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Motivação

Apesar das qualificações 
técnicas e competência 
dos profissionais de 
software, muitos 
projetos ainda tem 
baixa qualidade nos 
seus produtos.
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Motivação

É fato que o 
desenvolvimento tem 
se tornado cada vez 
mais complexo gerando 
necessidade de 
colaboração.  
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Motivação

Habilidades
específicas são cada 
vez mais requeridas dos 
profissionais de 
software.
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Motivação

O processo vem se 
tornando cada vez mais 
colaborativo, porém 
isso ainda não é 
reconhecido por muitos.
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Motivação

Profissionais bastante 
treinados para a técnica, 
porém ainda falta muito 
treinamento em
gerência, coordenação de 
tarefas, aspectos 

sociais e colaboração.
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Motivação

Muitas pesquisas tem sido feitas 
na melhoria do processo de 
software. Modelos tem sido 
criados na tentativa de organizar 
o conhecimento sobre o 
processo de desenvolvimento. 
Porém adoção de modelos de 
referência significa mudança 
cultural.
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Motivação

Muitos esforços têm sido 
feitos no sentido de 
compor uma base de 
conhecimento que ajude 
efetivamente a 
organização na 
disseminação de 
práticas de software.  



9

Objetivos da Pesquisa

Discutir novas formas dos profissionais de 
software compartilhar conhecimento e 
experiências, estabelecendo comunidades 
de práticas.

Discutir a mudança cultural da 
comunidade de software através 
da colaboração.
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Redes Sociais

� Tem como objetivo associar 
e agrupar pessoas.

� Instrumento para 
compartilhamento de 
conhecimento

� Favorece a articulação para a 
execução de ações
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Redes Sociais - Características

� Objetivos comuns

� Foco nas ações

� Adesão, participação e saída voluntária

� Isonomia e múltipla liderança

� Intercâmbio de informações

� Colaboração e auto-organização

� Capacidade de atrair novos membros 
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Redes Sociais - Características

� Objetivos comuns

� Existe real compromisso para 
compartilhamento de conhecimento e 
realização de ações em conjunto 
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Redes Sociais - Características

� Foco nas ações

� O agentes tem consciência de que 
poderão coordenar ações e que estas 
podem obter melhores resultados do que 
se cada um agente o fizesse em 
separado. 
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Redes Sociais - Características

� Adesão, participação e saída 
voluntária

� As pessoas não podem se sentir 
insatisfeitas. Precisam participar e 
contribuir com a rede quando e da forma 
como quiserem. 
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Redes Sociais - Características

� Isonomia e múltipla liderança

� Todos os participantes são iguais e estão 
sujeitos às mesmas regulamentações 
sem distinção

� Os participantes podem alternas seu 
status na rede, algumas vezes liderando 
ações outras apenas participando delas
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Redes Sociais - Características

� Intercâmbio de informações

� Os participantes da rede devem ter 
autonomia de ação. Não há coordenação 
centralizada.

� Informações devem circular livremente 
provendo conhecimento e mobilizando os 
membros para sugestão de novas ações.  
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Redes Sociais - Características

� Colaboração e auto-organização

� Os participantes podem criar subgrupos 
ou grupos de trabalho para colaborar.
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Redes Sociais - Características

� Capacidade de atrair novos membros 

� Um dos maiores objetivos da rede é 
atrair cada vez mais participantes 
através de suas ações



19

Contexto motivador da Pesquisa

� Desafios da Indústria de 
software no Rio de Janeiro

� Interesse demonstrado em 
práticas de compartilhamento 
de informações em fóruns 
como o SPIN
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O processo de sondagem

� Objetivo: Descobrir o interesse da comunidade em relação à 
rede 

� Problema: Dificuldade na obtenção de números reais sobre a 
quantidade de profissionais de software no RJ

� Meio: Envio de questionários para listas de interesse (5540 
pessoas)

� Retorno: 107 pessoas responderam, o que foi considerado 
suficiente para se chegar a algumas conclusões 

� A maioria das respostas foram do Rio de Janeiro (73%) 
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Dados da sondagem – Tamanho da 
organização

Tamanho da organização

20%

13%

24%

43%

Microempresa (até 19 empregados )

Pequena Empresa (até 99 empregados )

Média Empresa (até 1000 empregados )

Grande Empresa (mais de 1000 empregados)



22

Dados da sondagem – Análise dos problemas do 
mercado

Problemas com relação ao mercado de software do Rio de Janeiro

3,74%

12,15%

29,91%

30,84%

31,78%

37,38%

44,86%

47,66%

47,66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Nenhum

Outro

Poucas empresas contratantes

Cursos de atualização profissional

com formato e conteúdo obsoletos

Legislação inadequada

Baixa qualidade dos serviços

Falta de capacitação dos

profissionais

Falta de arranjos produtivos

(parcerias) entre as empresas

prestadoras de serviço

Falta de apoio governamental

Motivação para articulação ?
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Dados da sondagem – Como a rede pode ajudar?

Como você espera que a rede possa ajudar as empresas e o mercado de software do Rio de 

Janeiro?

0,93%

9,35%

31,78%

35,51%

85,98%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Não espero que a rede possa

ajudar

Outro

Em relação a mudanças na

Legislação

Na exportação de software

Na melhoria de processos de

software 

Há controvérsias!
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Dados da sondagem – Como pretende contribuir?

Com quais ações você espera contribuir para a Rede?

1,87%

3,74%

59,81%

95,33%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Nenhuma

Outro

Contatos/oportunidades

Compartilhamento de

conhecimento

Venha a nós.... E ao vosso reino?
Somente 3,74% citaram práticas 
reais de cooperação
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Conclusão da sondagem

� A sondagem atingiu plenamente seus 
objetivos com resultados favoráveis nos 
seguintes aspectos:

� Divulgação da iniciativa;

� Resposta do publico alvo;

� Concordância dos respondentes com a 
necessidade da Rede;

� Geração de um mapeamento dos problemas 
existentes na comunidade e das possíveis ações 
a serem estabelecidas.



26

Suportando a rede social

� Suporte computacional contribui para 
redes sociais, provendo infra-estrutura 
que permite participação, interação e 
compartilhamento de conhecimento

� Foi especificada uma rede que permite a 
implementação de todas características 
de redes sociais     
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O ambiente – Funcionalidades 
Versão 1

� Participar da rede
� Estatuto
� FAQ
� Cadastro

� Criar e publicar ações
� Ações
� Eventos/Notícias

� Compartilhar informações
� Group mail
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http://www.uniriotec.br/~rcc-sw/rede
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A Rede RCC-Sw - Estatuto
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A Rede RCC-Sw - FAQ
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A Rede RCC-Sw - Ação
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A Rede RCC-Sw - Eventos
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A Rede RCC-Sw – Group Mail
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A Rede RCC-Sw – Agentes
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Questões

� Profissionais de software demonstram necessidade de 
compartilhar informações, mas será que estão 
preparados para esta mudança cultural?

� Apesar do objetivo comum de melhoria talvez os 
participantes inicialmente se motivem apenas pela 
busca de benefícios   

� Supõe-se que a contínua participação na rede poderá 
ajudar os participantes a estabelecer laços sociais e 
movimentos importantes em relação aos desafios 
existentes no ambiente em que estão presentes
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Trabalhos futuros

� Observação e análise da rede para 
verificação de aspectos como:
� Centralização e liderança

� Real melhoria do mercado

� Influência dos resultados da rede 

� Implementação de novas funcionalidades, 
como:
� Conferência

� Chat

� Interação síncrona

� Voz e imagem
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Grupo de Pesquisa
� Coordenação:

� Renata Araujo - Prof. Adjunto - DIA/UNIRIO

� Equipe:
� José Roberto Dutra - Bolsista DTI/CNPq

� Erick Alves Rezende - Bolsista DTI/CNPq

� Daniel de Campos Jesus - UNIRIO/Bolsista ITI/CNPq

� Mauro Moura Gomes Lopes - UNIRIO/Bolsista ITI/CNPq

� Bruna Diirr - UNIRIO/Bolsista ITI/CNPq

� Victor Manaia Gonçalves Chaves - UNIRIO/Bolsista ITI/CNPq

� Thiago Andrade - UNIRIO/Bolsista ITI/CNPq

� Claudia Cappelli - NP2TEC/UNIRIO

� Flávia Santoro - Prof. Adjunto - DIA/UNIRIO

� Fernanda Baião - Prof. Adjunto - DIA/UNIRIO


