre os 
profissionais da concepção e da operação, como ocorre nos projetos na "produção 
enxuta": “as equipes de projeto japonesas permanecem no local até bem depois da 
implantação e operam contínuas mudanças, acumulando, assim, novos 
conhecimentos, que serão transferidos aos sistemas através das modificações que 
fazem” (LOJKINE, 1995, p. 248). Tem-se, assim, um modelo não-linear, que enfatiza 
a retroação de fases posteriores sobre as fases anteriores e interação 
concepção/produção. 

3.2. Os definidores dos requisitos: quem é o «cliente» afinal? 

Um dos principais determinantes do retrabalho é a seleção do responsável pela 
definição dos requisitos. Os estudos da inteligência artificial sugerem a participação 
de vários especialistas utilizando técnicas de extração do saber como brainstorming, 
tomada de decisão consensual, técnica de grupo nominal e sessões de exercícios no 
computador (sobre as técnicas, ver MCGRAW & HARBISON-BRIGGS, 1989). No 
entanto, as metodologias usadas no desenvolvimento de sistemas especialistas não 
têm sido eficazes para superar as dificuldades da explicitação do saber prático. 

 Normalmente, na empresa-cliente, a definição de requisitos não é feita com a 
participação dos usuários finais. Na fase de levantamento de dados, o primeiro 
contato ocorre entre o analista e gerentes, quando se define como será o sistema 
(equipamentos, grau de automação, funcionalidades, malhas de controle, tipo de 
interfaces etc.). Em função da escolha restrita dos profissionais responsáveis pela 
definição dos requisitos do sistema, muita informação pertinente e necessária sobre o 
processo fica ausente na especificação. Isso ocorre devido ao limite de conhecimento 
desses profissionais, que desconhecem uma série de informações específicas do 
processo produtivo. “Quem faz o levantamento de dados nem sempre consegue todas 
as informações necessárias. Quando chega lá, fica sabendo de muita coisa, mas há 
muita coisa também que ele não tem acesso porque quem passa as informações não 
sabe mesmo, são detalhes que ele não conhece, coisa muito específica da operação” 
(coordenador de projetos de automação). 

 Ora, o saber prático sobre a planta, o processo, os controles realizados pelos 
operadores ou mesmo pelo antigo sistema, eventualmente a ser substituído, não se 
restringe a poucas pessoas. Esse saber encontra-se distribuído entre vários 
profissionais que possuem vivências diferentes, de acordo com a experiência e com a 
prática diária (BAINBRIDGE, 1999, p. 219). “Às vezes, a produção só sabe, 
conhece o limite do processo, mas não conhece o limite dos equipamentos que tem 
lá. Então, geralmente, quem vai dar esses limites é o encarregado da manutenção” 
(programador). Mesmo o usuário final do sistema, o operador da sala de controle, 
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raras vezes é consultado: “a pessoa que vai fazer essa parte, nem sempre envolve o 
operador. Isso é um erro, o operador é uma peça importante. Deve-se envolver o 
operador, é ele que vai operar a planta, é ele que vai dar o retorno do que está ruim, 
do que está bom (...). Normalmente, a gente não entra em contato com o operador 
antes da plataforma, a não ser num caso que não é o normal” (programador). 
Quando isto ocorre, é significativamente maior a quantidade de problemas no 
software, acarretando, muitas vezes, grandes mudanças no sistema ou resistência do 
usuário na sua utilização. “[...] é muito comum o chefe definir como vai ser a 
interface. Ele diz o que é para fazer, aí vem o operador e pergunta: - ‘Quem falou 
que é assim?’ –‘Fulano.’ –‘Só podia ser chefe mesmo’. Já escutamos isso várias e 
várias vezes. Aí muda-se muita coisa” (programador). 

 Confundir as categorias de «cliente» e de «usuário» (que são diversos) é um 
problema real. Entretanto, os programadores, quando têm contato com os 
operadores, não usam uma metodologia adequada para conhecer a atividade real, 
baseando-se unicamente no discurso dos operadores, meio limitado para obter 
informações sobre as necessidades reais de controle do processo. As metodologias 
devem combinar a presença do operador desde o início da especificação com técnicas 
apropriadas de observação e entrevista. 

3.3. Metodologia de explicitação de regras práticas 

A literatura sobre Inteligência Artificial reconhece as dificuldades de explicitação do 
saber do especialista. “É sempre difícil para o especialista humano descrever o saber 
em termos precisos, completos e suficientemente coerentes para poder ser utilizado 
em um programa de computador. Esta dificuldade, de natureza inerente ao saber, é 
que constitui a competência humana: ele é sempre subconsciente e pode ser 
aproximativo, incompleto e incoerente” (BUCHANAN et al (1983), apud COLLINS, 
1992). Com o aumento da competência do sujeito, torna-se cada vez mais difícil a 
explicitação do seu saber tal como é efetivamente utilizado na ação (MCGRAW & 
HARBISON-BRIGGS, 1989; WATERMAN, 1986). À medida que um indivíduo vai-
se tornando especialista em uma área, não age mais a partir de regras claras e 
pensamento deliberado: durante sua ação, na maior parte do tempo, ele se orienta pela 
intuição. Intuição é diferente de recordar experiências da infância ou qualquer 
processo inconsciente, está relacionado ao agir em dadas circunstâncias, sem recorrer 
a um pensamento consciente e sistemático, adquirido a partir do acúmulo de vivências 
anteriores (DREYFUS & DREYFUS, 1986; WATERMAN, 1986). Assim, é pouco 
eficiente, na aquisição de saber, solicitar que o especialista formule, ele próprio, as 
regras e os métodos de resolução de problemas. A tendência do especialista é relatar 
suas conclusões e razões em termos gerais, como se adotasse procedimentos simples. 
Por isso, não raras vezes os programadores acreditam em boicote ou em 
incompetência e ignorância dos operadores quando estes fornecem informações sobre 
seu saber-fazer que não condiz com sua prática real.  Há um exemplo que ilustra bem 
o efeito negativo da metodologia de explicitação baseada somente em entrevistas com 
usuários sem o método de observação. 

 Tentando entender e identificar a razão da maior ou menor utilização de um 
software em duas empresas distintas, verificou-se que a diferença de adesão estava 
relacionada à metodologia de coleta de informações sobre a atividade do usuário. Este 
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software, que mostra o histórico do processo, precisava ser configurado 
diferentemente para cada empresa. Duas equipes distintas se encarregavam da coleta 
de informações. A primeira equipe se baseava em dados de entrevista para conhecer 
quais eram as necessidades do usuário e o que ele gostaria que tivesse no sistema. 
Nesta empresa, o sistema tinha problema de adesão. Na outra, os analistas passaram 
um mês acompanhando o trabalho dos operadores, observando-os utilizar os 
relatórios quando ocorriam acidentes - por exemplo: quais informações buscavam na 
documentação, de que tipo, para que, por que. Quando perguntavam para os usuários 
o que gostariam que tivesse no sistema, muitas informações relatadas não condiziam 
com as observações feitas, isto é, as informações realmente necessárias e pertinentes 
para seu trabalho eram em menor quantidade daquelas relatadas por eles, e por isso o 
sistema foi configurado levando-se em conta mais os dados de observação do que os 
relatos verbais dos usuários. A utilização e a aceitação deste sistema pelos usuários 
era alta. Pode-se concluir com este exemplo que a forma de obter as informações dos 
usuários é um fator determinante da qualidade do sistema a ser desenvolvido. 

 As técnicas convencionais de entrevista não são suficientes: o que o sujeito diz 
pode não ser, necessariamente, aquilo que faz. O relato verbal deve ser 
complementado por dados de observação, como detalhes do comportamento e do 
contexto específico, além de dúvidas, hesitações, incertezas, comportamento “não-
oficial” e também casos nos quais o operador decide não intervir (BAINBRIDGE, 
1999). O saber depende do contexto em que se desenrola a ação, inclusive da 
interação com os outros. Por isso, os informantes não se "lembram" de falar de certos 
detalhes aos analistas, uma vez que a memória também depende das situações. O 
caráter situado da cognição humano precisa ser considerado nas metodologias de 
explicitação, sob pena de ocorrem falhas consideráveis de informação no software, 
tornando-o inadequado para a operação. Foi o que aconteceu no sistema de uma 
mineradora, que parou quando começou a chover. Na coleta de informações sobre o 
processo, os usuários “esqueceram” de relatar uma situação atípica no processo 
quando chove, o que mudaria uma condição importante no sistema. Como no 
momento não estava chovendo e a quantidade de informação a ser lembrada é muito 
grande, as situações mais incomuns e imprevistas ficam de fora do relato, provocando 
assim ineficiências no sistema. 

3.4. «Diálogo de surdos»: por que especialistas e leigos não se entendem? 

Uma outra razão da dificuldade de explicitação do saber, que não foi analisada pela 
literatura técnica sobre a explicitação do saber, é a diferença de linguagem existente 
entre sujeitos pertencentes a «mundos» diferentes. O encontro entre essas diferentes 
linguagens produz verdadeiros “diálogos de surdos”, em que a informação produzida 
não tem relação alguma com a pergunta feita. O diálogo abaixo exemplifica esta 
dificuldade de comunicação entre os programadores e os operadores, quando o 
programador tenta obter uma regra do operador a partir de uma situação hipotética: 

Programador: “O que fazer quando tiver falha de comunicação [entre campo e sala 
de controle]? 

Operador: [não responde] 

P: Se tiver falha de comunicação, desarma as guilhotinas? 



DEP/UFMG 

10 

O: Na perda de comunicação, deixa para a operação decidir. 

P: Mas, se perder a CPU, não consegue operar no campo. Uma CPU sai da rede, 
não o supervisório.” 

O: O que pode acontecer fisicamente? 

P: Informação mentirosa na tela se a comunicação cair. Se tiver falha de 
comunicação, não estou lendo a primeira CPU, vai lá em campo partir?  

O: Não entendi. 

P: [faz um desenho explicando a falha de comunicação]. Tem uma CPU aqui [faz um quadrado] que 
comunica com esta [segundo quadrado]. Na hora que esta [a primeira] cai, a outra não sabe que ela 
caiu. Então, deve deixar o intertravamento atuar ou coloca que o operador só pode abrir no 
manual? Lá no campo? 

O: [não responde] 

P: [faz uma analogia] Eu sou a CPU1. Você é a CPU2. Eu comunico com o campo. Tudo o que 
acontecer lá, eu fico sabendo. Eu comunico também com você. Tudo que eu fico sabendo, eu falo 
para você. Aí eu perco o contato com o campo, não sei mais o que acontece lá. Só que eu continuo 
acordado, eu não desligo, e falando com você. Só que você não sabe que eu perdi o contato com o 
campo, você acha que eu estou te passando informação correta. Então, o que fazer? Desliga os 
exaustores ou deixa ligado? Você não sabe o que está acontecendo no campo, e nem sabe que eu 
perdi o contato com o campo. Por isso que não tem jeito da operação decidir, entendeu? O 
operador fica cego.  

O: [não responde]. 

P: Vou mudar a pergunta: o que é pior? Deixar o intertravamento atuar ou deixar funcionando? 

O: Na falha de comunicação, deixa funcionando. 

P Sério? Nós já fizemos este intertravamento. 

No decorrer do diálogo, percebe-se que o operador não compreendeu o que o 
programador queria dizer por «falha de comunicação», nem como ela acontecia ou 
suas conseqüências. O programador precisou explicar-lhe de várias formas: desenhos, 
analogias, mímicas..., formula a pergunta de várias maneiras, até conseguir uma 
resposta considerada razoável. No entanto, é possível, ao final de tudo isso, o 
operador ainda não ter compreendido muito bem qual era o impacto daquele 
problema sobre a operação, pois acaba dando uma resposta genérica, certamente 
possível de acontecer, mas acompanhada de uma expressão facial de dúvida e usando 
uma tonalidade da voz que deixa transparecer insegurança. 

Como mostra o diálogo, o programador, diante da resposta inadequada, pára 
de perguntar ao operador como deveria ser a regra, e passa a lhe explicar como 
aconteceria a falha de comunicação na operação. Até esse momento, o programador 
utilizava a lógica formal com perguntas do tipo «se... então...». Esse tipo de pergunta 
é típico do diálogo entre os analistas de sistemas e os usuários. Os programadores 
comunicam-se com o operador segundo a lógica da automação, com perguntas 
abstratas e descontextualizadas. Não explicitam o saber dos operadores segundo a 
lógica de utilização ou de operação dos sistemas, para, depois, converter o saber 
prático em regras formais. Ao contrário, solicitavam do operador um esforço de 
abstração e generalização do seu saber situado e específico, tarefa que deve ser do 
próprio analista.  
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3.5. Definição das soluções pelos clientes 

Finalmente, um problema importante no levantamento de requisitos é a inversão de 
papéis entre informáticos e clientes. Muitas vezes, ao invés dos clientes explicitarem 
as suas necessidades, já apresentam as soluções que devem constar no software, 
principalmente quando o cliente possui conhecimentos na área da informática. Essa 
troca de papéis preocupa alguns analistas: “Outra coisa que eu insisto com os 
desenvolvedores [programadores] é sobre as soluções do cliente. Se a gente é a 
empresa especialista em automação, é a gente que deve saber qual a melhor solução 
para a necessidade do cliente, qual a melhor tecnologia, o melhor controle, a 
melhor maneira de fazer” (programador experiente). 

 Muitos sistemas inadequados originaram de soluções advindas dos próprios 
clientes/usuários, que por conhecerem a fundo seu processo e um pouco de 
informática, arriscam-se a ditar as soluções de automação e as regras lógicas. Isto 
ocorreu num projeto de automação para uma cimenteira. A equipe da cimenteira que 
ajudaria no fornecimento das informações sobre o processo era composta de 
operadores e engenheiros de automação experientes no processo de fabricação de 
cimento. No entanto, os engenheiros de automação como dominavam também a área 
de desenvolvimento de software, tinham facilidade de comunicação com os 
programadores na lógica da informática, e por isso ditavam freqüentemente as regras 
de automação que deveria ter no sistema. Porém, quando o sistema ficou pronto, não 
atendia em nada ao processo real, tendo que ser quase todo refeito. O problema 
principal foram as soluções dadas pelo cliente, que estavam voltadas para um 
funcionamento ideal do processo e não para seu funcionamento real.  

 A literatura sobre sistemas especialistas tem deixado claro que, na relação com 
o cliente, a função do programador é explicitar e formalizar o saber do especialista. 
Sua função é dar a solução de automação, traduzindo o saber explicitado, 
normalmente desarticulado, em regras formais organizadas de modo coerente, 
conforme a lógica da automação. Como os clientes não são especialistas na 
construção de softwares, caso contrário, não se justificaria a contratação, a um custo 
elevado, de uma equipe especializada para desenvolver o projeto, as soluções que 
oferecem nem sempre são as mais adequadas, comprometendo a qualidade do sistema 
e gerando retrabalho.  

 Desse modo, é preciso oferecer condições para os analistas realizarem a 
explicitação do saber dos operadores com eficiência e, a partir daí, construírem as 
regras formais de controle. Os analistas devem obter, em um primeiro momento, 
conhecimento da operação do processo, conduzindo as entrevistas na perspectiva do 
operador, para, em seguida, formalizar o saber casuístico em regras gerais. O projeto 
final do sistema é o encontro de duas lógicas diferentes: uma ascendente - a do 
operador - que funciona no caso a caso, que o orienta para controlar o processo em 
situações específicas, às vezes inéditas; e a do analista, descendente, que deve criar 
um sistema capaz de funcionar de modo automático a maior parte do tempo possível, 
portanto, submeter várias situações a uma regra geral. 
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4. Conclusão: pela inte(g)ração cooperativa entre analistas e usuários 

A conclusão principal que retiramos de nossas avaliações do processo de 
desenvolvimento de softwares de automação, em especial no que diz respeito à 
interação analista/usuário final, é a necessidade de que o analista seja o operador ativo 
do necessário trabalho de tradução da experiência do usuário em termos técnicos. 
Para isso, é necessário que os analistas ampliem suas competências enquanto agentes 
sociais: "As universidades e escolas de engenheiros formam apenas especialistas em 
máquinas e em linguagens formais. Como se se ensinasse aos arquitetos apenas a 
resistência dos materiais e economia dos edifícios, sem fazer nenhuma alusão a 
história da arte e à sociologia urbana." (LÉVY, 1992: 7-8). Mais do que isso, a 
estruturação da interação entre analista e usuários segundo a racionalidade formal 
leva a uma falsa homogeneização entre uns e outros, no final fazendo com que os 
papéis sejam invertidos: o usuário é que se torna, sem ser competente, no 
solucionador o problema técnico. Tudo se passa como se um arquiteto exigisse que 
seus clientes definissem os espaços de uma casa em metros quadrados, e não, como 
de fato ocorre, em termos de sensações subjetivas ("espaçoso", "aconchegante", 
"grande"...),. Evidentemente, corre-se o risco de que as respostas dos clientes não 
correspondam a suas reais necessidades, uma vez que eles sabem muito bem o que 
querem (um quarto "espaçoso", por exemplo), segundo a experiência e vivência 
prática do morar, mas raramente são capazes de expressar essas sensações em metros 
quadrados. 

 "Numerosos analistas de sistemas [informaticiens] se tomam por "técnicos 
puros". Vários dentre eles, ainda quando estão em condições de conceber e de 
propor, esperam dos clientes uma definição perfeitamente precisa do problema a 
resolver, de modo que eles teriam apenas o trabalho de «codificação», sem se colocar 
outras questões. Desse modo, eles infelizmente amputam toda a dimensão imaginativa 
do seu ofício. De outro modo, um informático que se percebesse como um verdadeiro 
operador cultural e intelectual, teria certamente uma escuta mais fina os futuros 
utilizadores e de seus produtos, uma visão mais ampla das conseqüências de suas 
decisões, um sentido de responsabilidade mais apurado"2. (LÉVY, P., 1992:8). 

 Resolver os problemas de obtenção de informação decorrentes da diferença de 
linguagem requer a utilização da linguagem concreta dos operadores na explicitação 
de sua experiência. A mudança da linguagem abstrata para a linguagem concreta 
possibilita situar o saber dos operadores na lógica da operação do processo, obtendo-
se, assim, informações mais precisas sobre procedimentos práticos de controle. Uma 
vez explicitado o saber prático, caberá ao programador traduzi-lo em regras formais, 
articuladas em um sistema coerente, de modo a atender aos objetivos da automação 
dos processos e da operação. 

                                                
2 Esse senso artístico da programação não é uma simples veleidade do autor, como pode ser 
demonstrado nos quatro estudos de caso relatados, todos eles bem sucedidos: um software de ensino 
de inglês, na forma de videogame, um sistema especialista para apoio à decisão de aplicações 
financeiras cambiais, um sistema de acompanhamento de ações de proteção à juventude, e a 
automatização das emissões radiofônicas (Lévy, 1992). A imaginação artística e a sensibilidade 
social dos analistas é que explicam a arquitetura final dos softwares e algumas engenhosas soluções 
técnicas. 
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 Para utilizar a linguagem concreta dos operadores na explicitação, não é 
suficiente, como acreditam alguns programadores, apenas conhecer o processo 
produtivo, visitando a fábrica ou participando de start-up. É necessário também 
aprender a ver o «mundo da produção» pelos olhos dos operadores, apreender sua 
visão de como operar o processo. Isto requer a adoção de atitudes de compreensão 
do sentido dos comportamentos dos operadores e o abandono, por parte dos 
analistas, de julgamentos e preconceitos a respeito dos motivos de seus atos. A 
utilização de técnicas de explicitação provoca esta mudança de atitude, uma vez que 
estão baseadas na premissa de se recuperar a lógica de utilização, isto é, o saber-fazer 
dos operadores em situações reais de controle dos processos. 
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Resumo. Este documento apresenta um resumo das pesquisas em 
Engenharia de Software da UNIRIO onde questões não-técnicas são 
abordadas diretamente ou causam impacto sobre os aspectos técnicos 
sendo considerados na pesquisa. Esta discussão visa contribuir para a 
identificação de pontos para caracterização e evolução da pesquisa 
relacionada ao tema deste workshop – Um olhar Sociotécnico sobre a 
Engenharia de Software. 

1. Introdução 

O Departamento de Informática Aplicada (DIA) se estabeleceu na UNIRIO com a 
manutenção do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. Atualmente, tendo 
o curso de graduação atingido seu pleno desenvolvimento, o Departamento vêm 
buscando agregar seus projetos de pesquisa na preparação para a formação de um 
curso de Mestrado em Ciência da Computação. 

 Os projetos de pesquisa atualmente em desenvolvimento no DIA se 
concentram em três disciplinas fundamentais da Ciência da Computação: Engenharia 
de Software, Bancos de Dados e Redes de Computadores. A filosofia de pesquisa 
cultiva o aspecto multidisciplinar, tendo desenvolvido e investido em projetos com o 
envolvimento de distintos departamentos e grupos de pesquisa internos à instituição. 

 O DIA tem participado ativamente desta visão multidisciplinar, notadamente 
com projetos ligados à pesquisa em Artes e Educação, sendo a tecnologia de Sistemas 
de Informação (SI) explorada nestes domínios. Mais recentemente, o estabelecimento 
de uma infraestrutura para pesquisa multidisciplinar na composição de Patrimônios 
Digitais envolveu a articulação entre os departamentos de Informática e os programas 
de pós-graduação em Memória Social e Documento, Educação, Música e Teatro da 
UNIRIO. 

 Impulsionada pela busca pela multidisciplinaridade, a pesquisa técnica 
realizada pelo Departamento é influenciada pela proximidade do DIA com os 
departamentos de ciências humanas de forte expressão presentes na UNIRIO. A 
Engenharia de Software, disciplina originalmente técnica porém fortemente 
influenciada por aspectos humanos, nos apresenta grandes oportunidades que podem 
ser usufruídas através da junção dos aspectos sociológicos e humanísticos com a 
frieza técnica dos aspectos computacionais. Desta forma, os aspectos sociotécnicos 
da Engenharia de Software são explorados direta ou indiretamente por diversos 
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projetos de pesquisa realizados pelo Departamento. Este artigo apresenta alguns 
destes projetos, focalizando os aspectos em que se considera o lado humano e as 
interações que permeiam os grupos envolvidos no desenvolvimento de projetos de 
software. 

 O artigo está dividido em sete seções. A seção 1 contem esta introdução. A 
seção 2 apresenta um projeto de pesquisa relacionado com mecanismos de percepção 
e sua aplicação na implantação de processos de software. A seção 3 explora as redes 
sociais e de transferência de conhecimento e melhores práticas de desenvolvimento de 
software. A seção 4 apresenta questões relacionadas à modelagem do ambiente social 
em que são realizados projetos de software, buscando fontes para o estudo dos 
impactos deste ambiente na produtividade da equipe envolvida e qualidade do 
produto final. A seção 5 apresenta um projeto que explora a alocação de recursos 
humanos em projetos de software, caracterizando os melhores recursos para a 
execução de determinadas tarefas não apenas por seu conhecimento técnico, mas 
também por aspectos humanos envolvidos no desenvolvimento. A seção 6 explora os 
conhecimentos de Engenharia de Software e sua aplicação no desenvolvimento de 
software livre. Finalmente, a seção 7 apresenta algumas conclusões do artigo. 

2. Percepção e Colaboração em Processos de Software 

Uma das áreas da Engenharia de Software que mais se desenvolveram nos últimos 
anos diz respeito à melhoria da qualidade de software, principalmente no que tange a 
definição de processos de trabalho e a implantação de modelos de referência para 
qualidade de processos de software (CMMi, ISO, MPSBr entre outros). Muito 
provavelmente motivadas por aspectos econômicos e garantia de manutenção de 
competitividade, as empresas de software têm buscado avidamente conhecer estes 
modelos e adequá-los internamente a seus objetivos de negócio, ou ao contrário, 
adequar seus objetivos de negócio aos modelos com vias a obtenção de certificações. 

 Um dos principais desafios da implantação de modelos de qualidade de 
processos de software está no fato de que tais modelos alteram a estrutura de trabalho 
vigente, redefinindo papéis, responsabilidades, práticas e visões do pocesso de 
desenvolvimento. Não bastasse a mudança das práticas usuais do modus operandi das 
organizações, o trabalho de e para qualidade em geral exige uma mudança de 
paradigma em cada indivíduo no intuito de compreensão das vantagens e benefícios 
de se trabalhar de forma disciplinada e sistemática. 

 Em uma de nossas inciativas de pesquisa, procuramos explorar, em primeiro 
lugar a questão da visibilidade e percepção do processo de software (Araujo e 
Borges, 2001) como elemento facilitador do reconhecimento, compreensão e possível 
aceitação da definição de processos em organizações. Tal percepção do processo 
pretende ser atingida com o uso de tecnologias que facilitem sua visibilidade, mais 
notadamente, ferramentas de encenação de processos e sistemas de workflow 
(Araujo, 2000). 

 O apoio adequado à colaboração entre participantes de um processo de 
desenvolvimento também é questão a ser aqui considerada, quando se entende que a 
colaboração é intrínseca a processos de desenvolvimento, mas não têm sido 
adequadamente abordada, estimulada,  apoiada por ferramental tecnológico e, 
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principalmente, reconhecida pelos próprios participantes do processo. Feramentas 
colaborativas – groupware – têm sido propostas para este fim, mas observa-se seu 
uso ainda inicipiente, perto das possibilidades existentes.  

3. Redes Sociais – SPIN-Rio e o Projeto RCC-Sw 

Outra questão importante, enfocada em particular em nossos trabalhos de pesquisa, é 
que processos de software são eminentemente processos que lidam com 
conhecimento. Reconhece-se que melhorar qualidade no desenvolvimento de software 
em organizações é uma tarefa que envolve aprendizado contínuo sobre novas 
soluções, sobre as práticas correntes da organização e também o conhecimento sobre 
as lições aprendidas com o uso de diferentes soluções.  

 Nas organizações de software, a implantação das práticas sugeridas pelos 
modelos de qualidade tem como objetivo melhorar o processo de trabalho. Porém, 
para que a organização continue obtendo melhores resultados com o seu processo, 
este deve ser constantemente revisto no sentido de incorporar as lições aprendidas 
durante os projetos realizados. Coletar, registrar e preservar o conhecimento sobre os 
processos de software e reutilizá-lo na execução das atividades é fundamental para as 
organizações de software se tornarem “organizações que aprendem”. Isto implica em 
se estabelecer uma disciplina onde é possível a identificação, captura, recuperação e 
compartilhamento de informações sobre o desenvolvimento de software na 
organização. 

 O aspecto metodológico e tecnológico relacionado à necessidade de se 
estabelecer recursos para a disseminação, troca de conhecimento e consequente 
aprendizado e melhoria organizacional pode ser peça chave para endereçar a questão 
da aceitação cultural a práticas e processos de trabalho. Contudo, percebe-se que o 
possível aprendizado organizacional e consequentente institucionalização real de 
processos e suas práticas é dependente do real comprometimento com seu 
aprendizado, uso e constante aprimoramento. Fazer profissionais de software 
acreditarem no potencial, benefício e desafios da implantação de práticas de 
engenharia de software em geral, ainda é uma das grandes barreiras para a total 
aceitação de modelos e práticas de qualidade, hoje ainda, no cenário nacional, 
implantadas sob pressão gerencial e do mercado. 

 A questão de gestão de conhecimento em organizações de software tem sido 
bastante endereçada pela comunidade de pesquisa em desenvolvimento de software 
(Rus e Lindvall, 2002)(SEKE Series)(LSO Series). Atualmente, vemos um grande 
interesse voltado para a necessidade de realização de estudos empíricos que 
corroborem com amostras e evidências os benefícios das diversas práticas sugeridas 
pela área na qualidade do produto final (Scheneider, Von Hunnius e Basili, 
2002)(Empirical Software Engineering)(Fuggeta, 2000)(NSF Center).  

 A coleta e disponibilização de experiências é veículo natural para reflexão, 
reuso de conhecimento, aprendizado e melhoria contínua de práticas adotadas. 
Contudo, os desafios tecnológicos, metodológicos e financeiros de se estabelecer 
bases de conhecimento internamente em organizações é grande e, em muitos casos, 
inalcançável para empresas de pequeno e médio porte. 
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 A grande questão de, afinal, que práticas realmente funcionam e como podem 
ser aplicadas no contexto específico de uma organização, é a tônica. Muito embora tal 
questão se responda com avaliações internas e planejamento para ação de implantação 
de melhorias, nota-se nas organizações de software ainda muito ceticismo e 
insegurança na adoção de práticas disponíveis no mercado, embora pressionadas pela 
competitividade. Levando em consideração o investimento em consultorias ou 
capacitação de equipes para este fim, o processo torna-se ainda menos prioritário para 
estas empresas.  

 Em associação a esta questão, durante muito tempo a tendência do mercado 
nacional esteve em absorver práticas desenvolvidas no mercado externo, nem sempre 
aplicáveis às estruturas físicas, financeiras, de capacitação profissional e culturais das 
empresas de software brasileiras. Programas de incentivo ao desenvolvimento de 
práticas e conhecimento da empresa de software nacional se destacaram nos últimos 
anos na tentativa de criar uma identidade cultural e soluções adaptadas para esta 
questão (SOFTEX)(MCT-SEPIN).  

 No entanto, mesmo para a absorção destes modelos/práticas, é requerida uma 
mudança cultural individual do profissional de software brasileiro em todos seus níveis 
e não somente no nível estratégico-gerencial de organizações. Sob o ponto de vista 
deste projeto, o esforço em estabelecer memórias organizacionais, fábricas de 
experiências, ou quaisquer outros termos utilizados pela pesquisa para a composição 
de bases de conhecimento e aprendizado é encarado também como uma possibilidade 
de mudança de cultura atual do profissional de software brasileiro. No entanto, tais 
experiências necessitam ser divulgadas e discutidas de forma ampla, não se 
restringindo somente ao contexto interno das organizações, dada inclusive, à 
dificuldade de seu estabelecimento interno.  

 Além disso, grande parte dos foruns hoje existentes para a discussão de 
práticas de qualidade – workshops e conferências – ainda recebem uma conotação 
bastante acadêmica, embora sejam notados alguns esforços no sentido de atrair e  
introduzir dos profissionais da indústria de software neste contexto. Mesmo assim, o 
formato da discussão realizada em workshops em conferências nem sempre favorece 
ou habilita os profissionais a discutir detalhadamente uma determinada prática ou 
questão, permanecendo o conhecimento ali trocado mais como caráter informativo do 
que de real experiência e aculturação para posterior reuso. 

 Peter Senge, em suas estratégias para a promoção de aprendizado 
organizacional (Senge, 1994) preconiza que nenhuma organização muda ou aprende 
se seus indivíduos não estiverem comprometidos com uma visão comum dos objetivos 
da organização, de seu papel nesta estrutura e dos benefícios e desafios de uma nova 
experiência organizacional.  Esta visão vem ao encontro ao estudo apresentado na 
seção anterior sobre o impacto cultural do uso de tecnologias no auxílio à 
compreensão de processos, práticas de trabalho, colaboração e mudança cultural 
(Araujo e Borges, 1999)(Araujo e Borges 1999a)(Araujo, 2000)(Araujo, Cappelli e 
Borges, 2003)(Araujo e Borges 2001). 

 Com base nos conceitos de redes e conectividade, a proposta do projeto RCC-
Sw, em desenvolvimento na UNIRIO, visa o estabelecimento de redes de 
conhecimento e colaboração de profissionais de software, em âmbito regional para a 
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coleta, discussão e divulgação de práticas e experiências de melhoria da qualidade de 
processos de software. Os benefícios diretos do resultado deste projeto seriam o 
estabelecimento de uma infraestrutura coletiva para troca de conhecimento; com o 
estabelecimento de um canal amplo de divulgação e discussão, permitindo uma 
reflexão sobre o potencial das práticas vigentes, sua adaptação ao contexto nacional 
e, em último nível, a aculturação individual e a segurança no planejamento de 
estratégias para adoção. Para o funcionamento da Rede em questão, o projeto prevê a 
configuração/desenvolvimento de infraestrutura tecnológica para a gestão do 
conhecimento gerado ao longo de seu funcionamento, para o estabelecimento da 
colaboração e reuso do conhecimento armazenado.  

4. Modelagem de Projetos de Desenvolvimento de Software 

O estado da prática e a literatura comprovam a persistência de um problema 
conhecido de longa data no desenvolvimento de software: muitos projetos consomem 
mais recursos do que o planejado, demoram mais tempo para serem realizados, 
contemplam menor funcionalidade e menor qualidade do que o previsto quando de 
sua iniciação. Relatos de insucesso na produção de sistemas de software podem ser 
encontrados em diversos estudos documentados ao longo dos últimos anos. Este 
panorama é particularmente perceptível em projetos complexos, de larga escala ou 
inovadores (Gross et al., 1999). 

 Duas linhas de estudo apresentam opiniões distintas sobre os fatores 
responsáveis pelos insucessos no desenvolvimento de software na indústria. A 
primeira linha associa estas falhas a problemas tecnológicos, agravados pela crescente 
complexidade dos produtos desenvolvidos (Augustine, 1982). A segunda linha de 
estudos transfere a responsabilidade para os problemas de gerenciamento, falta ou 
excesso de comunicação e dificuldades no tratamento das incertezas que se 
apresentam nos projetos (Reel, 1999). 

 Partidários da linha de estudo que preza as práticas e conhecimentos 
gerenciais para atingir o sucesso em projetos de software, adotamos uma estratégia de 
modelagem destes projetos, visando criar ambientes virtuais onde possamos estudar, 
através de pesquisas “in silico”, os efeitos sobre seu comportamento da aplicação de 
diversas políticas e procedimentos gerenciais. A construção dos modelos de projeto 
também leva à reflexão sobre as relações de causalidade implícitas nestes, que muitas 
vezes ficam ofuscadas pela gama de detalhes que permeiam as atividades gerenciais na 
indústria. 

 O gerenciamento de projetos de software é uma atividade baseada em 
conhecimento, onde os gerentes utilizam suas habilidades e sua experiência para 
tomar decisões enquanto a equipe executa o processo de desenvolvimento de 
software. Forma-se assim um ambiente sócio-técnico muito rico, onde as relações 
humanas são determinantes para o sucesso ou insucesso do projeto. Devido à 
importância dos fatores humanos, torna-se imprescindível que eles participem dos 
processos de modelagem de projetos de software. 

 Por outro lado, a modelagem de reações, expectativas, desejos e relações 
humanas, no geral, não é uma atividade simples. Em grande parte devido a estes 
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aspectos, selecionamos a Dinâmica de Sistemas, uma linguagem de modelagem para a 
descrição de sistemas complexos que focaliza os aspectos estruturais destes sistemas 
(Forrester, 1961). Esta técnica identifica e modela relações de causa-efeito e ciclos de 
realimentação presentes em um sistema utilizando diagramas de fluxos. Estes 
diagramas são compostos por quatro elementos: repositórios, taxas, fluxos e 
processos. Os repositórios descrevem elementos que podem ser acumulados ou 
consumidos ao longo do tempo. Um repositório é descrito por seu nível, que indica o 
número de elementos no repositório em um instante de tempo. As taxas descrevem 
variações de repositórios ao longo do tempo, formulando seu crescimento e redução 
através de um conjunto de equações matemáticas. Os processos e os fluxos atuam 
como variáveis intermediárias em um modelo, servindo como blocos básicos para a 
construção de equações complexas para taxas. 

 A Dinâmica de Sistemas é particularmente relevante para a descrição de 
sistemas de dinâmica complexa, que são caracterizados por muitos componentes 
interligados, relações de causa e efeito distantes no tempo, ciclos de realimentação, 
relações não lineares e diversidade de aspectos qualitativos. Estes últimos são 
particularmente importantes para a descrição de aspectos não técnicos, como as 
relações interpessoais, que geralmente não podem ser descritos por números ou 
formulações matemáticas. Assim, a Dinâmica de Sistemas nos pareceu uma técnica 
adequada para a modelagem de projetos de software. 

 Em nossas pesquisas, além de desenvolvermos modelos de projeto de software 
segundo a Dinâmica de Sistemas e utilizarmos estes modelos como bancada virtual 
para a realização de experimentos sobre políticas gerenciais, investigamos também a 
utilização prática destes modelos. Neste sentido, exploramos o desenvolvimento de 
jogos educativos para o treinamento de gerentes de projetos de software em um 
ambiente onde estes estudantes podem testar hipóteses sobre ações e decisões a serem 
tomadas em projetos de software sem os riscos associados a tomar decisões 
incorretas em projetos reais. 

5. Alocação de Recursos Humanos em Projetos de Software 

Ainda considerando que o aprimoramento das técnicas de gerência pode levar a um 
maior número de sucessos nos projetos de software, exploramos a alocação de 
recursos humanos nas atividades que compõem projetos desta natureza. Neste 
sentido, uma melhor alocação de recursos às atividades depende não apenas das 
demandas técnicas relacionadas a estas, mas também das relações entre os 
desenvolvedores responsáveis por sua execução. 

 Em qualquer atividade de seu cotidiano, incluindo-se o trabalho, as pessoas se 
comportam de forma não determinística e subjetiva. Considerando-se que um projeto 
de software é uma iniciativa fundamentalmente intelectual e social, o alinhamento do 
comportamento do indivíduo com as características do ambiente em que se 
desenvolve o projeto pode influenciar de forma substancial sua produtividade. No 
entanto, mesmo sendo evidente sua importância, estes aspectos são pouco 
formalizados nos processos de desenvolvimento de software atuais (Sommerville e 
Rodden, 1995). 

 Na atividade de alocação de recursos humanos, o gerente deve decidir que 
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desenvolvedores devem ser responsáveis pela execução de cada atividade do projeto. 
Para isso, é preciso determinar quais são as características necessárias para a 
realização de cada atividade (conhecimentos, habilidades, experiências, formação 
acadêmica, entre outras), buscar na organização quais são os profissionais que 
possuem as qualificações necessárias e estejam disponíveis no momento em que a 
atividade for executada.  

 Esta tarefa, no entanto,  não é simples, uma vez que geralmente há uma série 
de possíveis combinações de alocação entre desenvolvedores e atividades. Por 
exemplo, considerando uma situação onde haja dez profissionais e dez atividades, 
serão dez bilhões de diferentes combinações (1010 combinações). As regras que 
limitam este universo de possibilidades devem ser descritas em modelos que 
apresentam como as relações entre desenvolvedores, seus conhecimentos e 
habilidades influenciam em sua produtividade no desenvolvimento do projeto. 

 Portanto, realizar a atividade com todos estes fatores sem algum apoio 
computacional é extremamente difícil. Devido a essa complexidade, o gerente nem 
sempre é capaz de considerar todas as equipes que podem ser montadas e o impacto 
de cada uma delas sobre os fatores relevantes do projeto (tais como seu custo, 
cronograma, número de pessoas envolvidas, entre outros). Assim, é comum que os 
gerentes selecionem suas equipes de acordo com um julgamento baseado apenas em 
sua experiência. No entanto, ao não considerar todas as equipes candidatas, há o risco 
de que o gerente não escolha a melhor equipe para seu contexto. Assim, é interessante 
que haja um suporte computacional para a atividade de alocação de recursos 
humanos, de forma a reduzir o esforço necessário para sua realização e melhorar a 
qualidade das equipes escolhidas. 

 Em nossas pesquisas, foi desenvolvida uma abordagem de apoio à realização 
da atividade de alocação de recursos humanos no planejamento de projetos de 
desenvolvimento de software. O objetivo é fornecer ao gerente um meio de realizar a 
atividade de forma mais rápida e precisa, sugerindo possíveis equipes que satisfaçam 
às restrições informadas e representem as melhores soluções para os fatores 
relevantes para o projeto. Exemplos de restrições que podem ser informadas pelo 
gerente incluem características pessoais dos desenvolvedores, demandas técnicas das 
atividades, períodos em que estas devem ser executadas, custo, entre outros. 
Exemplos de fatores que podem ser otimizados em um projeto incluem seu custo, 
cronograma, sua realização por uma equipe com o menor número de profissionais, 
entre outros. 

6. Engenharia de Software Livre 

O fenômeno do Software Livre (SOFTEX-UNICAMP, 2005) têm sido largamente 
discutido e é tema de interesse e prática do Departamento de Informática Aplicada da 
UNIRIO. Mais recentemente, em particular com o crescente interesse de grandes 
empresas como a própria IBM (Taurion, 2004) neste tipo de produto, a comunidade 
de software livre tem iniciado discussões quanto a alternativas de negócio neste 
domínio.  

 Um aspecto intrigante em particular neste contexto é que, apesar do conceito 
de software livre existir desde a década de 80, somente recentemente a comunidade 
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de Engenharia de Software tem dado atenção ao seu processo de desenvolvimento, 
com vistas a caracterizá-lo (Reis, 2003)(Raymond, 2001)(Krishnamurthy, 
2002)(Cubranic, 1999). O desenvolvimento de software livre tem quebrado os 
modelos tradicionais de desenvolvimento de software, baseado na liberdade e 
colaboração sem precedentes. Sua conciliação destes processos com os conceitos de 
Engenharia de Software atuais apresenta-se como uma questão de pesquisa 
extremamente motivante, quando se imagina a tendência atual de profissionalização 
deste nicho de desenvolvimento e negócio. 

7. Conclusão 

Este artigo descreveu os principais projetos de pesquisa que acreditamos que toquem 
em aspectos que possam ser caracterizados como de cunho sociotécnico, os quais 
esperamos compartilhar neste forum e discutir possibilidades de interação e 
desenvolvimento de novas pesquisas. 
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Resumo. Este artigo é uma reflexão sobre as questões éticas envolvidas na 
construção de sistemas e da política de qualidade do setor de Software. 
Tenta descrever alguns problemas críticos no setor e influencias ético 
sociais. Os sistemas informatizados e automatizações freqüentes no 
cotidiano da vida moderna, dependendo do grau de complexidade, podem 
trazer a sociedade uma mudança nos valores sociais. 

1. Informações Gerais 

A indústria mundial de software vem apresentando um crescimento rápido e 
acentuado que nenhum outro setor produtivo jamais viveu. É cada vez maior a 
participação direta ou indireta de componentes de software nos produtos oferecidos à 
sociedade. A influência estratégica dos sistemas de software em áreas tão diversas 
como medicina, comunicações e transportes, entre outras, reafirma a dependência das 
organizações em geral sobre a adequada disponibilização e qualidade desses sistemas. 
Como um exemplo dessa influência, pode-se citar as áreas de telecomunicações e 
computação que são, hoje, as mais importantes infra-estruturas de modernização dos 
setores produtivos. Estas áreas influenciam não só a oferta de serviços e empregos 
gerados no setor, mas também as ofertas resultantes das alterações no quadro de 
crescimento dos demais setores produtivos. 

 Apesar da importância dos sistemas de software e de todos os esforços por 
parte tanto da comunidade de pesquisa quanto dos desenvolvedores, ainda existem 
problemas básicos em seu desenvolvimento, e sua produção ainda transcorre em 
níveis baixos de controle, chegando, freqüentemente, a resultar em elementos de 
qualidade precária [CAP99]. Num cenário onde se juntam empresas com poucos 
recursos, com processos de produção mal controlados e um mercado cada vez maior 
e mais exigente, é importante a análise de aspectos sociais e éticos envolvidos na 
construção e uso de sistemas de software, buscando a identificação de fatores que 
auxiliem na estruturação de políticas eficazes para o desenvolvimento do setor. 

2. Percepção da qualidade 

Diversas pesquisas mostram os esforços na análise e levantamento de ferramentas e 
métodos voltados ao desenvolvimento de software, ou seja, nos aspectos técnicos do 
desenvolvimento. Neste campo existe, de fato, algum avanço. Apesar disso, muito 
pouco do que se obtém é efetivamente utilizado pelas empresas [MCT01]. 
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 Analisando com cuidado os motivos que sustentam essa situação, pode ser 
que se encontre alternativa para alguns desses problemas. Numa avaliação rápida, 
pode-se indicar a hipótese de que as empresas não utilizam as técnicas por essas não 
serem adequadas à realidade do trabalho de desenvolvimento. Certamente não pode-
se afastar essa hipótese, principalmente por constatar-se que a Engenharia de 
Software ainda não é madura o suficiente para suprir as necessidades da produção de 
software com ferramentas plenamente adequadas [SHA90]. Além disso, fala-se muito 
em melhoria de desempenho, mas pouco em melhoria do produto. São raros os dados 
de pesquisa que tentam esclarecer a relação entre programas de melhoria de processos 
e a qualidade do produto final de software o que, de certa forma, desestimula as 
empresas a investirem em novos processos e tecnologias por não ter o conhecimento 
necessário sobre a relação ferramenta-método X melhoria de qualidade [KIT96]. 

 Outra hipótese seria a imaturidade das empresas, incapazes de perceber a 
necessidade de produzirem com maior qualidade. Essa hipótese também é plausível, 
haja vista tanto os cenários nacional quanto o internacional - 82% das empresas (na 
maioria norte-americanas) foram classificadas no nível 1 ou 21 do modelo CMM – 
Capability Maturity Model [SEI99] [HER97]. No Brasil, 21% das empresas 
consultadas na pesquisa MCT usavam o modelo CMM, e apenas 4% o modelo 
SPICE - Software Process Improvement and Capability dEtermination [SPI99] 
[PNI03]. Provavelmente, as causas que sustentam essa situação são múltiplas, e vão 
além dos fatores apresentados aqui. 

 O que leva uma empresa a alterar seus processos é a possibilidade de lucro ou 
a ameaça de perda de mercado, ou em outras palavras, a sua sobrevivência. Algumas 
empresas enxergam na melhoria a possibilidade de expandir sua participação no 
mercado. Outras mudam seus processos porque são ameaçadas pelos clientes de 
perder seus contratos caso não elevem seu nível de controle e qualidade. Seja qual for 
o motivo, o fato é que alguma manifestação de insatisfação prévia deve ocorrer para 
motivar a mudança.  

 Como já citado, nas últimas décadas foi observado o rápido crescimento das 
aplicações de computador, e o software vem se tornando parte vital de produtos e 
serviços. Porém, apesar do avanço, o valor da qualidade do software para o mercado 
parece ainda não ter sido estabelecido. Pode-se até mesmo questionar se os clientes 
têm a consciência de seu direito a produtos de melhor qualidade. De certa forma, a 
baixa qualidade do software é aceita pelo mercado como um fato normal mesmo 
porque que não existe outra alternativa. 

 Em um seminário sobre Engenharia de Software, um palestrante apresentou a 
seguinte questão intrigante: “Existem convocações (recalls) quando os carros têm 
defeitos, por que não fazem o mesmo para programas de computador?”. Quando é 
constatado um defeito de fabricação num automóvel, o carro é recolhido e 
consertado. Ao descobrir um defeito num sistema operacional, por exemplo, existem 

                                                
1   Estes dados caracterizam empresas nas quais a capacidade do processo produtivo é indeterminada 
e o sucesso é altamente dependente da habilidade da equipe (ou de elementos da equipe, em 
particular). A atuação de uma organizações como essas é marcada pela “reação ao que acontece”, 
pois o planejamento, quando existe, não é efetivo. 
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instruções do próprio fabricante ao cliente para a comprar de nova versão do sistema. 
A responsabilidade profissional dos desenvolvedores e a consciência da qualidade 
pelos clientes ainda parecem estar em fase embrionária. 

 Uma organização pode permanecer em seu padrão de qualidade por longo 
período se o mercado não demandar mudanças, se não existirem concorrentes para 
oferecer alternativas e os problemas não aumentarem em dificuldade. Parece que vive-
se uma certa estagnação e, sem motivação externa, poucas organizações melhoram 
suas práticas de desenvolvimento a não ser por pura motivação moral. Essa 
estagnação seria completa, não fosse o fato de que os problemas estão aumentando 
em dificuldade, provocados pela elevação da complexidade das soluções a serem 
implementadas pelo software. Na verdade, os avanços na qualidade parecem ser 
motivados por fatores internos ao desenvolvimento e não por exigência direta do 
mercado. 

 O mau funcionamento de software computacional pode ter conseqüências 
graves. Existem casos relatados envolvendo perdas de vidas humanas e enormes 
prejuízos financeiros [NEU96]. 

3. Fatores críticos do software 

O avanço das aplicações do software, como nos exemplos citados anteriormente, 
força os sistemas de software a tornarem-se aplicações complexas. Infelizmente, não 
podemos garantir software perfeitos em sistemas complexos, mesmo após milhares de 
testes. Software que atendem plenamente suas especificações podem, mesmo assim, 
conter erros, pois o processo de especificação em si é imperfeito. Software “ideais”, 
que atenderiam plenamente a especificações perfeitas poderiam, ainda, conter erros, 
pois poderiam ser usados de forma incorreta pelos usuários. Apesar dos avanços da 
tecnologia disponibilizada, a presença de erros ainda parece ser uma questão 
inevitável, e quanto maior a complexidade do sistema menor a garantida de sua 
ausência. 

 Nossa habilidade em desenvolver software certamente cresceu nos últimos 
anos com as pesquisas na área de Engenharia de Software.  Em particular,  a 
avaliação de qualidade de software tem ocupado posição de destaque no cenário do 
desenvolvimento profissional de software. Entretanto, o progresso observado na área 
da pesquisa não teve seu equivalente na área das práticas de desenvolvimento. Os 
resultados científicos e padrões necessitam de maior maturidade para realmente 
modelarem os problemas encontrados na produção e uso de software e auxiliarem na 
obtenção da qualidade [CON02]. 

 Atualmente, no que se refere às questões de segurança e confiabilidade, o 
software é tratado como qualquer outro produto. Há enfoque especial em seu 
desenvolvimento apenas nos casos em que o desempenho do sistema é considerado 
crítico, ou quando há solicitação do cliente. Além disso, diferentemente de outros 
produtos como brinquedos, novos medicamentos ou produtos com características 
relacionadas a segurança de uso, produtos de software raramente são avaliados por 
agentes independentes.  
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 Os produtos de software diferem dos demais produtos em vários aspectos 
críticos, entre eles [COL94]:  

� Erros sérios podem permanecer no software mesmo depois de testes rigorosos, 
devido à elevada complexidade dos sistemas e à falta de ferramentas e métodos 
adequados à disposição dos desenvolvedores. 

� É difícil obter-se padrões e normas para software aplicáveis à processos de 
inspeção e regulamentação. 

� Não há a definição clara dos atores sociais envolvidos direta e indiretamente com 
o processo de software (desenvolvimento e uso), o que dificulta o levantamento 
de suas necessidades e a avaliação do impacto da não qualidade de sistemas. 

� O software afeta um número crescente de pessoas devido ao uso em larga escala 
de computadores, equipamentos computadorizados ou produtos com software 
embarcado. 

� Qualquer grupo ou equipe de trabalho pode desenvolver software, pois não há a 
necessidade de grandes investimentos nem a geração de custos a não ser o de mão 
de obra. Além disso, não há responsabilidade formalmente estabelecida sobre os 
profissionais de software. Estes fatos possibilitam a proliferação de 
empreendimentos de desenvolvimento de software desqualificados e à liberdade 
excessiva das empresas, no que tange à adição de capacidades advindas da adição 
de software em seus produtos ou serviços. 

 Investigações sobre essas questões-chave representam um grande desafio, e 
podem trazer contribuições significativas na concepção de diretrizes e políticas na 
área de tecnologia computacional e, mais especificamente, de software. Questões 
“humanas, sociais, culturais, e/ou sobre valores” atreladas ao desenvolvimento, ensino 
e prática da engenharia de software (ES) ainda não começaram a ser estudadas, 
somente representam uma preocupação. Outras perguntas ainda estão por ser 
colocadas à sociedade: 

 Qual a influência / importância de aspectos sociais, humanos, políticos e 
culturais na implantação de modelos de qualidade de software? Quais aspectos 
dificultam/contribuem para a implantação destes modelos? 

 Temos notado que a comunidade de ES reconhece que grande avanço tem 
ocorrido nas últimas fases do ciclo de vida – codificação, testes – com um claro foco 
em ferramentas / automação / processos / métodos. Nos perguntamos se não seria 
profícuo discutir, ostensivamente, outros ("sociais"...) aspectos também? 

4.Considerações finais 

Considerando a complexidade entre os sistemas ou projetos, o contexto cultural, 
social daqueles que o construíram e ainda o contexto político no qual esse sistema 
esteja funcionando, abordar a questão ética, social e seus atores da área de TI é 
urgência mundial para poder prever soluções à problemas emergentes e mudanças no 
ambiente onde esses produtos de software estarão sendo utilizados. 
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 Cientistas e pesquisadores devem expandir o conjunto de critérios utilizados 
normalmente para avaliação de sistemas incorporando critérios sociais , ético e 
políticos. 
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Abstract. Why some software does not solve the problems that these 
(softwares) are built to? Why others technical tools incorporate a lot of 
activists to work? And, why the users’ point of view is not incorporated in 
the computer instrumental developed? Understand these questions and 
answers are the main of this text. The work activity’ analyze will be used to 
show a way to minimize the problem. At the end, case will be presented. 

Resumo.  Por que alguns softwares não solucionam os problemas a que se 
destinavam? Por que tantas outras ferramentas computacionais impõem 
uma série de novas atividades às tarefas? E ainda, por que o ponto de vista 
do usuário final nem sempre é incorporado ao instrumental computacional 
desenvolvido? Entender esses porquês e suas respostas é o objetivo deste 
texto, que fará uso da Análise da Atividade de Trabalho como método para 
minimizar problemas de usabilidade. Ao final, será apresentado um estudo 
de caso referente ao assunto.  

1. O Software como Ferramenta Computacional 

Por que alguns softwares não correspondem às expectativas daqueles que os utilizam, 
quando sua função é facilitar e aumentar a eficiência do trabalho antes realizado sem 
auxílio de um sistema informatizado? Por que outros tantos softwares não são 
sensíveis às regras e condições de trabalho onde são inseridos? Por que esses 
softwares incorporam um número grande de atividades extras para se executar a 
mesma atividade, existente antes de sua implantação, às vezes, paradoxalmente, 
dificultando a realização do trabalho? Essas indagações serviram de ponto de partida 
que motivou associação entre o analista de sistemas e o ergonomista que assinam este 
artigo, um em busca de ferramentas que pudessem auxiliá-lo a resolver as dificuldades 
encontradas em sua prática profissional, outro tentando promover no meio da 
informática no Brasil, uma associação que há anos acontece em outros países, isto é, 
o desenvolvimento de sistemas informatizados baseados na análise da atividade. 
(Sobre isso ver: Suchman, 1987; Carroll, 1989; Pinsky, 1992; Theureau & Jeffroy, 
1994; Rabardel, 1995) 

 É relativamente fácil encontrar um usuário de software que, em sua atividade 
de trabalho, tenha alguma dificuldade de utilização. Essas dificuldades estão ligadas, 
principalmente, à inadequação dos procedimentos ou resultados computacionais às 
necessidades reais das diversas pessoas que interagem com o software. Este cenário 
gera constrangimentos aos que usam a ferramenta e aos que se servem do trabalho 
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dos usuários desses softwares. Qualquer um de nós já passou pela irritante 
experiência de se defrontar com um sistema que impede a solução de problemas às 
vezes simples, recebendo como "explicação" a frase: "o sistema não aceita", como se 
sua existência resultasse de um fato natural ou divino. 

 Uma questão de definição deve ser levantada, apesar do seu grau de 
importância não ser perceptível em um primeiro momento: o que é um software e o 
que é uma ferramenta ou instrumento computacional? Existem diferenças entre os 
termos apresentados? Essa diferenciação existe e é necessária para se justificar alguns 
passos a serem sugeridos na construção de softwares que sejam mais adequados às 
necessidades dos usuários. O termo «ferramenta» (ou, como preferem outros, 
«instrumento», conforme Rabardel, 1995) obriga o analista a reconhecer a atividade 
para a qual o software vai servir. 

 A literatura é farta em definições de software, mais ou menos amplas, 
integrando ou não, ao programa propriamente dito, bases de dados e documentos 
escritos:  

“Software é: (1) instruções (programas de computador) que 
quando executados, produzem a função ou desempenho desejado; 
(2) estruturas de dados que possibilitam que os programas 
manipulem adequadamente a informação; e (3) documentos que 
descrevem a operação e o uso dos programas”. Pressman (1995) 

“O software é a parte programável de um sistema de informática. 
Ele é um elemento central: realiza estruturas complexas e flexíveis 
que trazem funções, utilidade e valor ao sistema. Mas outros 
componentes são indispensáveis: as plataformas de hardware, os 
recursos de comunicação de informação, os documentos de 
diversas naturezas, as bases de dados e até os procedimentos 
manuais que se integram aos automatizados.” Pádua Filho 
(2003) 

 Trata-se de itens importantes, porém, não aparecem nessas definições alguns 
pontos determinantes, tais como: finalidades e organização do trabalho, características 
e variabilidade dos usuários, hierarquias e forças conflitantes do ambiente de 
utilização. As definições usuais eludem a finalidade do software da perspectiva da 
atividade, limitando a acentuar sua função de meio – o processamento de informação.  

 Esse conjunto de regras e aspectos mais ou menos formalizados do contexto e 
da situação é o diferencial que permite denominar um software de ferramenta 
computacional. (Sobre a importância do contexto na concepção de sistemas 
informatizados, ver Winograd & Flores, 1986). Um software, entendido como 
ferramenta computacional, não é apenas um conjunto de dados e regras traduzidos em 
códigos programáveis, unidades de armazenamento, recursos de comunicação 
eletrônicos e manuais. Trata-se de um mecanismo que habilita o usuário a executar 
uma atividade de trabalho, cujas finalidades são variáveis e, eventualmente, 
paradoxais. 
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 Diante disso, colocam-se algumas questões de natureza metodológica: Que 
método de desenvolvimento de software possibilita a geração de uma ferramenta 
computacional? Ou melhor, que alteração da metodologia do desenvolvimento de um 
software possibilita a geração de uma ferramenta computacional? E quando, em que 
momento do processo de desenvolvimento, recorrer a métodos alternativos? 

 Normalmente, a ergonomia é chamada no momento de concepção das 
interfaces imediatas, com as quais o usuário interage diretamente. No entanto, para 
responder a questão colocada no parágrafo anterior, é necessário identificar na 
execução da atividade de trabalho pelo próprio trabalhador, futuro usuário da 
ferramenta computacional, a natureza embrionária da "função" que se deseja 
informatizar, o que, em termos da engenharia de softwares, se apresenta desde o 
início, na definição de requisitos. 

 Os princípios, conceitos e técnicas dessa metodologia, denominada de 
“Análise da Atividade”, vêm sendo desenvolvidos em vários países, sob denominações 
diversas, para tratar de problemas variados, inclusive a concepção de softwares. Uma 
formalização já avançada deu-se com os estudos de Ergonomia aplicada a atividades 
de trabalho que utilizam ou não ferramentas computacionais. No próximo tópico, 
apresentamos os princípios gerais da “Análise da Atividade”.  

2. Análise da Atividade: alguns conceitos-chave 

Ao se iniciar um estudo referente à Análise da Atividade, dois termos necessitam ser 
retomados e melhor esclarecidos: Ergonomia e Trabalho. 

 Ergonomia, em um sentido etimológico, pode ser entendida como a ciência 
que estuda o trabalho, seu foco, portanto, é a atividade de trabalho em movimento, 
não apenas seus aspectos objetivos:os instrumentos, o objeto de trabalho e as 
características ou propriedades do executor, do trabalhador. Esses aspectos objetivos 
são privilegiados pela ergonomia dos Fatores Humanos, desenvolvida e praticada 
sobretudo nos países anglo-saxônicos, enquanto a ergonomia dita francofônica toma 
tomo objeto central a atividade de trabalho propriamente dita, isto é, o trabalho em 
realização, em processo. Trata-se, portanto, em suas duas vertentes atuais, de uma 
ramificação do conhecimento humano que se dispõe a entender e estudar as 
características da execução e do executor do trabalho e as forças que os influenciam, 
para que haja uma intervenção e/ou elaboração de instrumentos cuja utilização 
ofereça confiança, resultados eficientes e, ao mesmo tempo, facilidade no manuseio. 
Conforme uma definição usual, a ergonomia: 

“É o conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e 
necessários para a concepção de ferramentas, máquinas e 
dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, 
segurança e eficácia” Wisner (1986). 

 Por sua vez, o termo “trabalho” é bem mais polissêmico e empregado 
conforme a conveniência ou necessidade do momento, e, para compreender o sentido 
aqui pretendido, deve-se fazer algumas ponderações. 
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“A ergonomia tem por objetivo o trabalho, mas é preciso 
reconhecer que a palavra «trabalho» abrange várias realidades, 
como mostra seu uso corrente. É utilizada conforme o caso, para 
designar as condições de trabalho (trabalho penoso, trabalho 
pesado...), o resultado do trabalho (um trabalho mal feito, um 
trabalho de primeira...) ou a própria atividade de trabalho (fazer 
seu trabalho, um trabalho meticuloso, estar sobrecarregado de 
trabalho)”. Guérin et al. (2001). 

 Dados tantos sentidos, outros termos necessitam ser esclarecidos para se 
elucidar o significado do termo “trabalho” enquanto atividade de trabalho, tal como o 
entendemos aqui. São eles: tarefa, trabalho e atividade. 

 Tarefa pode ser definida como a descrição inicial de um trabalho, dada pelo 
seu próprio executor, pela hierarquia ou registrada em documentos, onde são 
especificadas (às vezes quantificadas) as condições para sua execução e os resultados 
esperados: 

“No seu aspecto mais geral, essa maneira espontânea de falar do 
trabalho da e na empresa revela o que é uma tarefa: [...], é um 
resultado antecipado, fixado dentro de condições determinadas. 
Na realidade, as pessoas não falam de seu trabalho, mas de sua 
tarefa. A tarefa mantém, evidentemente, uma relação estreita com 
o trabalho através das condições e dos resultados deste. Mas essa 
relação é a do objetivo à realidade: as condições determinadas 
não são as condições reais, e o resultado antecipado não é o 
resultado efetivo. Essa é uma primeira razão pela qual a tarefa 
não deve ser confundida com o trabalho”. Guérin et al. (2001). 

 O termo “atividade” pode ser entendido como o meio ou a forma pelos quais 
os resultados são efetivamente alcançados,implicando as competências, estratégias e 
modos operatórios situados e contingentes que o trabalhador desenvolve ao acumular 
uma certa experiência profissional. 

 Na perspectiva da ergonomia da atividade, o “trabalho”, portanto, associa os 
dois conceitos acima, configura-se como unidade da atividade de trabalho e das 
condições reais e dos resultados efetivos dessa atividade. 

 Esclarecidos em que sentido fala-se de trabalho, tarefa e atividade, um leque 
de possibilidades abre-se para se entender o que realmente se assa em uma situação de 
trabalho, diferenciando o real e o prescrito de trabalho, a atividade da tarefa. Tal 
abordagem permite explicitar o saber dos usuários envolvidos em um processo 
produtivo, cuja rotina deseja-se implementar em ferramentas computacionais. 

“[...], uma análise da atividade que não se inscreve numa análise 
do trabalho é incapaz de descortinar possibilidades de 
transformação, pois ignora o que, ao mesmo tempo, determina, 
constrange e autoriza a atividade concreta do operador. A Análise 
Ergonômica do Trabalho é uma análise da atividade que se 
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confronta com a análise dos outros elementos do trabalho.  A 
tarefa não é o trabalho, mas o que é prescrito pela empresa ao 
operador. Essa prescrição é imposta ao operador: ela lhe é, 
portanto, exterior, determina e constrange sua atividade. Mas ao 
mesmo tempo, ela é um quadro indispensável para que ele possa 
operar [...].O operador desenvolve sua atividade em tempo real 
em função desse quadro: a atividade de trabalho é uma estratégia 
de adaptação à situação real de trabalho, o objeto da prescrição. 
A distância entre o prescrito e o real é a manifestação concreta da 
contradição sempre presente no ato de trabalho, entre ‘o que é 
pedido’ e ‘o que a coisa pede’. A Análise Ergonômica da 
Atividade é a análise das estratégias (regulação, antecipação, etc) 
usada pelo operador para administrar essa distância, ou seja, a 
análise do sistema homem / tarefa”. Guérin et al. (2001). 

 A partir do conceito de Análise da Atividade, pode-se compreender a relação 
existente entre essa metodologia e a desenvolvimento de softwares. A relação passa 
pela compreensão da atividade de trabalho, de modo que aspectos determinantes da 
atividade real de trabalho sejam incorporados (ou pelo menos considerados), na 
concepção da ferramenta computacional. O que comumente serve de base para os 
analistas de sistemas não é um modelo da atividade real, mas sim um modelo da 
tarefa prescrita, muitas vezes elaborado sem a participação direta do usuário final. 

 Nessa perspectiva, são dados alguns passos pelos quais se constrói o caminho 
a ser seguido pela metodologia de análise ergonômica da atividade de trabalho. Vale 
ressaltar que o propósito aqui é apreender a atividade do trabalhador para se ter 
subsídios suficientes para a construção de ferramentas computacionais eficazes e 
eficientes. 

 Na literatura sobre a Análise da Atividade tem-se, como primeira etapa do 
processo, a Análise das Demandas. 

“Um erro na análise da demanda pode conduzir a um resultado 
medíocre, nulo ou mesmo negativo.” Wisner (1986) 

 A Análise da Demanda contribui para a definição do escopo do projeto, em 
especial as funções e objetivos que se pretende alcançar com a informatização. Os 
analistas profissionais sabem como é problemático esse ajuste de expectativas, o que 
comumente gera conflitos quando o sistema vai ganhando forma (para uma discussão 
mais detalhada, ver Ferreira, 2004). 

 Simultaneamente a este estudo inicial, e como mais profundidade em um 
segundo momento, procura-se conhecer o funcionamento da empresa. Nesse ponto 
são estudados os dispositivos técnicos empregados, as relações sócio-organizacionais, 
leis e regulamentações internas / externas e a produção em si. 

“O conhecimento do contexto industrial, econômico e social é 
indispensável para situar-se o que está em jogo na ação 
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ergonômica e definir uma abordagem que leve em conta as 
especificidades da empresa”. Guérin et al. (2001). 

 Vencidas essas duas etapas, Análise da Demanda e do funcionamento da 
empresa, tem-se um conjunto de informações que orientam o ergonomista na escolha 
de suas investigações e das situações particulares que irá analisar. 

 A etapa seguinte é relativa à descrição da tarefa a ser avaliada. Nela, há uma 
representação "congelada" do trabalho, ou seja, da atividade que deveria ser 
executada, desconsiderando as variabilidades e as circunstâncias de sua realização. 
Para caracterizar uma tarefa, alguns itens mínimos devem ser considerados, tanto 
materiais quanto imateriais (organizacionais): estrutura dos processos técnicos, das 
ferramentas e meios de informação, das relações entre variáveis de um dispositivo, 
dos procedimentos, da dependência e limites temporais das ações e do arranjo físico 
do dispositivo técnico. 

 Feita tal descrição do que deveria ser executado, inicia-se a investigação da 
ação in loco.  O cuidado na escolha do processo a ser avaliado, o grupo de 
trabalhadores representativos e de situações características, é de extrema importância 
para a investigação. 

“As relações que se estabelecerão entre operadores e ergonomista 
vão condicionar a qualidade da análise da atividade, a qual não 
pode ser realizada sem a participação deles. A situação de 
trabalho é um espaço do qual os operadores se apropriam. Trata-
se também de um espaço de vida coletiva. Assim o observador 
externo não pode agir sem que sua presença tenha sido 
comunicada e negociada”. Guérin et al. (2001). 

 Ainda, segundo esses autores (Guérin et al., 2001), tem-se, na etapa posterior, 
a elaboração de um pré-diagnóstico relativo à questão analisada e validada com os 
futuros usuários diretos do sistema. Esse procedimento assegura que o resultado da 
análise seja aprovado por todos os envolvidos, evitando problemas futuros em relação 
ao escopo do projeto.   Ao final dessa etapa, tem-se uma base para se discorrer 
sobre os módulos a serem implementados na ferramenta computacional. Tal 
conclusão é possível, pois tanto a avaliação do prescrito quanto das variabilidades 
existentes na execução da atividade de trabalho foram avaliados, comparados e 
validados. 

 É importante mencionar também que as observações in loco possuem critérios 
e especificidades que merecem atenção. 

“A organização das observações se faz em função das hipóteses 
que guiam a análise, mas também em função das limitações ou 
das facilidades próprias de cada situação de trabalho. A 
adaptação das técnicas de registro, em função da exatidão 
esperada, a utilização de indicadores pertinentes e fáceis de 
identificar condicionam o custo e a fidelidade das descrições da 
atividade”. Guérin et. al. (2001). 
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 Esses mesmos autores, baseados em estudos de diversos tipos de trabalho, 
caracterizaram algumas das grandes categorias de variáveis observáveis: os 
deslocamentos, as direções do olhar, as comunicações, as posturas, as observações 
em termo de ações ou de tomadas de informação, observações relativas aos sistemas 
técnicos e por fim a dimensão coletiva nos registros de observação. O princípio 
fundamental é que a análise seja baseada em registros objetivos do comportamento 
observável, e não apenas em entrevistas. O ponto forte da metodologia de análise 
ergonômica do trabalho é a entrevista em autoconfrontação, onde o trabalhador é 
interrogado a partir de comportamentos, fatos e situações reais, o que permite obter 
uma descrição mais fiel dos procedimentos (raciocínios, tomadas de decisão e regras 
práticas) presentes no decorrer de sua atividade. A condição para que a entrevista em 
autoconfrontação funcione é obter um registro fino e pertinente de traços da atividade 
que sejam significativos para o operador, recorrendo-se a técnicas de observação 
compatíveis com a situação: observações instantâneas e observações contínuas; 
registros manuais e registros com aparelhos; gravações em vídeo; etc. 

 Não cabe aqui listar os pontos fortes e fracos dessas técnicas de observação, 
visto que cada técnica possui sua aplicação maximizada em um dado contexto. No 
estudo de caso que se seguirá, haverá uma demonstração prática de algumas das 
referidas técnicas, quando tentaremos demonstrar como a Análise da Atividade 
contribui ao desenvolvimento de ferramentas computacionais.   

3. Estudo de Caso: adequando instrumentos informatizados para a 
administração universitária 

3.1. Demanda: a (in)eficiência dos funcionários de uma universidade pública 

“Eu tô aqui nessa fila desde as treze horas e já são dezesseis e 
dez. Funcionário público não sabe trabalhar e também não tá nem 
aí para nós.” (estudante requerente de transferência) 

“Eu nem quero dizer o que eu acho do trabalho deles, pois fiquei 
um tempão na fila para saber que tá faltando uns documentos. 
Eles são muito burocráticos. Tem que ter um monte de papel com 
carimbo, assinatura...” (estudante requerente de transferência) 

Este estudo iniciou-se na tentativa de averiguar o porquê da insatisfação das pessoas 
que necessitam dos serviços prestados pelos funcionários da universidade, tal como é 
mostrado, exemplarmente, nas queixas relatadas acima. 

 As inquietações que semearam o início desta investigação foram 
proporcionadas, também, pelo incômodo causado nos referidos funcionários quanto à 
não possibilidade de assumir todas as suas responsabilidades e de oferecer um 
atendimento de qualidade. Particularmente, foram focadas as dificuldades que se 
interpuseram entre a execução das atividades dentro do Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico (DRCA) e o software disponibilizado pela instituição, o 
“AAP01” (Apoio/Administração/Processo). 
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 Aquelas pessoas que dependem diretamente dos serviços prestados por alguns 
dos funcionários da universidade, atribuem a má qualidade do atendimento a fatores 
pessoais, desconsiderando o cenário por que passa a universidade, os meios e 
recursos colocados à disposição dos funcionários: 

“Minha filha tava tentando a rematricula, pois ela perdeu alguns 
semestres. Ela foi presa, mas quando eu tentei falar com o 
funcionário lá, para anexar um documento que tava faltando, ele 
foi muito grosso e sem educação. Disse que não podia fazer nada. 
Tinha uma má vontade muito grande.” (mãe de uma estudante 
requerente de rematrícula) 

 Na visão dos funcionários, vários fatores levam a um não cumprimento de 
todas as suas atividades e à má qualidade do atendimento, dentre os quais: acúmulo 
de tarefas e softwares pouco eficientes para realizar as tarefas e resolver os problemas 
cotidianos. 

“Eu tenho que refazer as contas das notas das disciplinas 
cursadas pelos alunos que estão tentando transferir pr'aqui, mas o 
telefone toca toda hora. Daí eu perco a conta e tenho que refazer 
tudo... E falam que a gente é sem educação ao telefone.” 
(secretaria do colegiado de medicina da universidade) 

“O ‘AAP01’ [software disponibilizado pela universidade] não era 
bom, tinha muitas informações que não eram utilizadas, possui 
quatro telas para se cadastrar apenas uma pessoa, tinha 
relatórios que não resolviam os meus problemas, tinha falas de 
conexão pouco constante com a central e vivia travado.” 
(funcionário do DRCA da universidade) 

 O acúmulo de tarefas pelos funcionários está ligado à crise pela qual passa a 
universidade. Um dos paradoxos existentes é o crescente número de vagas ofertadas 
pela universidade na contra-mão de um orçamento insuficiente. Este cenário não 
permite novas contratações, fazendo com que os atuais funcionários sejam 
sobrecarregados. 

 Caracterizado esse contexto inicial, a demanda pode ser constituída em torno 
do emprego de um software cuja utilidade se revelou deficitária dentro da 
universidade em suas condições atuais. Vale dizer ainda que o resultado desta 
investigação é o substrato necessário para transformar o software disponibilizado em 
uma ferramenta computacional tal como caracterizada em itens anteriores. O mais 
paradoxal é que a utilização de softwares que permitam economizar tempo e facilitar 
o trabalho administrativo torna-se crucial diante da redução dos efetivos e do acúmulo 
de tarefas pelos funcionários. 

3.2. O desenvolvimento do “AAP01”  

O sistema “AAP01”, software desenvolvido internamente pelo setor de computação, 
teve origem na necessidade de se controlar a grande quantidade de processos que 
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tramitavam na universidade. Tratava-se de oferecer de um software que 
proporcionasse agilidade no manuseio, arquivamento e pesquisa das informações 
relativas aos processos que possuíam alguma interface com a universidade. Estes 
processos eram (e continuam sendo) das mais diversas naturezas: aposentadoria, 
contratação de funcionário, alocação de férias de todos os funcionários, distribuição 
dos funcionários dentro da instituição, aproveitamento de créditos cursados pelos 
alunos, transferência, reopção de curso, atendimento do púbico externo: rematrícula, 
matrículas em disciplinas isoladas, novo curso etc. 

“Tinha um fichário enorme com não sei quantas pastas lá na 
reitoria. Para achar uma informação lá era impossível. Fora que 
o cadastro no papel estava quase ficando sem controle, pois tinha 
muita informação para pouca pasta”. (funcionária do 
Departamento de Pessoal da universidade). 

 A informação sobre os processos necessitava de um tratamento que 
proporcionasse velocidade, pois o controle sobre as informações estava sendo perdido 
pelos próprios funcionários que manipulavam os processos. Juntamente às demandas 
de rotina, o estabelecimento de uma nova regra determinada pelo governo fazia com 
que todos os dados cadastrados tivessem que ser reestruturados. 

  A implantação de controles informatizados pareceu naturalmente para 
responder a essas múltiplas demandas.  O processo seguiu uma metodologia de 
desenvolvimento cujo início aportava na construção de especificações do sistema. 
Foram realizadas entrevistas junto a alguns departamentos, cuja representatividade 
abordaria todas especificidades dos problemas a serem trabalhados. Tinha-se como 
objetivo a detecção dos pontos característicos do problema para que a solução fosse 
satisfatória. 

“O pessoal do setor de computação veio aqui, fez um monte de 
reunião, também foi ao DSG [Departamento de Serviços Gerais], 
e ao Departamento de Registro de Diploma. Aqui eles me 
entrevistaram e também entrevistaram todo mundo, não escapou 
ninguém”. (funcionária do Departamento de Pessoal). 

 A construção dos requisitos do sistema passou, então, pela verbalização e 
entrevistas com os membros dos departamentos escolhidos como representativos. Ao 
contrário de outros sistemas, neste caso houve o envolvimento de todos os usuários 
deste setor (Pessoal). A consulta aos usuários-chave do futuro sistema, tal como se 
pretendia, é algo narrado por diversos autores como uma iniciativa que confere 
qualidade ao software [Yourdon, 1990], [Pádua Filho, 2003], [Daniellou et al., 1990]. 

  Porém, essas entrevistas devem ser questionadas sobre alguns pontos. 
O primeiro a ser tratado é o entendimento do que “caracterizaria todas as 
especificidades” e a apresentação destas especificidades aos usuários nos softwares. 
Caracterizar todos os pontos importantes não significa que eles devam ser 
apresentados a todos os usuários. Deve-se, sim, entender o que é importante para 
cada membro que vai interagir com parte do sistema e apresentar a informação que 
este irá manipular.  
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“O ‘AAP01’ tinha muitos campos que no DRCA não precisava. 
Tinha uns campos que eram importantes sim, mas outros não. É 
porque o programa foi feito pensando no pessoal do 
Departamento de Pessoal, que tem processo que vai para Brasília, 
volta, e mais um monte de coisa. Aqui não precisa de todos os 
campos. Só para se ter uma idéia tinha quatro telas para 
cadastrar uma única pessoa.” (funcionária do DRCA). 

 O tipo do usuário que será entrevistado é outro determinante importante, pois 
tanto a sua ocupação na organização do trabalho da entidade que está sendo 
verificada quando a sua experiência na execução daquela tarefa influem na informação 
que está sendo trabalhada.  É importante frisar que não se deve apenas estabelecer 
um diálogo com o líder ou chefe do departamento, desconsiderando aqueles que 
fazem frente à execução das tarefas.  

“Olha eu não me lembro do pessoal do setor de computação ter 
feito reunião alguma conosco aqui do DRCA. Talvez tenha feito 
com o chefe, se tiver feito. Sei que quando o sistema foi 
implantado aqui para nós, veio de cima para baixo e pronto.”. 
(funcionaria do DRCA). 

“Eu era estagiária na época que o ‘AAP01’ estava sendo 
construído, mas eu lembro que a gente fez reunião com todo 
mundo. Pegamos algumas unidades que eram representativas e 
fizemos muitas entrevistas com todos os funcionários, desde o 
chefe até o pessoal da portaria. Mas também fizemos algumas 
reuniões extras com alguns outros órgãos aqui na universidade 
para confirmar se os processos eram padrão. E o que a gente 
constatou foi a padronização mesmo, segundo os chefes desses 
órgãos.” (funcionaria do CECOM). 

 A especificação dos requisitos, apesar de ter sido construída com várias 
pessoas que estavam diretamente ligadas ao problema conforme apresentado nas 
verbalizações, não foi suficiente para que a solução fosse compartilhada por todos de 
forma satisfatória. Esse foi um dos entraves que gerou o problema ligado à não 
utilização do sistema dentro de setores da universidade, no caso investigado dentro do 
DRCA. O software “AAP” manipulava a informação que o DRCA tratava, mas a 
forma como era feita essa manipulação não era adequada às necessidades específicas 
desses usuários.  

3.3. Diagnóstico: estudo da atividade realizada dentro do DRCA 

As investigações feitas neste sistema conduziram a algumas conclusões sobre a 
metodologia empregada no desenvolvimento do software, mas especificamente no 
tocante à concepção do sistema. As entrevistas iniciais feitas para caracterizar o 
problema que o “AAP” iria resolver foram generalizadas para toda a universidade, o 
que inviabilizou a visualização das especificidades da execução da tarefa pelo 
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funcionário dentro do DRCA. A escolha dos departamentos que “representasse” o 
modelo a ser implementado inviabilizou a adequação do software à realidade presente 
no DRCA. A observação in loco mostra que as atividades do DRCA necessitam de 
um software adequado a características e regras específicas, a saber:  

3.3.1 Diferenciação dos tempos para se registrar dados no sistema 

Os tempos utilizados pelo “AAP01” na fase de cadastro de dados eram baseados em 
restrições técnicas moldadas para uma realidade diferente daquela vivida pelo DRCA, 
em especial na fase de conexão ao banco de dados. 

“O programa foi feito para se ir cadastrando o serviço aos 
poucos, não pode deixar acumular. Se tem muita coisa para 
cadastrar de uma vez só, ele [AAP01] trava, o sistema de conexão 
ao banco de dados da universidade não dá conta de atender a 
tanta gente ao mesmo tempo. É até bom que isso ocorra para 
obrigar os órgãos aqui dentro a se organizar.” (analista da 
universidade que participou da concepção do sistema) 

“Aqui no DRCA a gente tinha que cadastrar os processos todos 
em um período muito curto, pois o prazo que a gente tinha entre o 
recebimento dos processos, que às vezes eram mais de trezentos 
em um só dia, e o encaminhamento deles era pequeno. Mas o 
sistema travava sempre. Daí a gente ligava para o pessoal que 
cuidava dele [AAP01] e eles diziam que o problema era que nós 
deixávamos serviço acumular e o banco de dados não agüentava.” 
(funcionária do DRCA) 

 Para caracterizar melhor a demanda foram feitas observações in loco na 
execução da tarefa no DRCA relativa ao recebimento de protocolos de rematrícula, 
transferência de alunos de outras universidades, reopção de curso e obtenção de novo 
título de graduação. 

 No decorrer da observação foi verificado que o número de dias existentes 
entre o cadastro no software dos processos protocolados e seu encaminhamento para 
os departamentos era incompatível com velocidade de processamento do “AAP01” no 
tocante à conexão ao banco de dados. 

 A referida conexão com o banco de dados não prestigiava nem a velocidade e 
nem a constância necessária à execução da tarefa. Em especial, a instabilidade da 
conexão gerava atrasos pois, nesses períodos, havia uma “sobrecarga” de conexão 
não esperada.  

 Todavia, uma outra realidade foi constatada ao se observar a execução das 
tarefas nas mesmas telas do “AAP01” em outras unidades da referida universidade. 
Nessas unidades, o volume de processos cadastrados não passa de cinco em um único 
dia, diferentemente dos trezentos processos diários no DRCA. Sendo assim, nessas 
verbalizações não se relatou nenhum problema de conexão. 
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“A gente daqui do Departamento de Pessoal tem um sistema que 
funciona muito bem, eu mesmo tenho minha senha.” (funcionária 
do Departamento de Pessoal) 

3.3.2 Número de dados a serem cadastrados no sistema 

As informações consideradas relevantes na tomada de decisão em um departamento 
qualquer da universidade não são as mesmas dentro do DRCA. 

“Os processos cadastrados pelo Departamento de Pessoal não 
são os mesmos que a gente trabalha aqui no DRCA. Lá os 
processos vão para Brasília, circulam por diversos departamentos 
da universidade e voltam para o Departamento de Pessoal. Tem 
processo com mais de 100 páginas. Aqui não. O processo é 
aberto. Vai para um colegiado e volta. Acabou. Não precisa de 
todos os campos que tem no ‘AAP01’. Isso não foi levado em 
consideração quando botaram esse sistema para nós usarmos.” 
(funcionário do DRCA) 

 A demanda foi tratada verificando-se o tipo e o número de informações a 
serem inseridas no sistema “AAP01” tanto pelo DRCA quanto por outros 
departamentos. 

 No DRCA, as informações necessárias para a tomada de decisão eram quatro: 
tipo do processo (transferência, obtenção de novo titulo, rematrícula ou reopção), 
nome do curso, nome do requerente e uma observação quanto aos documentos 
encaminhados. 

 Quando as informações de outras unidades foram levantadas, uma outra 
realidade foi constatada. Dados que eram manipulados no Departamento de Pessoal 
referentes às aposentadorias, por exemplo, possuíam resoluções de ações em Brasília 
e em Belo Horizonte. Possuíam também páginas com anexos de leis complementares, 
as datas de todas as férias já tiradas pelos funcionários dentre outras. 

 Visto este descompasso, fica evidente o incomodo causado pelo “AAP01”. O 
número de dados que o usuário do DRCA era obrigado a cadastrar no software 
excedia o número de dados necessário para a tomada de decisão. 

3.3.3 O método de retirada de informação 

O método de retirada de informação do sistema via relatório não era o mesmo que o 
DRCA necessitava em suas atividades de trabalho. 

“Esse trem aqui é chato, pois além de dar um trabalhão para 
cadastrar, o relatório não é bom. Tem um monte de campo que 
não é necessário, fora que vem em três vias. Não me dá manobra 
d'eu imprimir apenas uma. E quando tem um nome errado. Tem 
que imprimir tudo outra vez. Esse danado do relatório não deixa 
eu imprimir só a página que eu quero. Outra coisa é a paginação. 
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O que é mostrado na tela do computador não é a mesma coisa que 
sai no papel. Tem nome que tá na folha cinco e no computador tá 
na três. Olha aqui. Tá vendo?” (funcionário de um 
departamento) 

 A utilização de relatórios impressos em papel foi o meio para se retirar 
informações do software, porém o que era necessário em um outro departamento não 
era o mesmo para DRCA. Quando se trata de aposentadoria, por exemplo, os dados 
que vão para Brasília são guardados na própria cidade de Brasília, no Departamento 
de Pessoal e uma cópia é dada ao funcionário. Essa foi uma das regras que fez o 
modelo de relatórios ser em três vias. No DRCA, o documento é impresso e 
guardado, havendo apenas uma cópia circulando, que depois será arquivada. 

  Além disso, na investigação das rotinas de geração e manipulação no 
relatório não se encontrou a possibilidade de se especificar o número de cópias a 
serem feitas pela impressora. Logo, apesar da resposta ser impressa no DRCA, 
conforme solicitação de seus funcionários, tem-se um recurso desperdiçado, o que 
torna a solução pouco utilizável.  

4. Conclusão 

A pertinência da diferenciação entre software e ferramenta computacional está na 
questão do quanto o software se integra à atividade de trabalho e a suas 
especificidades. No caso do sistema APP, como também de vários outros sistemas 
centralizados de grande porte, os usuários são, de fato, transformados em digitadores 
que somente alimentam um banco de dados, onde as informações são processadas 
para atender necessidades institucionais, mas sem trazer melhorias significativas para 
os usuários diretos. Neste caso, mesmo a digitação, devido ao excesso de dados 
exigidos pelo sistema, à formatação dos campos e à quantidade de telas, torna-se 
ineficiente. 

 Os exemplos escolhidos privilegiaram relações internas ao sistema, por 
exemplo, o tempo das conexões, cm o intuito de mostrar que a noção de interface 
deve ser ampliada para além do meio direto de atuação (tela, teclados etc.) do 
usuário. As interações acontecem em todos os níveis do software, a consideração do 
usuário e de sua atividade devendo estar presente em todos as etapas de 
desenvolvimento, da especificação às rotinas de programação. 

Dessa forma, torna-se imprescindível entender o trabalho prescrito e o trabalho real 
executado, para que as soluções desenvolvidas atendam às necessidades que de fato 
constrangem os usuários. As metodologias de desenvolvimento de software 
necessitam da agregação das idéias trabalhadas pela Análise da Atividade para que as 
demandas reais sejam satisfeitas.  

 Por fim, o exemplo caracterizado aponta o quanto essa abordagem 
ergonômica é importante no contexto universitário que sofre uma dupla pressão 
social, que recai em última instância sobre os funcionários públicos: de um lado o 
enxugamento da máquina pública, de outro a tendência a ampliar ou universalizar os 
serviços públicos, concomitantemente com demandas por serviços com qualidade. No 
centro desta contradição, os softwares podem ser um instrumento poderoso, quer 
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para aliviar a carga de trabalho dos funcionários, quer para melhorar a qualidade do 
atendimento, desde que sua concepção apóie-se em uma análise detalhada da 
atividade dos usuários diretos. 
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Resumo. O desenvolvimento distribuído tem atraído um grande número de 
pesquisas na área de engenharia de software nos últimos anos. Os 
engenheiros de software têm reconhecido a grande influência desta nova 
forma de trabalho e estão em busca de modelos que facilitem o 
desenvolvimento de software com equipes geograficamente distantes. Além 
dos engenheiros, gerentes e executivos têm enfrentado diversos desafios e 
dificuldades em diferentes níveis, desde os aspectos técnicos até os 
aspectos não-técnicos. No caso dos aspectos não-técnicos, são cada vez 
mais freqüentes as dificuldades que um ambiente de desenvolvimento 
distribuído de software apresenta. Neste sentido, o objetivo deste artigo é 
identificar os principais aspectos não-técnicos da engenharia de software 
presentes nestes ambientes, além de convergir para a necessidade de uma 
abordagem mais interdisciplinar para tratar os aspectos identificados. 

1. Introdução 

Hoje em dia, ao mesmo tempo em que a área de Engenharia de Software (ES) se 
desenvolve de uma forma cada vez mais rápida, é necessário desenvolver software de 
altíssima qualidade. Com o passar dos anos e durante a evolução desta área, é 
interessante observar como alguns dos princípios fundamentais desse desenvolvimento 
permanecem os mesmos de 30 anos atrás e como os desafios que os engenheiros de 
software encontram hoje são semelhantes aos existentes quando a ES ainda 
engatinhava (Peters et. al., 2001). 

Paralelamente, pode se perceber nos últimos anos um grande avanço em 
direção à globalização dos negócios. E na área de desenvolvimento de software isto 
não é diferente. O software tem se tornado um componente estratégico para diversas 
áreas de negócio. Especificamente na área de ES, mercados nacionais têm se 
transformado em mercados globais, criando novas formas de cooperação e 
competição que vão além das fronteiras dos países (Herbsleb et. al., 2001).  

Tem se tornado cada vez mais custoso e menos competitivo desenvolver 
software no mesmo espaço físico, na mesma organização ou até mesmo no mesmo 
país. Por outro lado, o avanço da economia, a sofisticação dos meios de comunicação 
e a pressão por custos, têm incentivado o investimento maciço no desenvolvimento 
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distribuído de software (DDS)1. Mesmo que a ES ainda não seja uma disciplina 
madura (Karolak, 1998), as melhorias nas ferramentas e métodos nas últimas décadas 
têm permitido que grupos distribuídos, com diferentes expectativas, possam formar 
uma equipe para trabalhar em projetos distribuídos. Por isso, visando a redução de 
custos, maior qualidade no processo de desenvolvimento e a possibilidade de obter 
recursos em âmbito global (Carmel, 1999), muitas organizações começaram a investir 
em DDS. 

Diversos fatores têm contribuído para isto, entre eles (Herbsleb et. al., 2001): 
• A necessidade de possuir recursos globais para serem utilizados a qualquer 

hora; 
• As vantagens de estar perto do mercado local, incluindo o conhecimento 

dos clientes e as condições locais; 
• A rápida formação de organizações e equipes virtuais para explorar as 

oportunidades de mercado; 
• A grande pressão para o desenvolvimento time-to-market, utilizando as 

vantagens proporcionadas pelo fuso horário diferente, no desenvolvimento 
conhecido como round-the-clock, ou seja, o desenvolvimento quase que 
contínuo (24 horas sem parar, contando com as equipes fisicamente 
distantes em países com fusos horários diferentes). 

Estas mudanças estão causando um grande impacto não apenas no mercado 
propriamente dito, mas na maneira como os produtos de software estão sendo 
criados, modelados, construídos, testados e entregues para os clientes. Neste sentido, 
o DDS tem atraído um grande número de pesquisas na área de ES (Kiel, 2003; 
Herbsleb et. al., 2001; Carmel, 1999; Karolak, 1998). Os engenheiros de software têm 
reconhecido a grande influência desta nova forma de trabalho no seu dia-a-dia, e estão 
em busca de modelos que facilitem o desenvolvimento de software com equipes 
geograficamente distantes. São freqüentes os esforços que os pesquisadores têm feito 
no intuito de entender os fatores que permitem organizações multinacionais ou 
virtuais a obterem sucesso trabalhando através das fronteiras físicas e culturais dos 
países. Também são freqüentes os diversos desafios e dificuldades que os 
engenheiros, gerentes e executivos têm enfrentado em diferentes níveis de 
complexidade, desde os aspectos técnicos até os aspectos não-técnicos (Herbsleb et. 
al., 2001).  

Alguns estudos (Kiel, 2003; Vogel et. al., 2001; Carmel, 1999) observam uma 
dificuldade de implantar, executar e monitorar projetos em ambientes de DDS devido 
a fatores não-técnicos tais como fatores sociais, culturais, comportamentais, 
psicológicos, lingüísticos e políticos (confiança, diferenças culturais, idioma, entre 
outros). Por outro lado, outros estudos (Prikladnicki et al., 2003; Herbsleb et. al., 
1999; Altmann et. al., 1998; Biuk-aghai et. al., 1998) observam estas mesmas 
dificuldades devido a fatores técnicos (gerência de projeto, processo de 

                                                
1 A área de desenvolvimento distribuído apresenta diversos conceitos que muitas vezes são 
considerados sinônimos. De forma a minimizar a confusão com estes termos, este trabalho considera 
o Desenvolvimento Distribuído de Software (DDS) como sendo a área em geral, e o Desenvolvimento 
Global de Software (DGS – GSD em inglês) como sendo o desenvolvimento distribuído de software 
caracterizado em nível global. 
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desenvolvimento de software, complexidade e tamanho de projetos, tecnologia e 
infra-estrutura de comunicação, entre outros). Além disso, os aspectos técnicos têm 
sido largamente abordados na área de ES (Kiel, 2003). No caso dos aspectos não-
técnicos, são cada vez mais freqüentes as dificuldades que um ambiente distribuído 
apresenta, pois além de o DDS ser uma área recente, o ser humano tem diferenças na 
forma de ser, de agir e de aprender, o que pode tornar a relação à distância mais 
complexa. 

Esta área de pesquisa apresenta grandes desafios e muitas lacunas a serem 
preenchidas. Desde 2001, quando se iniciou a pesquisa em DDS no Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da Faculdade de Informática 
(FACIN) da PUCRS, convivemos com muitos questionamentos sobre as 
características do DDS, sua relação com outras áreas do conhecimento e os desafios 
de se realizar pesquisas científicas nesta área. Ao longo dos últimos 4 anos foram 
desenvolvidas algumas dissertações de mestrado e projetos de pesquisa com empresas 
na área de DDS (Prikladnicki et. al., 2006; Evaristo, 2005; Lopes, 2004; Prikladnicki 
et. al., 2004; Prikladnicki et al., 2003; Prikladnicki, 2003; Zanoni, 2002), dentro da 
linha de Sistemas de Informação do PPGCC, culminando com a criação do Grupo de 
Pesquisa em Desenvolvimento Distribuído de Software (MuNDDoS), em 2004. A 
figura 1 ilustra como o DDS está inserido dentro da área de Ciência da Computação, 
segundo as definições de linhas de pesquisa do PPGGC. 

 

Figura 1 – DDS no âmbito da Ciência da Computação (PPGCC) 

A análise destes projetos nos permitiu concluir que, devido a sua característica 
e os desafios envolvidos, o DDS é uma área que envolve o estudo e a integração entre 
diversas disciplinas e áreas do conhecimento2, tais como Ciência da Computação, 
Administração, Educação, Psicologia, Sociologia, entre outras.  

De acordo com Herbsleb (Herbsleb, 2005), não apenas o DDS, mas a Ciência 
da Computação como um todo necessita de uma abordagem que envolva a 
intersecção com outras disciplinas, de forma interdisciplinar. Na visão deste autor, o 

                                                
2 Seguindo as definições do PPGCC, adotamos neste trabalho a pesquisa em DDS como sendo parte 
da área de Engenharia de Software. Por sua vez, a ES faz parte da linha de Sistemas de Informação, 
dentro da grande área da Ciência da Computação.  
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futuro da Ciência da Computação passa pela necessidade de envolver outras 
disciplinas em pesquisas realizadas nesta área. Segundo ele, apenas computação não é 
suficiente. Além disso, é necessário entender o comportamento de engenheiros de 
software, equipes de desenvolvimento e das organizações (Pfleeger, 2003). Por ser 
complexo, modificável e abstrato o software desafia constantemente a capacidade 
humana. Desta forma, para fomentar o progresso da área é necessário entendê-la 
também do ponto de vista da cognição humana, das práticas sociais e da cultura.  

Voltando a falar especificamente da área de DDS, está é uma área que envolve 
o estudo interdisciplinar da teoria de diversas outras áreas, de modo a contribuir com 
a ainda pequena, mais crescente base de conhecimento sobre desenvolvimento 
distribuído de software. A figura 2 ilustra como o DDS poderia ser visto, tendo por 
base suas características e desafios de pesquisa. 

  

Figura 2 – A relação do DDS com outras disciplinas 

Desta forma, o objetivo deste artigo é identificar os principais aspectos não-
técnicos da engenharia de software presentes em ambientes de desenvolvimento 
distribuído de software, além de discutir os impactos destes aspectos, as dificuldades 
surgidas e propor soluções interdisciplinares para atuar neste contexto. Este artigo 
visa contribuir com a ainda pequena, mas crescente base de conhecimento sobre DDS.  

Este estudo está estruturado da seguinte forma: a seção 2 apresenta um 
referencial teórico sobre desenvolvimento distribuído de software, a seção 3 apresenta 
os principais aspectos não-técnicos identificados, a seção 4 apresenta uma análise 
crítica sobre estes aspectos, além de dificuldades existentes e propostas de soluções. 
Finalmente, a seção 5 apresenta as considerações finais, direcionando para estudos 
futuros. 

2. Desenvolvimento Distribuído de Software 

Segundo Pfleeger (Pfleeger, 2003), um processo de desenvolvimento de software é 
definido por um conjunto de atividades, métodos, práticas e tecnologias que as 
pessoas e as empresas utilizam para desenvolver e manter software e produtos 
relacionados. O interesse no processo de software está baseado nas seguintes 
premissas: 

• A qualidade de um produto de software é fortemente dependente da 
qualidade do processo pelo qual ele é construído e mantido; 
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• O processo de software pode ser definido, gerenciado, medido e 
melhorado. 

Mas desenvolver software utilizando um processo de desenvolvimento bem 
definido não é uma tarefa simples. Ao contrario, ao longo dos anos tem se tornado 
cada vez mais complexa, na exata medida em que as demandas de software das 
empresas aumentam em importância estratégica para suas operações.  

As equipes de projeto de software vêm se distribuindo geograficamente em 
escala mundial, inseridas no conceito de globalização que a sociedade tem vivenciado 
nos últimos anos. Isto configura então o Desenvolvimento Distribuído de Software 
(DDS), onde atores envolvidos no processo estão fisicamente distantes. 

Várias ferramentas e ambientes têm sido desenvolvidos ao longo dos últimos 
anos para ajudar no controle e coordenação das equipes de desenvolvimento que 
estão inseridas neste tipo de ambiente. Muitas destas ferramentas estão focadas no 
suporte aos procedimentos de comunicação formal tais como elaboração de 
documentos, processos automatizados e outros canais de comunicação não 
interativos.  

Além disso, Herbsleb et. al. (Herbsleb et. al., 2001) destaca que trabalhar com 
DDS é um dos maiores desafios que o atual ambiente de negócios apresenta do ponto 
de vista do processo de desenvolvimento de software. Muitas empresas estão 
distribuindo seu processo de desenvolvimento de software em países como Índia, 
Irlanda, Singapura, Filipinas, China, México, Austrália e Brasil.  

As empresas buscam obter vantagens competitivas em termos de custos, 
qualidade e flexibilidade na área de desenvolvimento de software, além de ganhos de 
produtividade e diluição de riscos (Carmel, 1999). Apesar de muitas vezes este 
processo ocorrer em um mesmo país, em regiões com incentivos fiscais ou de 
concentração de massa crítica em determinadas áreas, algumas empresas, visando 
maiores vantagens competitivas, buscam soluções globais. Neste contexto, surgem os 
conceitos de offshore outsourcing (contratação de uma organização externa, 
localizada em um outro país) e offshore insourcing (contratação de uma subsidiária 
da própria organização, também localizada em um outro país), o que potencializa os 
problemas e os desafios existentes no DDS (Prikladnicki et. al., 2004). 

3. Os Aspectos Não-Técnicos do Desenvolvimento Distribuído de Software 

Segundo Pfleeger (Pfleeger, 2003), a Engenharia de Software (ES) pode ser definida 
pelo estabelecimento e uso de sólidos princípios de engenharia para que se possa 
obter economicamente um software que seja confiável e que funcione eficientemente 
em máquinas reais. Mas como qualquer área do saber, a ES envolve conhecimentos 
técnicos (próprios da área) e não técnicos, que agregam conhecimento de áreas 
complementares. Os conhecimentos não-técnicos envolvem fatores sociais, culturais, 
comportamentais, lingüísticos e políticos (Evaristo, 2000; Herbsleb et. al., 1999; 
Herbsleb et. al., 2001; Layzell et. al, 2000; Kiel, 2003).  

Os aspectos não-técnicos dizem respeito a entidades participantes da 
engenharia de software que não compõem o papel mestre de construir software, mas 
que afetam a forma como este é construído e projetado. De acordo com Layzell et. al. 
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(Layzell et. al., 2000), muitas vezes a qualidade técnica de um projeto pode ser 
comprometida quando são desconsiderados os aspectos não-técnicos envolvidos, e 
segundo Kiel (Kiel, 2003), os projetos em ambientes de desenvolvimento distribuído 
de software normalmente falham devido a um conjunto de fatores sociais, políticos, 
lingüísticos e culturais. Considerando-se que este estudo visa abordar os aspectos 
não-técnicos da engenharia de software em ambientes de DDS, identificam-se a seguir 
(Tabela 1) alguns destes aspectos citados na literatura: 

 
Aspecto não-técnico Autor 
Confiança Herbsleb et. al., 1999; Burnell et. al., 2002 
Conhecimento Rus et. al., 2002; Desouza et. al., 2004 
Contexto Evaristo et. al., 2000 
Colaboração Layzell et. al., 2000 
Comunicação Herbsleb et. al., 1999; Herbsleb et. al., 2001; 

Burnell et. al., 2002; Layzell et. al., 2000 
Cooperação Layzell et. al., 2000 
Coordenação Herbsleb et. al., 1999 
Cultura Evaristo et. al., 2000; Herbsleb et. al., 2001; 

Burnell et. al., 2002 
Idioma Favela et. al., 2001 

Tabela 1 – Aspectos não-técnicos encontrados na literatura 

 A seguir são apresentadas as definições de cada um destes aspectos: 

Confiança: segundo Kiel (Kiel, 2003), a separação no tempo e espaço, 
diferenças de idioma e diferenças de cultura são aspectos que contribuem para a 
necessidade de se criar uma atmosfera de confiança e respeito entre equipes 
distribuídas. Mais do que isso, o processo de aquisição de confiança é um aspecto 
muito importante quando se trabalha em ambientes de desenvolvimento distribuído, 
pois, segundo Herbsleb et. al. (Herbsleb et. al., 1999), também está relacionado com a 
comunicação e contexto, sendo a base para um bom trabalho neste tipo de ambiente. 
A falta de confiança pode levar a relutância a compartilhar informações, ao medo de 
trabalhar de forma distribuída, desentendimentos e possivelmente pode causar 
impactos consideráveis e/ou irreversíveis nos projetos. 

Conhecimento: um dos principais recursos de uma organização hoje em dia é 
o seu capital intelectual (Rus et. al., 2002) e em uma organização de desenvolvimento 
de software, isto não é diferente. Neste sentido, um dos principais problemas 
relacionados ao capital intelectual é que ele “tem pernas e vai para casa todo o dia”. 
Da mesma forma que experiências e conhecimentos vão embora, inexperiências 
chegam todo o dia. Neste sentido, o conhecimento é um aspecto crítico nas 
organizações como um todo, e se torna ainda mais crítico em ambientes de 
desenvolvimento distribuído, pois o compartilhamento de informação e a construção 
de conhecimento passam a ser tarefas bem mais complexas. Compartilhar informação 
e avaliar o que é importante saber são alguns dos pontos que devem ser considerados. 

Contexto: as pessoas interpretam o mundo em diferentes contextos de acordo 
com o que elas vivem. Para algumas atividades, isto pode não ser um problema, mas 
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de acordo com a dependência de uma atividade em relação ao seu contexto, isto pode 
significar muitos problemas para a área de ES. Portanto, o compartilhamento do 
contexto em que se vive é uma atividade bastante importante (Evaristo et. al., 2000), 
e em ambientes de desenvolvimento distribuído de software ele surge como um 
aspecto crítico. 

Colaboração: segundo Layzell et. al. (Layzell et. al., 2000), o trabalho de 
forma colaborativa envolve o empenho mútuo dos participantes em um esforço 
coordenado para solucionar, juntos, um determinado problema. Um exemplo pode ser 
a atividade de revisão em pares, ou uma atividade de modelagem que envolve a 
participação de mais de uma pessoa na mesma atividade. Em ambientes de 
desenvolvimento distribuído de software, a colaboração existe no momento em que 
uma atividade pode estar sendo feito por duas equipes de forma integrada.  

Comunicação: o desenvolvimento de software, particularmente nos estágios 
iniciais, requer muita comunicação. Quando as pessoas não estão fisicamente juntas, a 
comunicação pode não ser suficiente (Layzell et. al., 2000) e muitas vezes existem 
diversas barreiras para que a comunicação ocorra de forma produtiva. A falta de 
planejamento, a falta de conhecimento das pessoas com quem se comunicar, o custo 
de iniciar um contato e a habilidade de se comunicar efetivamente (Herbsleb et. al., 
1999 ) são características que devem ser consideraras em ambientes geograficamente 
distribuídos. A comunicação está relacionada com diversos outros aspectos, e a falta 
ou a comunicação mal feita pode resultar em perda de confiança entre as equipes, de 
forma a ocasionar um problema não facilmente resolvível. 

Cooperação: segundo Layzell et. al. (Layzell et. al., 2000), considerando-se 
uma equipe que deve trabalhar de forma cooperativa, o trabalho cooperativo é 
realizado através da divisão do trabalho entre os participantes, como uma atividade 
onde cada pessoa é responsável por uma porção da solução do problema. Em 
ambientes de desenvolvimento distribuído de software a cooperação é visível no 
sentido em que as equipes de projeto podem cooperar entre si. 

Coordenação: segundo Herbdlsb et. al. (Herbsleb et. al., 1999), a 
coordenação é uma parte fundamental do esforço envolvido no desenvolvimento de 
software. Este mesmo autor também coloca que o desafio da coordenação de projetos 
tem sido amplamente pesquisado, além de diversas soluções já terem sido propostas, 
incluindo atividades como planejamento, definição e implantação de processos bem 
definidos, gerenciamento de especificações e de requisitos, controle do projeto, 
reuniões, entre outros. Todas estas atividades fornecem um entendimento comum do 
que se espera em um projeto, mas alguns elementos envolvendo o desenvolvimento de 
software são difíceis de serem representados em planos e processos. Quando a 
coordenação envolve a habilidade individual, as atividades humanas e o 
relacionamento entre as pessoas, os riscos passam a envolver não só os aspectos 
técnicos, mas também os não-técnicos. Neste sentido, em ambientes de 
desenvolvimento distribuído de software, a coordenação é uma atividade crítica. 

Cultura: ambientes de desenvolvimento distribuído necessitam de uma grande 
cooperação de pessoas com diferentes bases culturais. A cultura difere em diversas 
dimensões consideradas críticas, e pode ser entendida como um conjunto de 
expectativas. As diferenças culturais em ambientes de DDS surgem das diferenças 
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culturais entre os membros das equipes e entre os locais fisicamente distantes 
(Evaristo et. al., 2000). Enquanto muitas pessoas consideram estas diferenças 
enriquecedoras, elas também podem encontrar sérios desentendimentos entre as 
pessoas, principalmente quando elas mal se conhecem (Burnell et. al., 2002). 

Idioma: quando se desenvolve software com equipes localizadas em 
ambientes distribuídos, muitas vezes o idioma falado pode ser diferente de um local 
para outro. Isto ocorre mais freqüentemente quando as equipes estão localizadas em 
diferentes países e distribuídas de uma forma global. Neste sentido, se comunicar 
através de um idioma que não é o seu idioma natural pode ser uma tarefa complicada 
(Favela et. al., 2001 ) se não for bem gerenciada. 

4. Análise Crítica 

A identificação dos aspectos não-técnicos não indica que eles são ou podem ser 
sinônimos de dificuldades dentro dos projetos em ambientes de DDS. De todo modo, 
acredita-se que alguns dos problemas citados na literatura da Engenharia de Software 
podem estar relacionados com os aspectos não-técnicos presentes no processo. 
Alguns autores (Evaristo et. al., 2000; Carmel, 1999; Karolak, 1998) observam 
dificuldades em definir um protocolo de comunicação adequado, dificuldades em se 
comunicar formalmente, decorrente do problema com o idioma diferente (uma equipe 
do Brasil pode não entender o que uma equipe dos Estados Unidos quer dizer). Além 
disso, alguns problemas relacionados às diferenças culturais podem ocorrer, 
comprometendo algumas atividades e em certos casos afetando o relacionamento 
interpessoal e a confiança entre as equipes.  

Se considerarmos os aspectos técnicos existentes, é mais visível para uma 
organização ou para uma equipe de projeto a necessidade de existir uma preocupação 
para com a correta utilização dos recursos, ferramentas, processos, metodologias e 
artefatos para desenvolver software de forma distribuída. A equipe de uma forma 
geral deve estar preparada para atuar tecnicamente no projeto. Mas não é visível, pelo 
menos em um primeiro momento, a necessidade de se preocupar com a maneira de ser 
das pessoas, com a sua forma de aprender, de interagir, de se comunicar, enfim, com 
os aspectos não-técnicos existentes. E em ambientes de DDS isto se faz tanto 
necessário quanto aprender o processo de desenvolvimento que será utilizado. O que 
se percebe é que existe sempre uma reação para uma determinada dificuldade, mas 
dificilmente se vê algum trabalho de prevenção.  

Comparando-se novamente com os aspectos técnicos, se uma equipe não tem 
o domínio de uma tecnologia que deve ser utilizada, então isto pode ser considerado 
um risco para o projeto. Com relação aos aspectos não-técnicos, estes têm grandes 
chances de ser um risco para qualquer projeto, pois as pessoas são diferentes umas 
das outras e conseqüentemente apresentam um comportamento diferente frente a um 
mesmo estímulo. 

 Muitas vezes podem surgir diversas dificuldades em lidar com os aspectos 
não-técnicos presentes no processo, e isto pode comprometer as atividades técnicas 
que devem ser realizadas. Neste sentido, o que se propõe através deste artigo é o 
investimento na criação e utilização de soluções que possibilitem trabalhar de forma 
preventiva em relação às dificuldades não-técnicas encontradas. Estas soluções devem 



WOSES - 2005 

 

 

53 

estar diretamente ligadas aos objetivos e a importância que a organização dá aos 
aspectos não-técnicos do processo, e geralmente envolvem a integração com outras 
disciplinas e áreas de conhecimento, complementares à Ciência da Computação. 

5. Considerações Finais 
Segundo Herbsleb (Herbsleb, 2005), em torno de duas décadas atrás, pesquisadores 
de Engenharia de Software diziam que certas dificuldades de desenvolver software 
surgiam da própria natureza do desenvolvimento de software. Na visão do autor, 
quanto mais profundo é o entendimento do desenvolvimento de software, mais se 
enxerga as verdadeiras dificuldades envolvidas. E geralmente se buscam respostas 
apenas dentro da Ciência da Computação, o que seria, em primeira análise, a postura 
correta.  

Mas identificar a utilidade da Ciência da Computação para a Engenharia de 
Software é fazer o óbvio. Segundo o mesmo autor, isto não é suficiente para executar 
com sucesso atividades de desenvolvimento de software, principalmente em relação 
aos aspectos não-técnicos. Ele entende que é necessário um entendimento não apenas 
das propriedades e comportamento do software, mas também dos engenheiros de 
software, da equipe de desenvolvimento e das organizações envolvidas. O fato de ser 
complexo, ser abstrato e facilmente modificado faz com que o software seja um 
grande desafio para a capacidade humana. E o entendimento destes desafios é crítico 
para o progresso da engenharia de software como um todo. 

Assim, a medida que exploram em detalhes as diversas facetas das atividades 
envolvidas na construção de um software, os pesquisadores acabam tornando 
inevitável a necessidade de uma intersecção com diversas outras disciplinas. Mas a 
maioria das pessoas adota uma postura de evitar ao invés de tentar buscar em outras 
disciplinas respostas para eventuais dificuldades. Ou até mesmo acham que ainda é 
possível obter a resposta na sua própria disciplina. Entre as possíveis causas, está o 
desconhecimento do real significado de um projeto envolvendo várias disciplinas, a 
falta de formação específica para este tipo de trabalho, ou ainda a acomodação 
pessoal e coletiva. Desta forma, quase sempre a disciplina tende a finalizar em si 
mesma, sem a possibilidade de questionar a validade na apresentação de determinados 
conteúdos frente às exigências do mundo real. E para evitar que isto ocorra, é 
necessário assumir uma atitude no sentido de alterar os hábitos já estabelecidos na 
compreensão do conhecimento (Junior, 1999).  

Dentro da Engenharia de Software, o DDS talvez seja uma das formas de 
desenvolvimento de software onde é mais clara a necessidade de uma maior interação 
entre as disciplinas, devido a ênfase nos problemas decorrentes de aspectos não-
técnicos. Mas muitas vezes estes problemas não resolvidos, pois, segundo Herbsleb 
(Herbsleb, 2005) geralmente as questões não-técnicas estão fora do escopo da área de 
Ciência da Computação, ou simplesmente envolvem a interação com outras áreas. 
Desta forma, não há o aprofundamento devido.  

Assim, é necessário um maior esforço interdisciplinar para pesquisar e buscar 
respostas aos principais problemas que a área de DDS enfrenta (Morin, 2002). Uma 
maneira de agir é reconhecer a importância de uma abordagem interdisciplinar, onde 
deve haver uma integração entre as diversas disciplinas envolvidas, com troca de 
experiências (Nicolescu et. al., 2000). Mas isto não é tão simples, pois apesar de 
necessária, a própria aceitação desta postura não é um consenso na Ciência da 



FACIN/PUCRS 

54 

Computação, e conseqüentemente na área de Engenharia de Software. Por isso, 
estudos futuros neste tema irão explorar as diversas formas de integração entre as 
disciplinas e áreas do conhecimento, de forma a entender como estas relações podem 
ser estabelecidas para minimizar as dificuldades envolvendo os aspectos não-técnicos. 
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Resumo. No início dos anos 1980, a estatal brasileira COBRA – 
Computadores Brasileiros S. A. comercializou uma série de 
minicomputadores denominada COBRA-500, cujo software foi reconhecido 
por seu nível de qualidade. Uma possível explicação para a qualidade 
desse software seria a existência de um processo de desenvolvimento bem 
definido. Para checar esta hipótese, nos aventuramos pela história da 
COBRA. Para nossa surpresa, não encontramos nenhuma metodologia 
padronizada de desenvolvimento, termo usado à época, que justificasse a 
qualidade atingida. Porém, através da metáfora do rizoma, sob um 
enquadramento alternativo, concluímos que existiu, sim, um processo de 
software vinculado ao discurso de autonomia tecnológica nacional.  

0. Primeira Introdução 

Partitura foi o nome dado a uma notação, definida pela própria equipe, para o 
controle do desenvolvimento do compilador COBOL na COBRA – Computadores 
Brasileiros S. A. Era composto por colunas, que continham as fases do compilador, e 
por linhas, que registravam os diversos arquivos, tabelas e símbolos existentes. Nas 
interseções, setas indicavam se tratar de entrada ou saída.  

 Escolhida por aqueles desenvolvedores para o seu modelo de desenvolvimento 
de software (ainda que o tal modelo só tenha existido na informalidade dos contatos 
cotidianos de trabalho da equipe), a partitura é uma metáfora. Seu propósito parece 
ser o de articular uma escrita coletiva padronizada a partir de desenvolvimentos  
flexíveis oriundos de diversos grupos de “compositores”. Dito de outra forma, um 
modelo capaz de coordenar padronização – a palavra modelo faz sentido justo pelo 
esforço em criar um standard – com flexibilidade. Uma padronização necessária para 
viabilizar produção em escala industrial e, ao mesmo tempo, uma flexibilidade 
necessária para assegurar liberdade de criação ao “compositor”.  

 O presente artigo, por uma escolha metodológica, optou por seguir 
engenheiros de software em ação. Seu viés é etnográfico, e daí justifica-se o esforço 
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em entrevistar aquela equipe e incorporar sua voz ao próprio corpo do artigo para 
fazer valer sua construção de mundo, para iluminar sua partitura no palco de uma 
pouco investigada história da informática brasileira. Porém, uma partitura é uma 
metáfora, e pode, portanto, indicar outras complexidades. Gilles Deleuze e Felix 
Guattari (1995), em seu Mil Platôs tratam de outra metáfora – a do rizoma – e 
procuram ilustrá-la justo com uma partitura, reproduzida abaixo, de Sylvano Bussoti: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Partitura de Sylvano Bussoti 

 É com esta partitura-rizoma em mãos que procuraremos compreender a 
experiência daqueles engenheiros de software, na pretensão de que, ao final, ambas as 
partituras se articulem para uma explicação mais historicizada – e portanto, 
ousaríamos dizer, mais prática – do que se pode entendender como sendo o 
desenvolvimento de software. 

1.  Segunda Introdução 

Na tarde abafada do inverno(?) carioca, o grupo compacto de alunos já se preparava 
para o encerramento do encontro semanal do curso sobre a história dos 
computadores, na Ilha do Fundão. De repente, somou-se ao calor do ambiente 
requentada divergência: “dada a complexidade dos sistemas de software atuais, é 
inconcebível acreditar que seu desenvolvimento não esteja firmemente escorado nos 
princípios e disciplina da engenharia de software”, defendia experiente ator dos 
primórdios da computação no Brasil. “Aliás”, prosseguia, “já na minha época 
seguíamos tal disciplina”. A opinião em contraste era que, malgrado muito se falar em 
processos de software, é possível constatar que não estão muito difundidos na prática 
das empresas brasileiras. Muitas vezes, mesmo estando definidos, não servem 
efetivamente como guias para a execução dos trabalhos, sendo boicotados pelos 
empregados. 

 Como discussão informal de final de aula, o assunto se esvaziou. Porém, a 
curiosidade pelo desenvolvimento de software realizado no Brasil anos atrás 
contribuiu na delimitação do tema da monografia de final de curso e germinou a 
aventura deste artigo: uma aproximação inicial ao processo de desenvolvimento de 
software na COBRA – Computadores Brasileiros S.A. – entre meados dos anos 1970 
e meados de 1980, até o surgimento da série de minicomputadores COBRA-500 
(doravante apenas COBRA-500). Como se estruturava esse processo de 
desenvolvimento de software? Como era garantida a qualidade do software que dava 
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vida a esses computadores? É de se concordar, como se fosse  algo natural, dela 
somente advir do uso dos preceitos técnicos da engenharia de software, empacotados 
num processo padrão seguido pela empresa? Entremos nesta aventura... 

2. Autonomia tecnológica em informática, o discurso dentro do discurso 

Para responder às questões acima, é preciso visitar, ainda que brevemente, a própria 
história da COBRA. Contexto e conteúdo não podem ser separados para que se 
compreenda a produção de fatos científicos e artefatos tecnológicos (LATOUR, 
2000). Se assim for, o desenvolvimento de software que ocorreu na COBRA não 
pode ser separado de seu contexto. Todavia, ao insistir em termos antinômicos como 
contexto e conteúdo, corre-se o risco de contribuir para a continuidade desse par 
dicotômico enquanto categoria de análise. Nesta seção, procuramos uma alternativa à 
dicotomia contexto-conteúdo, propondo em seu lugar o conceito de discurso, para 
em seguida argumentar que existiu um discurso que suportou desde a criação da 
COBRA (ao mesmo tempo em que foi por ela suportado) até  o seu desenvolvimento 
de software e hardware. 

 Entendemos por discurso aquilo que Paul Edwards, em seu livro The Closed 
World (1999), caracteriza como sendo mais que simples peça oratória ou retórica. 
Um discurso resulta, e ao mesmo tempo é causa, de uma produção coletiva de vários 
atores1 conectados por relações não determinísticas, por vinculações contingentes e, 
portanto, não definidas (nem definíveis) a priori. Em suas palavras, 

Discurso é um conjunto heterogêneo, em permanente auto-elaboração, que combina 
técnicas e tecnologias, metáforas, linguagens, práticas e fragmentos de outros 
discursos em torno de um ou mais suportes. Ele produz tanto poder quanto 
conhecimento: comportamento individual e organizacional, fatos, lógica e a 
autoridade que o reforça (EDWARDS, 1996, p.40). 

 Em sua construção (em verdade, uma justaposição de heterogeneidades), o 
discurso se vale de ferramentas, metáforas e práticas para suportá-lo ao mesmo tempo 
que vai suportando o surgimento de novas ferramentas, metáforas, práticas e atores. 
A auto-elaboração se traduz em não-unidirecionalidade, pois se em um sentido o 
discurso produz atores, suas relações e produção material, em sentido inverso, 
simultaneamente, é produzido por estes atores, relações e materialidade. 

                                                
1 Por simplicidade,  utilizaremos neste artigo o termo “ator”. Para ser mais preciso, seria mais 
adequado o termo “actante”, oriundo da semiótica, pois actante liga-se à idéia de ação, não à idéia de 
intenção (CALLON, 1999), e permite considerar humanos e não-humanos nos mesmos termos, sem 
ter tratá-los em separado por conta da separação convencional entre Natureza e Sociedade, entre 
sujeitos e objetos, entre ciência e cultura. Bruno Latour (2001, p.346) esclarece a respeito:  “O 
grande interesse dos estudos científicos consiste no fato de proporcionarem, por meio do exame da 
prática laboratorial, inúmeros casos de surgimento de atores. Ao invés de começar com entidades 
que já compõem o mundo, os estudos científicos enfatizam a natureza complexa e controvertida do 
que seja, para um ator, chegar à existência. O segredo é definir o ator com base naquilo que ele faz 
– seus desempenhos – no quadro dos testes de laboratório. Mais tarde, sua competência é deduzida 
e integrada a uma instituição. Uma vez que a palavra ator se limita a humanos, utilizamos a palavra 
actante, termo tomado à semiótica, para incluir não-humanos na definição”.  
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 Para viabilizar a existência de um discurso, movimentos de negociação e 
ajustes de interesses e objetivos necessariamente deverão ocorrer. Tem lugar uma 
busca, um aproveitamento, uma constituição de equivalências, até de coincidências, 
entre os diversos propósitos existentes. A esses movimentos de negociações dá-se o 
nome de tradução. Tradução é um processo onde construtores de fatos, artefatos e 
discursos, em movimentos de ajustes mútuos, interpretam seus próprios interesses e 
aqueles dos atores que querem alistar, em busca de equivalências e coincidências, nem 
sempre existentes no início das negociações, de tal forma que viabilize a constituição 
de associações para a construção e disseminação de um fato ou artefato. Traduções 
são sempre incertas, pois que, a priori, não se sabe se os atores agirão como esperado 
ou mesmo se permanecerão alistados2. São as traduções que desfazem o viés 
tecnicista da produção de fatos e  artefatos, uma vez que, ao traduzir, amalgamam-se 
o técnico, o político, o cultural, o social, o econômico, enfim, é possível escapar à 
prisão da dicotomia contexto-conteúdo. 

 Com as noções de tradução e discurso em mãos, procuraremos caracterizar a 
seguir o discurso da autonomia tecnológica nacional em informática, vinculando-o à 
história da COBRA e ao discurso mais abrangente de autonomia tecnológia nacional. 
Foi este o discurso que permitiu existir um ciclo de vida completo – concepção, 
projeto, desenvolvimento de processos de produção industrial, comercialização, 
distribuição e manutenção – de hardware e software brasileiros. O argumento é que 
um olhar sobre aquela produção de software só é possível quando se dirige 
concomitantemente à produção daquele discurso.  

 A Marinha do final dos anos 1960, um dos envolvidos com o discurso de 
autonomia nacional em tecnologia, estava preocupada com a alta tecnologia 
embarcada em suas fragatas. Sem o domínio local dessa tecnologia, o Brasil submetia 
sua segurança, e a própria soberania, a firmas estrangeiras. A Marinha iniciou um 
movimento em defesa de uma indústria nacional capaz de produzir e manter 
equipamentos eletrônicos digitais. Outro ator foi o então BNDE – Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico, principal agente financiador da indústria nacional, ainda 
sem ter incorporado o S de Social a seu nome. O BNDES criou um fundo que 
garantiu o empréstimo inicial para o projeto da Marinha. Em sua visão, porém, a 
indústria nacional de computadores deveria produzir computadores de uso geral, não 
apenas os assemelhados aos interesses da Marinha. Por essa razão, o BNDES enredou 
outro grupo de atores: os bancos privados, que demandavam intensamente 
tecnologias de informática (HELENA, 1984). 

 Por sua vez, àquela mesma época, uma elite de engenheiros brasileiros 
compunha os quadros das universidades, especialmente dos “jovens” cursos de pós-
graduação. Formando profissionais e novos pesquisadores com qualificação 
compatível com a existente nos países desenvolvidos, eles tinham capacitação e 
energia suficientes para pensar o papel das universidades no desenvolvimento 
tecnológico do país. Muitos desses professores, formados nas primeiras turmas do 
ITA – Instituto Tecnológico da Aeronáutica –, sofreram com o descompasso 
existente entre seu alto nível de capacitação e a realidade do insipiente mercado de 

                                                
2 Uma idéia detalhada deste conceito pode ser obtida em LATOUR (2000) ou CALLON (1999). 
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trabalho nacional no campo da computação. Incorfomados com a mera condição de 
vendedores de máquinas e soluções das empresas multinacionais, acabavam se 
especializando em universidades do exterior, e, na volta, ingressavam nas 
universidades brasileiras (DANTAS, 1988, p. 20). Mais ainda: para muitos deles, a 
luta pela informática nacional em tempos de ditadura iria necessariamente se 
incorporar à própria luta pela redemocratização do país3.  

 Para o governo militar, vários fatores tornavam atrativa a idéia de existir uma 
indústria brasileira de computadores sob controle de capital nacional. Além da 
influência das importações do setor de eletro-eletrônicos sobre o balanço de 
pagamentos, era percebida a importância social, estratégica e econômica, para o país, 
do processamento de dados e da base tecnológica que o implementava4. 

 Ivan da Costa Marques (1999) conta que no ambiente de uma “democracia 
relativa”, conforme termo utilizado pelos próprios militares no poder, três categorias 
de profissionais: professores e estudantes universitários; oficiais militares e 
engenheiros; e administradores de empresas estatais –  embalados no discurso de 
autonomia tecnológia nacional, montavam uma rede na qual floresceria o suporte 
para o discurso da autonomia tecnológica em informática no Brasil. Tal suporte, o 
minicomputador brasileiro, constituiria, pela sua existência, a mais perfeita tradução 
para tal autonomia. A tecnologia de minicomputadores caía como uma luva para as 
pretensões nacionalistas desses vários atores. O discurso foi se encorpando, através 
de seminários, publicações, sociedades e encontros, até que pudesse materializar-se 
plenamente na disposição para reservar o mercado brasileiro de minicomputadores 
apenas àqueles que fossem fabricados no Brasil, com concepção brasileira. 

 A pretensão de conceber e fabricar artefatos localmente já vinha sendo posta 
em prática, conforme evidenciado pelo desenvolvimento de equipamentos, técnicas e 
tecnologias – o suporte material – tais como: o concentrador de teclados do 
SERPRO, o processador de ponto-flutuante e o terminal inteligente do NCE/UFRJ 
(DANTAS, 1988), o processador de dados estocásticos da USP e os estudos em 
comunicações óticas da UNICAMP (VAISBURD,  1999, p. 82). Isto dava provas de 
que era possível pensar no desenvolvimento nacional de tecnologia de informática, 
encorpando o discurso que desaguaria em seu suporte mais célebre: o 
minicomputador COBRA-5005. 

 

                                                
3 Ibid., p.155. 
4 Ibid., p. 59. 
5 “O acelerado desenvolvimento da eletrônica digital oferecia ao país uma rara oportunidade (...) 
Uma grande revolução tecnológica sacudia a indústria de informática (...) graças à formação do 
chamado mercado OEM (Original Equipment Manufacturer). Interfaces placas, partes mecânicas e 
eletromagnéticas, unidades de disco e de fita, cabeças magnéticas de leitura e gravação, terminais de 
vídeo, teclados e outras partes com maior ou menor grau de sofisticação podiam, agora, ser 
adquiridos por um fabricante iniciante, que nada mais faria que incorporá-los ao seu produto, de 
acordo com sua concepção e seus recursos. (...) Se, por decisões anteriores ou pelo próprio contexto 
internacional, o Brasil não tivera, em muitos setores industriais, outra opção senão adquirir 
tecnologias estrangeiras (...), no caso dos computadores e, particularmente, dos minicomputadores, 
existiam condições para criação de uma indústria sob controle totalmente nacional.” (DANTAS, 
1988, p.56).  
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 Uma longa construção, ou, o que dá no mesmo, um movimento complexo de 
traduções, decorreu até que se chegasse ao COBRA-500. Um bom exemplo de 
tradução aparece se retornamos aos primórdios dessa história, à construção do 
computador G-10 patrocinado pela Marinha para equipar suas fragatas compradas aos 
ingleses. O argumento para construí-lo era a alardeada “exposição da segurança e 
soberania” (DANTAS, 1988, p. 24). Aqui parece haver um deslocamento pois não se 
tinha, de imediato, uma exposição da segurança e soberania nacional por não se 
dominar a tecnologia embarcada nas seis fragatas inglesas inicialmente compradas6. 
Pode-se sim vincular a fabricação de um computador à segurança nacional, mas para 
lográ-lo, é preciso uma série de mediações, de formas mediatas, de traduções. São 
elas que permitem conectar de forma indissociável questões aparentemente “técnicas” 
– produzir um computador – a questões aparentemente “geopolíticas” – a segurança 
nacional. Desta forma, o técnico e o geopolítico, o contexto e o conteúdo se 
imbricaram de tal forma que tornou posível à Marinha ordenar esforços que, somados 
a outros que lhe sucederam, culminaram na sensibilização para a necessidade de uma 
indústria nacional de informática. 

 Apesar dos interesses distintos – por exemplo representantes do governo 
militar de um lado e atores da "esquerda nacionalista, que não nutriam simpatia 
alguma pelo regime militar"i, de outro – estes grupos heterogêneos de atores e 
objetos, suas instituições, trajetórias e produções, negociaram entre si  traduzindo 
interesses, valorizando pontos coincidentes e incentivando deslocamentos, 
constituindo assim a “auto-elaboração permanente” do discurso que viabilizou a 
síntese do sonho da informática nacional.  

 As metáforas constituem outro elemento importante de um discurso, e não é 
por acaso que muitas delas estiveram presentes na história da COBRA, ordenando o 
modo de pensar e agir dos diversos atores, evidenciando, segundo Edwards (1996, p. 
148) que as 

(...) Metáforas, como um grande modo de representação, freqüentemente ajudam na 
organização de teorias de todos os tipos. Eu uso (...) conjecturas sobre metáforas 
na linguagem comum para descrever sua sistemática, seus efeitos largamente 
estruturais. 

 Vale lembrar que às metáforas não cabem apenas o sentido lingüístico, uma 
vez que ao sentido lingüístico são justapostos componentes de materialidade e de 
experimentação (EDWARDS, 1996, p.30), e, portanto, justapondo ao meramente 
simbólico uma dimensão eminentemente produtiva. Um belo exemplo de metáfora por 
excelência do discurso da informática nacional encontra-se na própria denominação 
da principal fabricante de minicomputadores brasileiros, a COBRA. No Aurélio 
vemos: “cobra, bras. pop., pessoa perita em seu ofício ou em sua arte, cobrão”. 
Este sentido jazia na cabeça dos envolvidos, até das multinacionais que vendiam a 
imagem contrária a respeito da nascitura concorrente, conforme revelou Marilia 
Millan em sua entrevista: “O COBRA-500 foi um acontecimento! As multinacionais 
‘não se agüentavam’, atacavam com o discurso de que era atrasado”iii. Mais do que 
expressão lingüística, a COBRA foi metáfora materializada em planta industrial de 

                                                
6 Helena (1984, p.10) cita que a Marinha comprara uma série inicial de 6 fragatas. 
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onde resultaram vários suportes ao discurso de autonomia nacional na fabricação de 
computadores, entre eles  o COBRA-500. 

 Novas traduções, novas metáforas: para ser COBRA, era necessário 
abandonar nomeações como a de “Patinho Feio”, atribuída a um projeto de 
computador nacional, da USP, de cuja equipe saíram os primeiros projetistas do G-10 
(um precursor do COBRA-500) da Marinha. O G-10 era “acadêmico” mas deveria 
tornar-se “empresarial” (VAISBURD, 1999, p. 67). Logo, outras metáforas se 
mostrariam necessárias, capazes de encarnar o “sucesso da conquista e da capacidade 
nacional”, em uma “festa de inauguração do empreendimento verde e amarelo”, 
conforme costumavam alardear as propagandas de época da COBRA7. 

 O discurso de autonomia tecnológica nacional na fabricação de computadores 
seguia encorpando-se. Também foram enredados órgãos da administração direta do 
governo, como a CAPRE – Comissão de Coordenação das Atividades de 
Processamento Eletrônico, criada a partir de derivações do I e do II PND – Plano 
Nacional de Desenvolvimento. A CAPRE obteve poder crescente ao longo da história 
e teve a incumbência de formular uma política nacional de informática. Com ela o 
governo federal, pela primeira vez, manifestava oficialmente seu interesse pela 
indústria nacional de informática (HELENA, 1994, p.20). 

 A partir de um determinado momento, a comunidade acadêmica percebeu 
elementos suficientes para pôr em prática a retórica sobre desenvolvimento 
tecnológico, expressa pelo próprio governo no seu II PND. Em Ouro Preto, em 1974, 
quando da realização do IV SECOMU – Seminário de Computação na Universidade 
–, as idéias que vinham sendo discutidas nas universidades ganharam forma e unidade 
(DANTAS, 1988, p.54). Porém, chegou-se ao ano de 1976 e, embora muito tivesse 
sido falado, pouco havia sido feito concretamente. Preocupados com essa situação, 
acadêmicos e profissionais articularam um novo encontro – o Seminário de 
Transferência de Tecnologia em Computação – no Rio de Janeiro. A opinião geral era 
a de que havia necessidade – econômica, social, cultural e estratégica – de se 
desenvolver uma indústria de informática com tecnologia nacional. Nesse encontro 
criou-se um documento dirigido ao governo contendo a “expressão mágica” que 
balizaria todo o debate a partir de então: reserva de mercado. A política de 
informática nacional ganharia sua bandeira8, mais um elemento vigoroso no discurso 
de autonomia em informática. 

 O discurso da autonomia tecnológica em informática fez surgir diversas 
empresas, compondo uma efetiva indústria nacional que dominou todo ciclo 
produtivo, desde o projeto até a comercialização dos produtos. O Brasil tornou-se um 
dos poucos países com tecnologia própria de informática no início dos anos 1980, 
com equipes locais em nível de competência equivalente ao dos países desenvolvidos 
(MARQUES, 1999). A relação do discurso com a materialização de um novo quadro 
é indicada por Edwards (EDWARDS, 1996, p. 34) quando sugere que 

o termo ‘discurso’ aponta fortemente para a dimensão sociopolítica da tecnologia, 
mas, ao mesmo tempo, (...) atenta para os elementos materiais que moldam o 

                                                
7 Ibid., pp. 75-76 
8 Ibid., pp.66-67 
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universo social e político (...). Um discurso, então, é um modo de conhecimento, um 
arcabouço de suposições e acordos sobre como a realidade deve ser interpretada e 
expressa, suportado por metáforas paradigmáticas, técnicas, tecnologias e 
potencialmente incorporado às instituições sociais. 

 A consolidação de todas as traduções em um determinado discurso só faz 
robustecê-lo. Assim, foi capaz de resistir às provas que surgiam, como evidencia o 
exemplo oferecido por Eduardo Lessa em sua entrevista: 

“Certa vez um cliente migrou uma aplicação Fortran de um IBM para um COBRA-
500. Havia muitos cálculos envolvidos e, surpreendentemente, o resultado obtido na 
máquina COBRA foi um pouco diferente. Como resolver? A IBM não tinha 
necessidade de provar nada, mas à COBRA era esperado provar tudo. Felizmente, 
a equipe do Fortran da COBRA executou a aplicação em um VAX que gerou, 
rigorosamente, os mesmos resultados do COBRA-500.”ii

 

 Era “naturalmente” aceito que a IBM não precisava provar correção alguma, 
pois o discurso que a suportava permitia essa idéia sobredeterminada. À COBRA, 
porém, sempre era necessário garantir que seus produtos detinham alto padrão de 
qualidade. Contudo, o discurso do qual resulta, e que ajudou a elaborar, ficou tão 
robusto à época que ainda hoje brilha nos olhos daqueles que o viveram. Foi um 
discurso contrário à “fracassomania” (HELENA, 1984) que ainda assola nosso país. 
As declarações de Eugenio Pires em sua entrevista ilustram bem o ponto: 

São ridículas as vaias ao programa de lançamento de satélite nacional9. Estes 
especialistas em vaiar o país vaiaram a COBRA e a reserva, mas nunca puderam 
vaiar a arquitetura do hardware e do software que produzimos. Sem xenofobia, 
nosso discurso era afirmativo, de avanço, de conquistas e realizações. Complexo de 
inferioridade? Nem pensar! Não passava nem perto da COBRA.i 

 Foi no embalo desse discurso, desse “espírito”, que o software do COBRA-
500 ganhou vida. Todas as entrevistas com os seus desenvolvedores, de uma maneira 
ou de outra, corroboram a extensa presença do discurso de autonomia nacional na 
fabricação de computadores conforme podemos inferir da coletânea de citações 
abaixo: 

Era amor ao ideal, oportunidade de fazer nossa história. Era a luta para o Brasil 
ter sua indústria de informática. (...) Não se tratava de nacionalismo ingênuo, 
fizemos algo que realmente funcionava.i 

Fiquei na COBRA enquanto acreditei no discurso nacionalista. (...) Quando eu via 
o público ser atendido através de dezenas de terminais com nosso software dentro, 
dava um prazer enorme.v 

Víamos um envolvimento muito grande do pessoal. Éramos um grupo de pessoas em 
torno de um mesmo ideal naquele momento, foi muito bonito.iii  

                                                
9 O entrevistado refere-se ao acidente ocorrido na base de Alcântara (MA), em agosto de 2003, onde 
a explosão do VLS – Veículo Lançador de Satélite – matou mais de 20 pessoas. 
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A gente acreditava que estava fazendo coisas importantes para o país, fazendo 
frente aos americanos. Lutando contra campanhas da mídia que tentavam vender a 
imagem do atraso.iv 

3. O processo de software enfim 

Nosso olhar enviesado – seja pela formação em ciência da computação, que a reboque 
nos fez herdar a visão tradicional da racionalidade científica, seja pela participação em 
um SEPG10 de uma grande empresa – apenas lobrigava o processo de software da 
COBRA. Tudo insinuava que ele não existiu. Porém, parecia um erro admitir que 
aquele software tivesse sido desenvolvido à revelia de qualquer processo formalizado, 
mesmo com as reiteradas negativas da existência de algum “manual de procedimentos 
padrões para o desenvolvimento de software”. 

 Gilles Deleuze e Felix Gattari (1995) contrapõem a metáfora do rizoma à da 
árvore, de cuja raiz pivô se derivam possibilidades que podem ser atingidas no espaço 
tranqüilo de ordens preexistentes e sobredeterminantes. Ao negar capacidade 
explicativa às estruturas em árvore, contestam assim a idéia de chaves explicativas 
que estabelecem um ponto bem definido – a raiz – a partir do qual uma ordem, 
qualquer que seja, se impõe e a partir do qual pode ser explicada. O rizoma ajuda a 
entender a existência de um processo de software na COBRA, ainda que sob uma 
ótica não habitual.  

 O rizoma é composto por uma multiplicidade, ao mesmo tempo que é uma 
multiplicidade: algo em que não se pode identificar unidades básicas constituintes. 
Semelhante ao fractal, ao ser perscrutada, a multiplicidade descortina outras 
multiplicidades, nunca se atingindo uma essencialidade. Multiplicidade alguma pode 
ser atada a vontade ou ordem una, sobredeterminante, funcionalmente estruturada. 
Ela é exatamente o que nos resta quanto abolimos a ordem una. Suas dimensões são 
estendidas através de agenciamentos – tratar de algo em nome de outro ao qual se 
associa – e a cada nova conexão, o rizoma muda sua própria natureza. O processo de 
software da COBRA não existiu a priori, não originou-se de uma “essência”. Ele 
existiu na rede, nas associações, no rizoma. Explorar a natureza desse processo é 
explorar sua multiplicidade, engendrada em meio a diversas outras experiências. Essa 
diversidade é apontada por Paulo Heitor Argolo em sua entrevista: 

A COBRA foi resultante de várias culturas. Veio gente do SERPRO que trabalhava 
com mainframe e estava acostumada com a metodologia IBM, além daqueles que 
desenvolveram toda a parafernália do concentrador de teclados, usando cultura 
HP. Tinha o pessoal da Standard Elétrica que desenvolvia sistemas de telefonia 
com a mesma metodologia da AT&T. Tinha gente da PUC-RJ, que antes estava 
fazendo o sistema operacional do G10. A linguagem de programação LPS, utilizada 
no desenvolvimento de mais da metade do software da COBRA, foi derivada do 
compilador criado pelo [Eduardo] Lessa em seu trabalho de mestrado no NCE. 
Além do pessoal que trabalhou na Sycor e do pessoal capacitado na Inglaterra para 

                                                
10 SEPG – Software Engineering Process Group é o grupo encarregado de guiar a implantação e 
utilização de um processo de software (CARTER, L. et al., 2002, The Road to CMMI: results of the 
first technology transition workshop. CMU/SEI-2002-TR-007, Software Engineering Institute, 
Pittsburgh – PA). 
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trabalhar com as máquinas Ferranti. Essa turma toda junta criou um rico ‘caldo’ 
ali. v

  

 A multiplicidade permite dizer que essas experiências, originadas em 
passagens anteriores por outras empresas ou em projetos de absorção de tecnologia 
realizados já na COBRA, não permite traçar uma gênese clara do processo de 
software. Foi em meio a essa heterogeneidade que se deu o desenvolvimento de 
software na COBRA, conforme evidencia-se na entrevista de Eugênio Pires: 

Cada equipe era uma ‘personalidade’, conscientemente existia a sensação que cada 
grupo era uma microempresa verticalizada de desenvolvimento de software, com 
vasta possibilidade de comunicação entre si. [Lembra] o COBRA 500 [que] se 
comunicava ‘com toda e qualquer coisa’i.  

 Essas “microempresas” constituíam a multiplicidade que ocupava todas as 
dimensões do processo de desenvolvimento de software da COBRA, exercitando a 
autonomia, a liberdade, a criação, o cumprimento dos prazos, a qualidade. Entende-se 
claramente, através dessa entrevista, o que Deleuze e Guattari indicam como sendo a 
multiplicidade:  

uma multiplicidade não tem sujeito nem objeto, mas somente determinações, 
magnitudes, dimensões que não podem crescer em número sem que a multiplicidade 
mude de natureza (as leis de combinação crescem então em número com a 
multiplicidade) (...) Não existem pontos ou posições num rizoma tais como são 
encontrados numa estrutura, numa árvore, numa raiz. Existem somente linhas. 

 Sem a preexistência de rígidos canais formais de comando e comunicação, 
essas “microempresas” se definiam em suas relações, como no exemplo surgido, 
também na entrevista de Eugênio Pires:  

A Ana Veiga era ‘tentacular’, conseguia que colegas do SERPRO testassem nossos 
produtos. Já pensou se fôssemos usar os canais formais para isso? Diretoria da 
COBRA mandar um ofício para o SERPRO... não testariam, a tempo, nunca!i 

 Apesar da independência das “microempresas” e da não existência de uma 
instância centralizadora rígida, as operações locais evoluíam paralelamente 
autocoordenando-se em uma resultante final sincronizada e bem sucedida.  

A COBRA era um projeto, não tinha muito parâmetro, era romântica. Cada equipe 
tinha a sua cultura. A administração era, num sentido estrito, não profissional, 
pois, afinal, quem sabia à época o que era uma cadeia produtiva de informática? 
Existia a ‘coisa nacionalista’ que sustentava a COBRA, junção da esquerda com o 
regime militar, mais o poder comprador e regulador do governo. (...) O pessoal 
trabalhava em equipe, éramos todos amigos pessoais. Com equipes muito menores 
que as das multinacionais, conseguíamos fazer muita coisa.v  

 Outro princípio do rizoma é o da conexão (DELEUZE, 1995, p.15). Qualquer 
ponto, qualquer elemento de um rizoma pode, e deve, estar conectado com qualquer 
outro, abolindo a existência de um centro irradiador para propor em seu lugar um 
sistema a-centrado,  muito diferente da figura da árvore ou raiz onde existe um ponto 
fixo, um ponto de origem, um ponto central de onde se pode identificar a genealogia 
de uma determinada ordem. Parece apropriado interpretar a experiência relatada pelos 
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desenvolvedores como a de um sistema a-centrado. As entrevistas sugerem a 
inexistência de um organograma (árvore) rígido de comando pautando a atuação das 
equipes. Na verdade, por mais reconfortante que fosse assumir o contrário, o 
funcionamento da produção de software na COBRA não admitia uma ordem pré-
determinada. Na palavra de um dos entrevistados, “todos estavam fazendo aquilo 
tudo pela primeira vez.”i Vejamos como vem a lume o compilador COBOL (ANSI-
74) do COBRA-500: 

Era um compilador sendo feito por uma equipe que utilizava uma linguagem – C – 
inacabada, em desenvolvimento por outra equipe; que utilizava um linkeditor, 
também não terminado e feito por ainda outra equipe. Não bastasse, tudo rodava 
sobre um sistema operacional também em construção por outra equipe. 
Inacreditavelmente, o hardware também não estava pronto... também estava sendo 
construído... por outra equipe.vi  

 Insistentemente buscamos um processo padronizado e definido que explicasse 
o nível de qualidade atingido no software do COBRA-500. Não só não encontramos 
nenhum  antigo “manual de procedimentos padrões de desenvolvimento” como 
também ouvimos reiteradas vezes que a COBRA não impunha nenhuma metodologia 
ou padrão, conforme evidenciam os trechos de entrevistas abaixo: 

"Felizmente, a COBRA não impunha nenhum padrão pré-determinado."ii  

“Não existia uma metodologia imposta pela empresa, cada equipe trabalhava com 
sua forma de organizar e controlar o projeto.”iv 

“Não existia metodologia nem documentos formalizados, mas existia uma alta 
organização dos projetos.”vii 

 Porém, fica claro que a inexistência de um “manual” não equivale, de forma 
simplória, a inexistência de um processo. Significa apenas que não se constituiu um 
processo unificador que sobredeterminasse as atividades de um desenvolvedor antes 
mesmo de sua designação para realizá-las, o que, em termos de certas “boas práticas” 
em Engenharia de Software, poderia ser questionável. 

 Para se aproximar da qualidade do software produzido na COBRA é 
necessário abolirmos a visão do processo uno, da existência de uma raiz, da 
possibilidade de alcançar uma totalidade explicativa. Na verdade, sequer é possível 
alcançar a “genealogia” dessa qualidade, que repousa em elementos diversos e suas 
inter-relações não causais. Pertencem ao conjunto desses elementos (sem todavia 
esgotá-lo), articulados pelo discurso da informática nacional, conforme apontado 
pelos próprios entrevistados:  

– o forte espírito de corpo das equipes – “o espírito da equipe era o de um 
grupo de guerrilha bastante auto-suficiente e altamente motivado.”ii; 

– práticas da engenharia de software – “desenvolvimento evolutivo; utilização 
exaustiva de casos-de-teste, como o CCVS – Cobol Compiler Validation 
System –, no caso do Cobol ANSI-74; utilização de especificação 
detalhada.”vii ; 

– a negação de práticas da engenharia de software – “[O desenvolvimento do 
software do protótipo do concentrador de teclados, feito ainda no SERPRO 
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mas, como vimos, presente no discurso que deu vida à COBRA,] foi 
totalmente experimental.”vi ; 

– o espírito de contestação, a rebeldia – “íamos de sandália e de calça 
rasgada, éramos todos ‘cuca-fresca’ na época do ‘paz e amor’, mas 
trabalhávamos muito, tinha muita gente séria e competente.”iv; 

– a coragem – “Ninguém tinha experiência prévia naquelas coisas... era pura 
coragem e entusiasmo!”ii;  

– a motivação – “Os técnicos brasileiros estavam empolgados com a 
perspectiva de mostrar que podiam fazer o trabalho, gerar produtos, fazer 
viver todo o ciclo, da bancada até a comercialização.” (HELENA, 1984, 
pp.35-36);  

– a disciplina – “Através de um ‘pseudo-PERT’ sabíamos quem poderia ir 
tomar chope e quem teria que fazer hora-extra (não remunerada) para 
cumprirmos os prazos.”ii,  

– a qualificação das equipes – “A COBRA tem uma massa crítica: muita 
gente boa junta há muito tempo” (HELENA, 1984, P.35); “Formamos 300 
pessoas de altíssimo nível.”v  

 Visto como um rizoma, o processo da COBRA foi um processo de forte 
interação e complexidade, nem sobredeterminante nem sobredeterminado, nem 
unificado nem unificável. O processo que existiu não nos permite traçar limites claros. 
Onde começava? Onde terminava? Quais características técnicas encorpava? Quais 
questões sociais respeitava? No processo, segundo um dos entrevistados, estava 
refletido “nosso espírito [de brasileiros] que é isso aí, misturamos tudo: comemos 
sushi com farofa, estrogonofe com arroz e feijão.”i  

 Descrever o processo de software da COBRA passa muito mais por descrever 
todas as experiências em paralelo das micro-empresas que se interligavam sem uma 
ordem estabelecida a priori, do que tentar partir de uma definição “essencialista”, 
baseada em algum modelo seminal que, em linhas sucessivas de derivação, resultasse 
na determinação daquele processo. Para ilustrá-lo, segue um exemplo parcial e 
incompleto de uma dessas experiências, narrado com a contaminação de nosso olhar 
de admiração. 

3.1. Conhecimento situado – espiando uma das “microempresas” 

Vejamos a equipe que desenvolveu o compilador COBOL (ANSI-74). No comando 
estava Eugênio Vilar, mestre pelo Institute of Computer Science, University of 
London, onde estudou analisadores sintáticos (entre 1972 e 1973). Entusiasta da idéia 
de desenvolver software básico no Brasil, Eugênio, quando voltou do mestrado, 
ingressou na Burroughs e deixou clara sua aspiração. Sendo impossível desenvolver 
software básico na filial brasileira, foi convidado para ir trabalhar nos Estados Unidos. 
Recusou o convide, pois não bastava-lhe desenvolver software básico, mas sim 
desenvolvê-lo no Brasil. Essa situação contribuiu para que viesse a abraçar seu ideal 
sem vinculação com empresa alguma. Dedicou todo o ano de 1979 à aventura 
intelectual de especificar um compilador COBOL. Sua formação militar na Marinha 
ajudou-o na disciplina necessária à empreitada. O gosto pelos cerimoniais, tão 
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tradicionais nesta força militar, o auxiliava no rito de aprontar-se e “ir para o 
trabalho”, todos os dias, num dos quartos de seu próprio apartamento em Botafogo, 
na cidade do Rio de Janeiro. Numa manhã no final de 1979, um telefonema de 
Eduardo Lessa, então gerente da DDS – Divisão de Desenvolvimento de Software da 
COBRA, tornou possível o sonho de desenvolver software básico no Brasil e Eugênio 
retornou à COBRA (já trabalhara lá no projeto inicial da Marinha).  

 “O Eugênio chegou com uma especificação detalhada do compilador 
COBOL, nossa ‘bíblia’ ”vi, debaixo do braço e compôs a equipe inicialmente com 
oito pessoas.  

O livro do Brooks [mostrando o livro: The Mythical Man-Month (BROOKS, 1975)] 
me influenciou muito. Eu concordava também que, sempre que possível, deveria ser 
utilizada a pessoa com o melhor perfil para uma determinada tarefa, está aqui oh:i 
“organizações [de equipes de projetos de software] devem ser desenvolvidas em 
torno das pessoas disponíveis; não o contrário, enquadrar as pessoas em 
organizações puramente teóricas” (BROOKS, 1975, p.80). 

 “Em dois meses a equipe viu que eu não era ‘militar’. Passei a coordenação 
para a Ana Veiga, que tinha o melhor perfil para isto. Inspirado no esquema do 
chief programmer team de um camarada da IBM [(BAKER, 1972)], virei o 
programador chefe”i orientando a evolução dos trabalhos de todos. O papel de 
bibliotecária (ou de secretária) de programação ficou com Maria Dolores Giovanetti. 
Dolores mantinha em perfeita ordem tudo que era produzido. Quando solicitada, tinha 
prontamente qualquer versão de fonte ou documento, executando parte da tarefa hoje 
conhecida como gerência de configuração de software11. 

 Propomos um avanço no tempo, de 25 anos aproximadamente, para inferir o 
quanto as pessoas estavam engajadas nessa experiência. A revista de circulação 
interna na COBRA, Espaço Livre, em sua edição de abril de 2004 (ano 01,  número 
09), traz Dolores, ainda na empresa, mantendo vivo o espírito daquela equipe 
pioneira, numa matéria em que se lê: 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Recorte da revista Espaço Livre. 

 Voltando ao desenvolvimento do COBOL aderente ao padrão ANSI-74, e, 
portanto desde seu nascimento sobredeterminado por uma ordem preexistente, vemos 

                                                
11 Gerência de configuração de software visa ao estabelecimento e manutenção da integridade de 
todos os produtos de software produzidos ao longo do processo de desenvolvimento. Basicamente tem 
dois objetos principais: controle de versões e gerenciamento das mudanças (CHRISSIS, M., 
KONRAD, M., SHRUM, S., 2003, CMMI: Guidelines for Process Integration and Product 
Improvement. Addison-Wesley.) 

 “Como vocês viram na edição passada, o compilador COBOL 
COBRA está renascendo para o sistema operacional LINUX. O 

que vocês ainda não sabem é que isto só foi possível porque Maria 
Dolores Giovanetti, (...) guardava carinhosamente as fontes do 

compilador. É ela que auxilia a equipe da GSW no entendimento 
de tantos programas fontes e módulos que compõe o sistema. (...)”  
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a equipe criando “linhas de fuga” (DELEUZE, 1995, p.17) que pervertiam, negavam, 
expandiam essa ordem em possibilidades não predeterminadas. Por exemplo, o 
“perform depending on <var>” que não estava presente no ANSI-74. Um 
exemplo “algo mais encarnado” mostra que é complicado desvincular dos artefatos 
(como o COBOL da COBRA) o posicionamento, a história e as relações de seus 
construtores: alguns da equipe tinham hábitos “meio rebeldes”, como alimentar sua 
força criativa (quem poderá dizer que não?) no “café-da-manhã-das-sextas-feiras” 
regado a chope, onde o pão dava lugar à sardinha frita!vi. As mensagens do 
compilador COBOL do COBRA-500 expressam com todo viço a especificidade dessa 
experiência brasileira. Vários programadores deste país foram brindados com um 
exemplo de auto-afirmação da capacidade nacional quando, ao compilarem seus 
programas nos mini COBRA-500, se surpreendiam com mensagens de advertência do 
seguinte calibre: (i) ID DIVISION: esperado IDENTIFICATION 
DIVISION – Programa não é telegrama; ou (ii) ESTOURO DE 
PILHA: Perform Desembestado. “Teve gente que reclamou, mas a maioria 
gostava”vi. “Um programador, em 1994, me emocionou por ter participado deste 
projeto quando disse: ‘puxa vida, o COBOL da COBRA tinha um detalhe 
espetacular, o perform depending on’.”i 

 A equipe logrou construir um COBOL bem sucedido (VAISBURD, 1999, 
p. 2), haja vista servir de base, 25 anos depois, para outro reescrito em ambiente 
LINUX. Práticas da engenharia de software stricto sensu colaboraram com isso? 
Certamente. Porém, é importante não atribuir o sucesso apenas a práticas mais 
específicas. Forçoso é admitir sua encarnação no espaço de atuação e relações da 
equipe onde também despontavam paixão, crença no discurso, estado da arte em 
minicomputadores, arquiteturas de hardware, valor dos ideais, rebeldia, rituais 
disciplinares da Marinha, contestação, experimentação, garra, comprometimento, 
excelente formação, entusiasmo, regime militar, resistência, coragem!... 

4. Conclusão 

O processo de software da COBRA existiu mas não nos permite identificar sua 
essência. Existiu na multiplicidade da experiência. Não existiu como inicialmente 
esperávamos: em um processo de desenvolvimento de software baseado em alguma 
metodologia usual da época, registrado em um manual de procedimentos padrões. 

 Hoje em dia, são comuns normas, modelos e padrões para qualidade de 
software12, sendo bastante popular o CMMI – Capability Maturity Model 
Integration13. De acordo com o CMMI o processo de software da COBRA seria 

                                                
12 NBR ISO 9000-3, 1997, Normas de Gestão e Garantia da Qualidade – parte 3, diretrizes para 

aplicação da NBR ISO 9001 ao desenvolvimento, fornecimento e manutenção de software. 
NBR ISO/IEC 12207, 1998, Tecnologia de Informação – processos de ciclo de vida de software. 
ISO/IEC 15504, 2003, Information Technology – Process Assesment, –  part 1: Concepts and 

Vocabulary. 
ISO 9126-1, 1999, Information Technology – Software Product Quality – Part 1: Quality Model. 
CMMI, 2002, Capability Maturity Model Integration, Version 1.1: Staged representation. Technical 

Report, CMU/SEI-2002-TR-012, Software Engineering Institute, Pittsburgh – PA. 
13 AHERN, D.N., CLOUSE, A., TURNER, R., 2003, CMMI Distiled: a practical introduction to 
integrated processs improvement. Addison Wesley. 
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considerado nível 1, ad hoc. Sendo mais claro, para este modelo a COBRA não teria 
tido um processo de software sequer gerenciado ou definido, divergindo do nosso 
enquadramento. Surge um aparente antagonismo que o rizoma também nos ajuda a 
entender. De acordo com os princípios cartografia e decalcomania “um rizoma [o 
processo de software, no caso] não pode ser justificado por nenhum modelo estrutural 
ou gerativo” (DELEUZE, 1995, p.21). Rizoma seria como um mapa que não 
reproduz a realidade preexistente, mas ao contrário, permite (re)construir realidades 
quando traçamos rotas de nosso interesse. Podemos percorrer/construir rotas de 
múltiplas formas, através de múltiplas entradas14. Um mapa que cartografe os pontos 
de A até F (Figura 3), permite variadas experimentações de rotas. Por exemplo, 
dentre inúmeras combinações, poderíamos ir de A até B passando, por que não(?!), 
por D, E, D, C, F, B. 

 Imaginemos um decalque (Figura 4), que determinasse a rota ACB ao ser 
colocado sobre o mapa, conforme a Figura 5. O decalque definiu, a priori, o caminho 
que deveria ser traçado. O decalque sobredeterminou, ordenou, estruturou uma 
ordem a partir da qual, no caso, alcançaríamos o ponto B partindo de A. O processo 
de software da COBRA é um mapa, um rizoma, uma multiplicidade de entradas 
potenciais denotadas pela Figura 3, e não um decalque. Porém, no âmbito da própria 
COBRA é produtivo utilizar o decalque da Figura 4 para ordenar a realidade 
subjacente e, rapidamente, “atingir o ponto B a partir de A”. O que se quer aqui 
destacar é a possibilidade de estabelecer métodos – decalques – locais, em oposição a 
métodos “universais” mas, contudo, alertar para o fato de que transportar o processo 
COBRA para outra organização implica em transportar o decalque para outra 
organização. Se nesta outra organização o ponto C, por hipótese, estiver em lugar um 
pouco diferente, já será o bastante para invalidar o decalque, que não pode referenciar 
parte de outra realidade senão daquela de onde surgiu. É o que denota a Figura 6 com 
um caminho/ligação não realizado. A sugestão é que não se restrinja o olhar a uma 
mera inadequação do processo de software que explique o rompimento das ligações. 
Deve-se ver, sim, a existência de um novo mapa, de um novo rizoma, de novas 
multiplicidades (sociais, técnicas, culturais, materiais) na outra organização. Um 
decalque nunca deverá ser tomado como o próprio mapa. Análogo à partitura que não 
pode ser tomada pela própria sinfonia, posto serem necessários instrumentos, 
músicos, maestro e sua execução para que, de fato, ganhe existência. 

 

 

 

 

 Eis aqui proposta, em linhas gerais, uma nova compreensão para os tão 
falados fatores críticos para o sucesso dos projetos de implantação de processos de 
software, tais como patrocínio, motivação e participação dos envolvidos. Todos os 
modelos (por exemplo ISO, CMMI) são decalques. Os decalques não cobrem todo o 
mapa, não abarcam toda a realidade – multiplicidade. Usualmente focalizam o 

                                                
14 Ibid., p.22 

Figura 3 Figura 4 Figura 6 Figura 5 
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problema sob um viés tecnicista, relegando, dentre outras, conexões culturais, sociais, 
econômicas e políticas. Perceber que estes modelos são necessariamente decalques 
pode colaborar para o sucesso dos projetos de implantação de processos de software, 
pois é lícito, com a precaução necessária, utilizar o decalque, a ordem 
sobredeterminante, como uma das formas de se construir a realidade, o mapa, o 
rizoma, enfim, o processo de software (DELEUZE, 1995, p.24). 

 Se a experiência da COBRA tivesse durado mais tempo, seu processo de 
software talvez pudesse ser empacotado num processo estrutural, significante e, 
através de um argumento de poder, por exemplo, poderia ser rotulado como meio de 
se garantir qualidade de software. Trataria-se da criação de um modelo – decalque – 
brasileiro com a “presumida competência”15 de repetir a qualidade de software 
alcançada na COBRA. Transplantado para outra organização, seria um processo 
sobredeterminante. O ponto é que, por si só, o modelo não poderia garantir a 
repetição do ocorrido na COBRA. Um decalque reproduz apenas a si mesmo quando 
crê reproduzir sua presumida competência. O perigo surge quando tomamos o 
decalque pelo real, não percebendo que ele apenas reproduz alguns recortes na 
complexidade do real16. Se fracassasse em outra organização, poderíamos achar 
“fatores sociais” como responsáveis pela não repetição do sucesso “tecnicamente” 
garantido pelo processo da COBRA. Uma explicação “social” para um fracasso 
“técnico” é uma armadilha que não elucida a questão e ofusca a percepção da 
incompletude dos decalques.  

 Chegamos ao final desta aventura. O rizoma transborda, resiste ao 
confinamento, escapa, como aconteceu ao fonte do COBOL de 1980 ressurgido em 
2004. É que o rizoma não tem início nem fim, está sempre no meio, e é assim que 
aquela COBRA, tendo acabado, não acabou. Está viva no entusiasmo dos que a 
viveram e que se emocionam ao contá-la, e daqueles que ouvem. Está pronta para 
refazer-se, talvez em algo muito distinto de uma unidade fabril ou de uma causa 
nacionalista, pelo aprendizado de todos aqueles que dela participaram. Quem sabe um 
dia experimentemos novamente a vivência material e prática de elaborar um discurso 
afirmativo, e de construir fatos e artefatos que nos exigirão, em vez de decalques 
“universalizantes e colonizadores”, mapas próprios e locais. 
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