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Editorial
A Faculdade de Administração e Informática - FAI de Santa Rita do Sapucaí MG, tem o prazer de lançar a sexta edição da sua Revista Científica, tendo como principal
característica a difusão do conhecimento. A Revista Científica disponibiliza para os
leitores artigos baseados em pesquisas realizadas pelo seu corpo docente e por
profissionais das áreas de gestão, tecnologia e educação.
Com essa edição a Faculdade comemora, além da publicação de mais um trabalho
de seus colaboradores, os 35 anos de criação da Instituição. Funcionando desde 1971, a
FAI tem dado sua contribuição a toda comunidade santarritense e da região, formando
profissionais plenamente qualificados em suas áreas de atuação.
Para registrar esse marco histórico na comunidade santarritense, lançou também
o livro FAI - História Viva, com o registro de narrativas dos mentores, precursores e
diretores da Instituição, expondo através da oralidade toda a trajetória da FAI nesses 35
anos de existência.
Dessa forma, reconhece a importância da contribuição de todos para o sucesso
alcançado e mantém o espaço da Revista Científica sempre aberto à participação dos
pesquisadores das áreas em referência.

Boa leitura!!!
Conselho Editorial

O Conceito de Complementador e sua Relação com a Estratégia de Padrão
Proprietário do Modelo Delta
Geraldo Luciano Toledo
Doutor e livre-docente pela FEA/USP, professor titular da FEA-USP (SP).
E-mail: gltoledo@usp.br
Cláudia Szafir-Goldstein
Doutora em Administração pela FEA/USP.
E-mail: cszgold@usp.br
Alfredo Cavalcanti Quadros Jr.
Mestre em Administração pela FEA/USP, professor da Unibero (SP).
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RESUMO
O presente artigo propõe uma abordagem teórica sobre o modelo Delta de estratégia, de Hax eWilde (2001), com ênfase nos
relacionamentos entre as empresas integrantes da cadeia de valor. Assumindo-se que o conceito de complementador é uma das
idéias centrais do modelo Delta, o artigo se propõe uma discussão crítica desse conceito, e sugere seu desdobramento em dois
conceitos distintos e independentes, com implicações muito diferentes em termos de estratégia. São analisadas também as interrelações entre esses novos conceitos e a opção estratégica de padrão proprietário, no âmbito do posicionamento estratégico de
System Lock-In, do modelo Delta de estratégia competitiva. Inicialmente, é apresentada uma visão geral do modelo Delta, definindose seus posicionamentos estratégicos básicos e as opções de cada um deles, com exemplos de empresas brasileiras. Em seguida,
descreve-se o conceito original de complementador, conforme inicialmente desenvolvido por Brandenburger e Nalebuff (1996), e
utilizado por Hax eWilde II (2001) na elaboração do modelo Delta. É apresentada também a opção estratégica de padrão proprietário,
dentro do posicionamento estratégico de System Lock-In do modelo Delta. O estudo é concluído com a proposição dos dois novos
conceitos de complementador ea análise das inter-relações entre esses novos conceitos ea opção estratégica de padrão proprietário.
Palavras-chave: estratégia, modelo Delta de estratégia, complementador, padrão proprietário, cadeia de valor.
ABSTRACT
This article deals with the Delta model of strategy found in Hax and Wilde (2001), and emphasizes the relationships
among the companies in a value chain. It is assumed that the concept of complementor is one of the central ideas of the
Delta model. A critical discussion of this concept is proposed and its expansion in two separate and independent
concepts is suggested with very different implications in terms of strategy. The interrelationships between these two
new concepts and the proprietary standards option within the System Lock-In strategic positioning of the Delta model
are also analyzed. Initially, it is presented an overview of the Delta model with its three basic strategic positionings and
corresponding options. This is carried out by giving examples of Brazilian companies. Then, the concept of complementor,
as originally developed by Brandenburger and Nalebuff (1996), and employed by Hax and Wilde (2001) in the elaboration
of the Delta model, is described. The proprietary standards option within the System Lock-In strategic positioning of the
Delta model is also presented. The study is concluded with a proposal of two new concepts of complementor and the
analysis of the interrelationships between these two new concepts and the proprietary standards option within the
System Lock-In strategic positioning of the Delta model.
Keywords: strategy, Delta model, complementor, proprietary standards, value chain .
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O conceito de complementador e sua relação com a estratégia de padrão proprietário do modelo Delta

INTRODUÇÃO

REFERENCIAL TEÓRICO

No cenário contemporâneo, ganha destaque o fato
de os avanços tecnológicos estarem ocorrendo em veloci-

O MODELO DELTA

dade cada vez maior. Alguns interpretam essa situação como
uma “terceira revolução industrial”, baseada em novas
tecnologias, como a robótica. Os novos meios de comunicação implicam formas inéditas de se fazerem negócios,
tendo por conseqüência uma valorização dos relacionamentos entre as empresas.
Com o advento da economia em rede, caracterizada principalmente pela Internet, os modelos tradicionais
de formulação de estratégia revelam-se incompletos, e novos modelos surgem para explicar as mudanças emergentes. Um modelo bem abrangente, denominado Modelo Delta
(Hax; Wilde, 2001), foi desenvolvido como forma de ajuste
do processo competitivo a essa nova realidade, tendo por
base três posicionamentos estratégicos – Melhor Produto, Solução Total para o Cliente e System Lock-In1 –, desdobrados em oito opções estratégicas subjacentes.
O modelo Delta compreende um conjunto de regras, idéias e metodologias, projetadas para formular e
implementar estratégias efetivas, tanto estratégias de crescimento (para a corporação como um todo), quanto estratégias competitivas (para as unidades estratégicas de negócios).
Os clientes são considerados o elemento central
no desempenho de qualquer empresa. O sucesso ou fracasso empresarial depende essencialmente de atrair, satisfazer e reter o cliente. Segundo Hax e Wilde II (2001), a
economia em rede oferece a possibilidade de criar um
posicionamento competitivo mediante um relacionamento

O Modelo Delta, conforme representado na figura 1, propõe três posicionamentos estratégicos, identificando os diferentes níveis de relação com o cliente.
O posicionamento estratégico de Melhor Produto aproxima-se dos modelos clássicos de estratégia –
posicionamento competitivo (PORTER, 1992) e visão baseada em recursos (PRAHALAD e HAMEL, 1990; HAMEL,
1995), os quais propõem, para esse fim, a oferta de um
produto padronizado, de distribuição em massa, com pouca ênfase nas necessidades individuais dos clientes.

“Com o advento da economia em rede,
caracterizada principalmente pela Internet,
os modelos tradicionais de formulação de
estratégia revelam-se incompletos, e novos
modelos surgem para explicar as mudanças
emergentes. Um modelo bem abrangente,
denominado Modelo Delta (Hax; Wilde II,
2001), foi desenvolvido como forma de ajuste
do processo competitivo a essa nova
realidade, tendo por base três posicionamentos
estratégicos – Melhor Produto, Solução Total
para o Cliente e System Lock-In –,
desdobrados em oito opções estratégicas
subjacentes”.

próximo com o cliente, assim como aprofundar o conhecimento sobre o mesmo, independentemente do

produto,

estreitando o “vínculo com o cliente” (customer bonding).

As estratégias genéricas de Porter (1992), de lide-

Mais do que o relacionamento vendedor-compra-

rança por custos mais baixos ou por diferenciação do pro-

dor, o que os novos modelos enfatizam é a importância do

duto, exemplificam o posicionamento de Melhor Produto,
pois a estratégia é baseada no produto em si, ou em uma

relacionamento ao longo da cadeia de valor, o qual deve
ocorrer não apenas entre a empresa produtora e a empresa
compradora, mas nos múltiplos elos da cadeia. Sua importância advém principalmente do conhecimento das necessidades dos clientes ao longo da cadeia. Muitas vezes,
ocorre uma perda de informação sobre o cliente final ao
longo dos canais de distribuição.

condição de Baixo Custo, que oferece uma vantagem de
preço para o cliente, ou em uma proposta de Diferenciação,
em que o produto apresenta atributos diferenciadores que
são valorizados pelos clientes, os quais se dispõem a
pagar um preço mais alto por isso. Os focos dessa estratégia são, além do produto, os concorrentes, que

As traduções disponíveis, para o português, de System Lock-In – Cooptação Sistêmica, Aprisionamento, não conseguem transmitir bem
o conceito expresso em inglês. Portanto, neste texto, mantém-se a expressão original.
1

10

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.6, n.1, p. 09-20, 2006

Estratégia Empresarial

devem ser superados por meio da vantagem competitiva.
Hax e Wilde II (2001) consideram como limitações desse

brando seu faturamento naquele ano, para R$1,4 bilhão,
enquanto o setor, no Brasil, diminuiu 6%, e atingiu a parti-

posicionamento estratégico a pouca ligação com o cliente,
muitas vezes resultando numa convergência de posições.

cipação no mercado doméstico de 22,6% em três anos.

Apesar de suas limitações, esse modelo estratégico é tra-

Melhor Produto, mas na opção estratégica de Diferencia-

dicionalmente o mais usado.
Um exemplo de empresa brasileira que utiliza o

ção é a empresa Gradiente Eletrônica S.A., cujo diferencial
foi a oferta de um prazo de garantia de dez anos nos seus

posicionamento estratégico de Melhor Produto, na opção

televisores, o dobro do prazo oferecido pela concorrente

de Baixo Custo, é a Gol Transportes Aéreos S.A. Muniz
(2004), cujas características de adoção dessa estratégia são:

Toshiba. A participação da empresa nesse mercado aumentou de 1% para 5% após a extensão da garantia, que,

a maximização do aproveitamento das aeronaves, que ficam em média 13 horas por dia no ar, o que representa 40%

de acordo com avaliação da própria empresa, foi a principal
causa desse melhor desempenho.

acima da média do mercado. De acordo com um estudo
feito pela Boeing, a Gol é líder mundial nesse quesito. Ou-

Outro exemplo nacional de posicionamento de

No posicionamento de Solução Total para o Cli-

tras características podem ser apontadas: eliminação de

ente, a estratégia é baseada no cliente e na satisfação de
suas necessidades. O foco deixa de ser a guerra com

alguns dos serviços oferecidos tradicionalmente por empresas aéreas, como reefeição quente a bordo, o que, além

osconcorrentes e passa a se direciona para uma ligação
estreita com os clientes. Em vez de se concentrar na sua

de reduzir despesas, torna possível aumentar o número de
assentos disponíveis, pela eliminação do espaço da cozi-

cadeia interna de valor, como no posicionamento de Me-

nha, reduzindo também o tempo parado para reabastecer
com alimentos; o uso da Internet para venda de aproxima-

lhor Produto, a empresa procura desenvolver uma cadeia
de valor integrada, que a vincula mais estreitamente com
fornecedores e clientes.

damente 60% do total de passagens, reduzindo o montan-

Um estudo em uma empresa da indústria farma-

te de comissões pagas às agências de viagem. A oferta de
tarifas mais baixas melhora a taxa de utilização de assentos

cêutica (o Grupo EMS Sigma Pharma) exemplifica a passa-

nas aeronaves, aumentando a receita sem praticamente
qualquer acréscimo de custos.

gem do posicionamento estratégico de Melhor Produto
para o posicionamento de Solução Total para o Cliente,

Como resultado, em 2003, a empresa teve a se-

ressaltando-se que a empresa manteve seu perfil de Líder
em Custos, típico de sua atuação no setor de medicamen-

gunda maior rentabilidade do setor em todo o mundo, do

tos genéricos, ao migrar para a nova opção estratégica em

SYSTEM LOCK-IN

SOLUÇÃO TOTAL
PARA O CLIENTE

MELHOR PRODUTO

Figura 1 - Representação do Modelo Delta, com seus três posicionamentos básicos.
FONTE: Hax e Wilde (2001, p. 10).
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- Juros baixos e prazos de pagamento de até 18
meses;

um dos seus segmentos, denominado linha hospitalar, que
engloba medicamentos variados utilizados na rede pública
de saúde. Essa mudança envolveu um melhor relaciona-

- Os vendedores são treinados sobre a importân-

mento com o cliente, redundando, por exemplo, em embalagens exclusivas para uso no SUS (RIBEIRO e PISCOPO,

cia do relacionamento de longo prazo com os clientes;

2005).

- A empresa ficou em primeiro lugar entre as redes
O modelo de Solução Total para o Cliente apre-

de varejo eletroeletrônico em relação ao grau de
satisfação dos clientes;

senta-se com três alternativas:
- Redefinição da Experiência do Cliente, que con-

- Os funcionários de uma loja são contratados

siste em mudar o relacionamento com o cliente,
desde a compra do produto até o fim da sua vida

entre os moradores da vizinhança, facilitando o
relacionamento com os clientes;

útil;

- Produção própria de móveis permite responder

- Escopo Horizontal, ou seja, montar um pacote

rapidamente às mudanças nas necessidades dos
clientes.

de produtos para satisfazer uma ampla gama de
necessidades do cliente;
- Integração com o Cliente, que pode significar

A empresa brasileira de vendas exclusivas pela

terceirização ou a empresa realizar tarefas que anteriormente eram feitas pelo cliente.

Internet, Submarino.com.br, serve de exemplo da alternativa de Escopo Horizontal do modelo estratégico de Solu-

As Casas Bahia Comercial Ltda. Blecher (2004),

ção Total para o Cliente. O site da empresa pode ser considerado um exemplo de utilização dessa estratégia. Ele apre-

apresenta-se como exemplo da alternativa de Redefinição
da Experiência do Cliente, do modelo estratégico de Solução Total para o Cliente. Essa empresa de varejo brasileira

senta um amplo pacote de produtos, visando a satisfazer
uma grande gama de necessidades dos clientes, tal qual
uma loja de departamentos virtual, abrangendo desde li-

foi apontada como benchmark mundial em vendas no mercado de baixa renda, em razão dos aspectos descritos a

vros, CD, DVD, eletrodomésticos, produtos para bebês,
beleza, saúde, até artigos de petshop e instrumentos musi-

seguir (PRAHALAD, 2004):

cais.

- Habilidade para compreender as necessidades

Para exemplificar a alternativa de Integração com

emocionais e o comportamento de consumo dos

o Cliente, do modelo estratégico de Solução Total para o

clientes de baixa renda;

Cliente, pode ser citada a empresa Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A. (MAUTONE, 2004). A Distri-

- Relacionamento próximo com os clientes e am- Fidelização dos clientes que, mesmo diante de

buidora Martins, de Uberlândia, MG, registrou faturamento
de aproximadamente dois bilhões de reais, em 2003, e é o

preços eventualmente mais baixos da concorrência, continuam dando preferência às Casas Bahia;

maior distribuidor brasileiro de produtos para supermercados de pequeno e médio porte. As grandes redes de super-

- Sistema de concessão de crédito flexível, que

mercados, como Pão de Açúcar e Carrefour, não são aten-

leva em consideração as características desses
clientes, dos quais 70% não têm condições de

didas por distribuidores, pois compram diretamente dos
fabricantes, tendo em vista os altos volumes que

comprovar renda;

transacionam.

biente de vendas descontraído e agradável;

- Os vendedores procuram orientar os clientes so-

O objetivo da empresa, de acordo com a filosofia

bre a adequação da compra em função da sua situ-

do proprietário e principal executivo, que advoga que o

ação financeira;

crescimento depende do sucesso financeiro dos clientes,
é procurar estar o mais próximo possível deles, sendo

- Sugestões dos clientes são tratadas seriamente;
- Frota própria de 1.360 caminhões para garantir a

12

que essa proximidade pode ter os seguintes níveis:

qualidade do serviço de entrega dos produtos ven-

- Na base da pirâmide estão aproximadamente

didos;

200.000 varejistas (metade do total estimado de

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.6, n.1, p. 09-20, 2006

Estratégia Empresarial

400.000, no Brasil), distribuídos por todo o país;
- 14.000 clientes participam da Universidade
Martins do Varejo, que, diferentemente da maio-

e, especialmente, os complementadores, constituindo uma
rede integrada de relacionamentos.

- Aproximadamente quinhentos clientes participam

O conceito de complementador é essencial
para se entender a inovação proposta pelo modelo Delta:
um complementador é uma outra empresa que fornece
produtos e serviços que adicionam valor aos produtos e
serviços da primeira empresa. Por exem- plo, produtores
de filmes em relação aos fabricantes de gravadores de
videocassetes e vice-versa. A cha- ve dessa estratégia,
então, é identificar, atrair e esti- mular os
complementadores, sem esquecer que o cli- ente continua
sendo o elemento mais importante.
Uma posição de System Lock-In exige algumas
condições, das quais a mais importante é que o valor do

da Rede Smart, uma cooperativa de supermercados independentes, coordenada pela Distribuido-

produto para um cliente aumente na medida em que mais
clientes usam o produto.

ria das universidades corporativas, preocupadas com o público interno, tem seu foco nos
clientes. Dependendo do volume de compras,
os varejistas podem receber, gratuitamente, treinamento para os donos e funcionários, projetos
de mudança de layout e também assessoria local, prestada por consultores da empresa. Esses
clientes compram cerca de 10 vezes mais do que
os da base da pirâmide;

ra Martins, onde dispõem de uma central de com-

O posicionamento estratégico de System Lock-In

pras exclusiva e uma estrutura de marketing compartilhada. As lojas são padronizadas e têm acesso

representa a forma mais forte de vínculo com o cliente. Em
vez de focalizar a atenção no produto (Posicionamento de

a crédito, com juros abaixo do mercado, do Tribanco,
o banco pertencente à Distribuidora. Esse grupo

Melhor Produto), ou no cliente (Posicionamento de Solu-

compra, na média, aproximadamente 20 vezes mais
que os da base da pirâmide.
System Lock-In é o posicionamento estratégicoque
apresenta os melhores resultados e o escopo mais amplo;
ele inclui a empresa ampliada segundo uma visão de siste-

ção Total para o Cliente), esse posicionamento procura
integrar todos os participantes do sistema que criam valor
para o cliente: compradores, fornecedores, canais de distribuição, novos concorrentes potenciais e, principalmente, os complementadores.
Existem três maneiras de atingir o System Lock-In,
conforme esquematizado na Figura 2:

ma de valor: a empresa em si, os clientes, os fornecedores

SYSTEM LOCK-IN
Mercado Dominante

SOLUÇÃO TOTAL
PARA O CLIENTE

Acesso Restrito

Padrão Proprietário

MELHOR PRODUTO

Figura 2 - Posicionamento de System Lock-In e suas três opções estratégicas
FONTE: Hax e Wilde( 2001, p. 82)
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- Padrão Proprietário: nesse caso, a empresa atrai
os clientes em função de uma rede extensa de
complementadores projetados para trabalhar com
seu produto, como, por exemplo, os milhares de
programas de computador escritos para rodar no
Windows. Caso alguém queira usar um desses programas, vai necessariamente usar o Windows, que
éo Padrão Proprietário. O valor do Windows é muito
maior do que o valor do sistema operacional do
Macintosh, simplesmente porque muito mais pessoas usam o Windows, o que atrai mais empresas
interessadas em criar aplicativos. Quanto mais
aplicativos estiverem disponíveis para o público,
mais pessoas se interessam em obter o sistema
Windows;
- Mercado Dominante: a empresa atua como intermediário entre compradores e vendedores, ou en-

“O conceito de complementador é essencial
para se entender a inovação proposta pelo
modelo Delta: um complementador é uma
outra empresa que fornece produtos e
serviços que adicionam valor aos produtos e
serviços da primeira empresa. Por exemplo,
produtores de filmes em relação aos
fabricantes de gravadores de videocassetes e
vice-versa. A chave dessa estratégia, então, é
identificar, atrair e estimular os
complementadores, sem esquecer que o
cliente continua sendo o elemento mais
importante”.

tre interessados em trocar informações ou produtos, como, por exemplo, o eBay, o maior site ameri-

- Existência de retornos marginais crescentes, ou

cano de compra e venda dos mais variados produ-

medida em que aumenta o número de usuários;

tos. Quando alguém quer vender alguma coisa pela
Internet, nos Estados Unidos, vai normalmente es-

- Efeitos externos de rede, ou seja, a atratividade

colher o eBay, por ser o site com o maior número de
compradores. Analogamente, quando alguém tiver

produto, mas é externa, e depende muitas vezes
de investimentos de outros participantes do sis-

a intenção de comprar algo, provavelmente também vai escolher o eBay, por ter o maior número de

tema, especialmente complementadores e clientes.

seja, o valor do produto ou serviço aumenta na

do produto não é função das características do

vendedores. Assim sendo, é muito difícil que uma
empresa desse tipo, após atingir massa crítica, seja
desafiada na sua liderança. Pela mesma razão, a tendência é que ela domine totalmente o seu mercado;
- Acesso Restrito: nessa modalidade, uma empresa, após instalar-se num determinado canal de dis-

expondo os resultados de uma pesquisa com 157 das 500
maiores empresas norte-americanas, cujas estratégias
corporativas pudessem ser claramente classificadas num
dos três posicionamentos estratégicos do modelo Delta.
Os autores concluem que o posicionamento estratégico de

tribuição, veda, na prática, o acesso aos concorrentes, pelo fato de o canal não ter capacidade de

System Lock-In produz, em termos de valor adicionado de
mercado e valor de mercado/valor contábil, resultados sig-

aceitar vários vendedores. É o caso, por exemplo,
do sorvete Walls, da Unilever, que, na Europa e na

nificativamente superiores ao dos posicionamentos de
Melhor Produto e Solução Total para o Cliente.

Ásia, fornece gratuitamente o freezer para peque-

Exemplo de empresa brasileira que utiliza a alter-

nas lojas, as quais, por limitações de espaço físico,
não podem aceitar nenhum concorrente do Walls.

nativa de Mercado Dominante do posicionamento estratégico de System Lock-In é a Visa Vale (SALOMÃO, 2003),

Há duas condições necessárias para a ocorrência
do System Lock-In:
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Hax e Wilde II (2001) sustentam seus argumentos,

que começou a atuar, em junho de 2003, no mercado de
vale-refeição, tendo por principais concorrentes a Ticket,
do grupo francês Accor, a VR, uma empresa brasileira, e a

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.6, n.1, p. 09-20, 2006

Estratégia Empresarial

Sodexho Pass, do grupo francês Sodexho, líder mundial em

forte com a Yopa, da Nestlé Brasil Ltda., ela procura ser a

restaurantes industriais. O mercado de vale-refeição apresenta as condições básicas para ser caracterizado como um

primeira a ocupar os espaços reduzidos dos cafés, lanchonetes, padarias e congêneres, para evitar a entrada da con-

exemplo da alternativa de Mercado Dominante do
posicionamento estratégico de System Lock-In. Os compra-

corrente.

dores (usuários dos vales) preferem ter o vale que é aceito

O CONCEITO DE COMPLEMENTADOR

pelo maior número de vendedores (estabelecimentos
conveniados) e os vendedores (estabelecimentos

Usualmente, ao se descreverem os participantes
de uma indústria (setor de atividade econômica), costu-

conveniados) preferem trabalhar com o vale que tem o maior
número de compradores (usuários). Apesar de ser a mais

mam-se relacionar os concorrentes, os fornecedores, os

nova concorrente nesse mercado, que movimenta cerca de 8
bilhões de reais por ano, a Visa Vale parece ter as condições
de assumir a liderança a médio prazo, tendo em vista que:
- É a única empresa, no mercado, a ter como parceiros ou complementadores, na terminologia do modelo Delta, três grandes bancos brasileiros –
Bradesco, ABN Amro Real e BB Banco de Investimentos, uma divisão do Banco do Brasil, instituições que investiram 45 milhões de reais no negócio. Os complementadores, por meio de suas 6.500

clientes e os distribuidores. Essa relação não inclui um
grupo extremamente importante de participantes, os
complementadores, cuja definição, conforme já mencionado, foi originalmente elaborada por Brandenburger (1996);
Nalebuff (1996):
“Um participante (da rede de valor) é um
complementador se os clientes valorizam mais os
produtos da empresa quando eles têm, também,
os produtos desse participante.”

agências, têm a função de vender os vales da Visa;

Para exemplificar o conceito, são listados a seguir,

- Está associada à Visanet, a maior rede nacional de

numa relação não exaustiva, alguns possíveis
complementadores das montadoras de automóveis:

pagamentos eletrônicos, que figura também como
complementadora;
- Foi a primeira a introduzir no mercado cartões mag-

- Revendedoras de carros novos;
- Revendedoras de carros usados;

néticos de plástico, em lugar dos vales de papel,

- Seguradoras;

eliminando os contra-vales, o mercado negro (troca dos vales de papel por dinheiro, com deságio

- Financeiras e demais fornecedores de crédito;

significativo, pelos “cambistas”), e, principalmen-

- Empresas ligadas à indústria de turismo, tais

te, os assaltos constantes aos transportadores dos
vales, uma vez que o cartão é enviado pelo correio
e ativado somente pelo destinatário (os vales roubados não são honrados pelas empresas de vale-

- Fabricantes de autopeças;
como hotéis, restaurantes e agências de viagem;
- Empresas petrolíferas;
- Fabricantes de combustíveis;
- Concessionárias de estradas;

refeição, com prejuízo para os estabelecimentos
conveniados);

- Empresas aéreas;

- É uma divisão da americana Visa, a maior empresa

- Oficinas mecânicas;

de meios de pagamento eletrônicos do mundo.

- Funilarias;

- Shopping centers;

- Auto-elétricos;
A Kibon, divisão produtora de sorvetes, do grupo
Unilever Brasil Ltda., é exemplo de uso da alternativa de Aces-

- Agências de propaganda;

so Restrito, do posicionamento estratégico de System LockIn, seguindo, em linhas gerais, a mesma estratégia da Walls,

- Revistas especializadas em carros;

que distribui o mesmo produto na Europa e Ásia, e também
integra o grupo Unilever. Numa concorrência

- Condomínios de fim de semana;

- Construtoras de estradas;
- Fabricantes de semáforos;
- Fabricantes e revendedores de pneus;
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- Borracharias;

Depois que os estúdios perceberam esse fato,
começaram a oferecer vídeos para venda com preço abai-

- Empresas de guinchos;
- Jornais (classificados);

xo de US$ 20, em vez de vendê-los somente às locadoras
por US$ 69,95. Como resultado, o mercado conjunto de

- Auto-escolas;

cinemas, aluguel e venda de vídeos é bem maior do que

- Despachantes;

era antes do videocassete. Em 1980, a receita de bilheteria
foi US$2,1 bilhões, e os vídeos contribuíram com US$ 280

- Empresas de GPS (sistemas de localização);

- Estacionamentos;
- Supermercados automotivos;

milhões. Em 1995, a receita de bilheteria atingiu US$ 4,9
bilhões, e a receita com aluguel e venda de vídeos chegou

- Emissoras de rádio;

a US$ 7,3 bilhões (Brandenburger; Nalebuff, 1996, p. 29).

- Postos de combustíveis;

Outro exemplo possível refere-se aos vários

- Empresas de confecção e colocação de
outddoors.

clusters de varejo existentes na cidade de São Paulo, como,

O que significa dizer, por exemplo, que as

por exemplo, o cluster de luminárias, na Rua da Consolação. As empresas ali estabelecidas são, ao mesmo tempo,

montadoras e as financeiras são complementadores? Significa, por um lado, que quanto maior o número de automóveis vendidos pelas montadoras, maior o valor percebido dos financiamentos para compra de carros ofereci-

concorrentes e complementadores, pois o agrupamento
de várias lojas de luminárias aumenta o valor percebido da
compra do produto, para o consumidor, uma vez que, se o

dos pelas financeiras e, por outro lado, que quanto maior

cliente não encontrar o produto desejado em uma loja, ele
tem outras lojas para procurar. Além disso, a proximidade

o volume de recursos disponibilizados pelas financeiras
para compra de automóveis, maior o valor percebido dos

das lojas faz com que, em princípio, os preços e a qualidade sejam mais uniformes do que em lojas isoladas.

carros colocados à venda pelas montadoras. As relações
entre complementadores são sempre recíprocas, no senti-

A OPÇÃOES TRATÉGICA DE PADRÃO PROPRIETÁ-

do de que, por exemplo, as oficinas mecânicas são
complementadores das montadoras e as montadoras são

RIO

complementadores das oficinas mecânicas.

De acordo com Hax e Wilde (2001, p. 83), a opção
estratégica de Padrão Proprietário é:

Duas empresas podem ser, ao mesmo tempo, concorrentes e complementadores. A indústria cinematográfica ilustra essa situação. Quando as vendas de aparelhos
de videocassete começaram a aumentar, os estúdios de
cinema temiam a concorrência, mesmo havendo a possibilidade de ganhar dinheiro com o aluguel e venda de vídeos.
Assim, os estúdios colocaram preços altos nos vídeos e

“O estágio mais avançado em termos de modelo de negócios, com as margens mais altas, as
maiores participações de mercado e
sustentabilidade máxima.”

as locadoras só podiam comprar poucas cópias, individualmente. Na prática, não havia venda de vídeos diretamente

Essa opção representa a forma mais forte de relacionamento com os clientes, e requer que a empresa dirija

para os consumidores. A preocupação dos estúdios com
canibalização tinha sua razão de ser: algumas pessoas re-

seus esforços para a arquitetura global do sistema onde

almente deixavam de ir ao cinema e aguardavam o lança-

está inserida. Além dos participantes normais de uma indústria – concorrentes, compradores, fornecedores, dis-

mento do filme em vídeo. Mas, havia um efeito de
complementaridade muito mais importante: os filmes que

tribuidores e novos concorrentes em potencial – a empresa deve se empenhar, especialmente, em criar, atrair e reter

faziam sucesso nos cinemas aumentavam o interesse do
público em alugar ou comprar o vídeo. As pessoas que

os complementadores.

gostavam do filme podiam, elas mesmas, alugar ou com-

ção estratégica de padrão proprietário atrai os clientes

prar o vídeo para assistir a ele novamente, ou, também,
recomendar aos amigos que não assistiram nos cinemas.

principalmente em decorrência do grande número de
complementadores, cujos produtos, para serem usados,

16

Uma empresa que consiga se posicionar na op-
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determinam, necessariamente, o uso do produto da empresa.

ou seja, a empresa fabricante do aplicativo, o sistema

Conforme mencionado, o exemplo mais visível de sucesso
por meio da estratégia de padrão proprietário é o da Microsoft,

Windows apresenta valor percebido maior do que o de
outros, pois seu mercado de venda de aplicativos será mai-

uma vez que existem mais de 100.000 programas de computador para serem usados com o sistema operacional Windows,

or.

enquanto que o número de programas desenvolvidos para o
sistema operacional do Macintosh, da Apple, chega apenas

cepção de valor pelos envolvidos na cadeia, ao afirmarem

a25.000.
Naturalmente, quanto maior o número de programas de computador desenvolvidos para serem usados com o
Windows, maior será o valor percebido pelo consumidor em
relação a esse produto. Inversamente, quanto maior o número de exemplares do Windows em uso no mercado, maior será
o valor percebido pelo consumidor em relação a programas
de computador escritos para rodarem no Windows.

“De acordo com Hax e Wilde (2001, p. 83),
a opção estratégica de Padrão Proprietário é:
“O estágio mais avançado em termos de
modelo de negócios, com as margens mais
altas, as maiores participações de mercado e
sustentabilidade máxima.”
Essa opção representa a forma mais forte de
relacionamento com os clientes, e requer que
a empresa dirija seus esforços para a
arquitetura global do sistema onde está
inserida. Além dos participantes normais de
uma indústria – concorrentes, compradores,
fornecedores, distribuidores e novos concorrentes em potencial – a empresa deve se empenhar, especialmente, em criar, atrair e reter os
complementadores”.

Hax e Wilde II (2001) enfatizam o aspecto da perque a empresa deve tornar os complementadores parceiros
leais, mediante uma proposição de valor que os atraia.
Existem, no mercado, muito mais padrões não-proprietários do que padrões proprietários. Por exemplo, o VHS,
desenvolvido pela JVC, que é o padrão para os
videocassetes, não é propriedade da JVC; ele é de domínio
público.
Além da Microsoft, como empresas que possuem
padrões proprietários, e estão, portanto, posicionadas nessa opção, incluem-se (HAX ; WILDE II, 2001) Intel, Real
Networks, Palm, Cisco, Novell, Sun, Apple, Oracle, Dolby.
Observe-se que praticamente todas as empresas
acima relacionadas são empresas de alta tecnologia, operando basicamente nos mercados de computadores
(hardware e software) e internet (hardware e software,) e
têm a configuração de redes competitivas.
COMPLEMENTADORES GENÉRICOS E
COMPLEMENTADORES ESPECÍFICOS
A idéia de complementador está vinculada à idéia
de parceiros estratégicos nos negócios, criando um novo
player nos elos finais da cadeia de valor, agregando-se
aos papéis de empresa fabricante, empresa compradora
(cliente intermediário) e consumidor final, cujos produtos
se complementam e se auxiliam mutuamente no atendimento ao cliente.
Hax e Wilde (2001, p.11; p.46-47), entretanto,
enfatizam que os complementadores são raramente detectados e explorados efetivamente. Ou seja, talvez essa seja
a área principal de obtenção de vantagens competitivas no

Nota-se que são três as partes envolvidas: o consumidor final de softwares, a empresa fabricante do siste-

modelo Delta: enquanto os modelos estratégicos tradicionais, como o proposto por Porter (1992), exploram o

ma operacional e a(s) empresa(s) fabricante(s) dos

mercado de massa, o modelo Delta foca em segmentos ou

softwares aplicativos que utilizam a plataforma Windows.
Assim, o consumidor final, ao adquirir um sistema

nichos de mercado, onde além de explorar um
aprofundamento no conhecimento sobre o cliente, explo-

operacional, considerará quão difundido esse sistema está
no mercado, seja pelo número de usuários, seja pela quan-

ra-se também os vários parceiros em um negócio mais específico.

tidade de aplicativos disponíveis. Para o complementador,

O uso adequado dos canais de distribuição
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também é útil para a estratégia de System Lock-In, quando a
empresa consegue criar barreiras à entrada de concorrentes,

Windows são um exemplo de complementador específico:
o aumento no número de produtores de softwares para o

mantendo-os fora do sistema (lock-out). Uma das formas de
conseguir isso é mediante o fortalecimento da marca, cujo

Windows aumenta a atratividade do sistema operacional

apelo de aumentar o giro de estoque do comerciante (pelo

da Microsoft, trazendo uma vantagem competitiva para essa
empresa em relação aos seus concorrentes, como, por exem-

reconhecimento da marca pelo consumidor) provoca um aumento no espaço de prateleira para tal produto (Hax e Wilde,

plo, a Apple, com seu sistema operacional Macintosh. Já a
recíproca, nesse caso, não é verdadeira: o aumento do nú-

2001, p.12). No Brasil, a dinâmica de fornecimento de bebidas
segue lógica similar: a força da marca das cervejas brasileiras,

mero de usuários do Windows favorece, indistintamente,
todos os produtores de softwares indicados para o siste-

como Antarctica e Brahma, é suficiente para influenciar na
negociação do “pacote” a ser adquirido pelo comerciante,

ma operacional da Microsoft, não criando vantagem competitiva para nenhum deles, considerado individualmente.

implicando compras de refrigerantes da mesma empresa para
obter a cerveja, mantendo as marcas concorrentes fora desses canais. A Coca-Cola teve de se adaptar à realidade do
país, lançando sua própria marca de cerveja (Kaiser) de forma
a poder competir por meio de canais dos quais não participava anteriormente.
O conceito de complementador é, pois, central no
desenvolvimento do modelo Delta de estratégia de Hax e
Wilde II (2001), sendo único para eles.
Ao analisar as diversas situações onde o conceito

“Ao

analisar as diversas situações onde o
conceito de complementador se aplica,
Quadros (2005) propõe dois tipos de
complementadores, os quais apresentam
implicações significativamente diferentes:
complementadores genéricos e
complementadores específicos”.

de complementador se aplica, Quadros (2005) propõe dois
tipos de complementadores, os quais apresentam implicações significativamente diferentes: complementadores genéricos e complementadores específicos.

INTER-RELAÇÃO ENTRE A ESTRATÉGIA DE
PADRÃO PROPRIETÁRIO EO CONCEITO DE
COMPLEMENTADORES
O sucesso de uma empresa posicionada na opção
estratégica de padrão proprietário depende essencialmen-

Complementadores genéricos
Montadoras de carros a gás e postos de combustí-

te da existência de complementadores.

vel, que disponham, além de gasolina e álcool, do gás natural
veicular, seriam um exemplo de “complementadores genéri-

Por outro lado, conforme proposto no texto, é
possível delinear um desdobramento do conceito de

cos”: o aumento no número de carros a gás em circulação
aumenta a atratividade para todos os participantes da indús-

complementadores, classificando-os em duas categorias:

tria de fornecimento do gás combustível e, reciprocamente, o
aumento no número de postos que fornecem gás aumenta a
atratividade para todos os participantes da indústria de fabricação de carros movidos a esse combustível. Nesse caso, a
complementação não traz vantagem competitiva para os participantes das duas indústrias, considerados individualmente, uma vez que os seus efeitos se estendem a todos os
participantes, indistintamente.

complementadores genéricos e complementadores específicos. Nesse sentido, coloca-se a questão a respeito de
se a opção estratégica de padrão proprietário é viável independentemente da categoria do complementador.
Examinando-se o exemplo do Windows, sistema
operacional da Microsoft, observa-se que os produtores
de softwares desenvolvidos para rodar especificamente no
Windows aumentam o valor percebido do sistema
operacional da Microsoft, trazendo uma vantagem competitiva para essa empresa em relação aos seus concorrentes.
Trata-se, portanto, de complementadores específicos
Olhando-se sob outra perspectiva, quando o

Complementadores específicos
A Microsoft e os produtores de softwares para o
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complementador desenvolve um produto para ser usado.
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em conjunto com o produto que é o padrão, e esse padrão

ções estratégicas. Outra contribuição diz respeito à

pertence a uma empresa, certamente essa empresa terá uma
vantagem competitiva em relação às empresas que não têm

constatação de que a opção estratégica de padrão proprietário, no contexto do posicionamento estratégico de

o padrão: trata-se, portanto, de um complementador específico.

System Lock-In, do modelo Delta de estratégia, só pode
existir se os complementadores forem específicos em rela-

Se a empresa conseguir impor ao mercado seu

ção à empresa detentora do padrão. Os exemplos de empresas brasileiras apresentados contribuem, ainda, para um

padrão como proprietário, ela conseguirá uma vantagem
competitiva sobre seus concorrentes, exatamente porque
seus complementadores serão específicos - ou seja, só

melhor entendimento do modelo Delta e suas diferentes
estratégias no ambiente de negócios nacional.

podem atender àquela empresa proprietária. Se a empresa
não conseguir impor um padrão proprietário, como no exemplo da empresa JVC e o sistema VHS, o setor utiliza o padrão, com a vantagem competitiva para o setor como um
todo (em relação a produtos de outros setores), pois os
complementadores serão genéricos, podendo atender aos
vários concorrentes dentro de um mesmo setor. Pode haver uma vantagem competitiva de compartilhamento de
informações, principalmente se as empresas do setor estiverem localizadas próximas geograficamente, como no caso
de clusters, mas não o mesmo nível de vantagem competitiva da empresa que cria o padrão.

“Para que a empresa usufrua da
vantagem sobre seus concorrentes,

ela deve ser capaz de desenvolver um padrão
e torná-lo sua propriedade, de forma que
gere complementadores específicos
para o seu negócio”.

SUGESTÃO PARAESTUDOS FUTUROS

Conclui-se, portanto, que, para que a empresa usu-

Algumas questões, fundamentais para se enten-

frua da vantagem sobre seus concorrentes, ela deve ser
capaz de desenvolver um padrão e torná-lo sua proprieda-

derem as vantagens conquistadas por empresas sobre os
concorrentes, ainda necessitam ser aprofundadas. Assim,

de, de forma que gere complementadores específicos para
o seu negócio.

as sugestões de estudos futuros recaem sobre as análises
relativas aos padrões que se tornam proprietários, em con-

CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES PARA
ESTUDOS FUTUROS

traste com outros que não atingem essa condição. Entender o relacionamento entre as empresas atuantes em uma
cadeia de valor onde uma delas detém um padrão proprie-

CONTRIBUIÇÕES

tário é fator importante para se entender seu
posicionamento estratégico de mercado. Sob o ponto de

As contribuições do artigo residem em um
aprofundamento no estudo do modelo Delta, particular-

vista do processo estratégico, sugerem-se estudos
direcionados ao processo adaptativo que visa à ligação

mente com uma proposição original, ou seja, o desdobra-

entre a estratégia e a execução, cujas tarefas centrais se
incorporam em três processos: Eficácia Operacional, Foco

mento do conceito de complementador nas categorias de
genéricos e específicos, o que traz significativas implica

no Cliente e Inovação.
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RESUMO
Uma das constantes preocupações no desenvolvimento de software para controle de satélites são o
armazenamento e o controle das informações ao longo do projeto. Armazenar os artefatos de software e gerenciá-los ao
longo do projeto é um dos grandes objetivos da Gerência de Configuração, processo previsto nas normas e modelos de
maturidade de software. Construir um repositório de artefatos exige conhecer características dos artefatos que serão
produzidos podendo ser diferentes para cada projeto em específico. A abordagem de repositório de artefatos clássica
estabelece um modelo padrão e inflexível para a definição dos artefatos. Uma abordagem que prevê alta flexibilidade e
dinamismo é a utilização de modelos de objetos dinâmicos. Este trabalho apresenta a utilização de modelos de objetos
dinâmicos para a construção do repositório de artefatos possibilitando alta flexibilidade e dinamismo na determinação
das características para representar de maneira precisa os artefatos dentro de cada necessidade específica.
Palavras-chave: repositório de artefatos, gerência de configuração, modelo de objetos dinâmicos, engenharia de software,
item de configuração.

ABSTRACT
Project information store and control have been a constant worry in software development for satellites. To store
and manage the software artifacts is one of the main goals of the Configuration Management process. To build an
artifact repository involves a big knowledge about the features of the artifacts that can be produced during the project.
The classical approach of artifact repository determines an inflexible pattern to artifacts definition. The dynamic object
model approach can be used to provide dynamism and flexibility. This work presents the dynamic object model approach
to define the artifacts in the repository through providing high flexibility and dynamism the definition of the specific
features to determine a precise way within each specific project need.
Keywords: artifact repository, configuration management, dynamic object model, software engineering, configuration
item.
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e dos eventos ocorridos no projeto e a participação ativa
de agentes autônomos computacionais poderão tornar

INTRODUÇÃO
Durante os últimos anos, o desenvolvimento de

esses processos mais eficientes (SANT‘ANNA, 2000).

software vem se tornando uma tarefa cada vez mais comple-

Um dos processos definidos nas normas e mode-

xa devido ao aumento da complexidade do software. O que
antes poderia ser uma tarefa simples e com poucas pessoas

los de maturidade é o processo de Gerenciamento de

envolvidas, devido ao aumento desta complexidade de desenvolvimento torna-se necessário um maior controle e
acompanhamento sistemático do que se produz de modo a
garantir o sucesso e a qualidade do produto (HUMPHREY,
1988).
Ao longo de vários anos, o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE) vem adotando modelos e métodos de engenharia de Software visando alcançar qualidade,
confiabilidade e produtividade nos produtos desenvolvidos para controle de satélites, como por exemplo, a gestão
de qualidade e gestão de configuração (SANT‘ANNA, 2000).
Esta tarefa torna-se ainda mais complexa quando as
equipes estão alocadas fisicamente distante como é o caso
do INPE (projetos SICS – Sistema de Controle de Satélites
para o SCD1, SCD2) onde as equipes estão divididas entre

Configuração que objetiva manter a integridade dos produtos produzidos e consumidos ao longo do desenvolvimento do software (CMMI, 2002). A base de todo o
processo de Gerenciamento da Configuração está em um
repositório central de artefatos onde estão todos os produtos que devem ser sistematicamente controlados pelo
processo.
Assim como a maneira de organizar o processo é
diferente em cada organização, também são diferentes os
produtos que são controlados em cada projeto, não sendo possível prever um modelo de artefato padrão para
todos os projetos.
Uma das maneiras para resolver esta diversidade
é manter um repositório de artefatos dinâmico onde a
estrutura de armazenamento de um artefato pode ser definida em tempo de execução para um determinado proje-

os diferentes setores, prédios ou até mesmo cidades e ainda

to e/ou organização.

assim precisam interagir.
Em seu trabalho Sant‘Anna (2000), descreve um am-

para a definição de um repositório de artefatos através

biente integrado capaz de apoiar a gestão e o desenvolvimento dos projetos para controle de satélites do INPE, permitindo que as equipes trabalhem de forma cooperativa em
um ambiente capaz de proporcionar algumas técnicas e processos de engenharia de software.
Os esforços feitos no intuito de desenvolver produtos de software com qualidade deram origem a diversas normas e padrões de qualidade, nos quais são definidos pro-

Este trabalho apresenta uma abordagem dinâmica
da utilização de DOM (Dynamic Object Model ou Modelagem Dinâmica de Objetos) inseridos em um ambiente
de engenharia de software para controle de satélites.

“A base de todo o processo de
Gerenciamento da Configuração está em
um repositório central de artefatos”.

cessos para organizar e controlar as atividades do desenvolvimento. Dentre as mais conhecidas podemos citar
International

Organization

for Standardization

International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) com
padrões 12207 e 15504 (ISO/IEC12207,1995; ISO/IEC 155042,1998), modelos de maturidade como CMMI (2002) e
Melhoria de Processo do Software Brasileiro (MPSBr),
(SOFTEX, 2005).
A adoção apenas de normas e das abordagens apresentadas acima, não garante a eficiência do processo. A
utilização de um ambiente que proporcione o trabalho cooperativo e distribuído, a gestão integrada do conhecimento
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PROCESSOS DE SOFTWARE
Processo de software pode ser definido de diversas maneiras, para este trabalho seguimos a seguinte
definição:
“Processos de software é um conjunto de
atividades e resultados associados que geram
um produto de software” (SOMMERVILLE,
2003).”
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Durante todo o ciclo de vida de um sistema, podem

Todos os modelos e normas de qualidade definem

estar presentes diversos processos de software
(gerenciamento de requisitos, planejamento de projetos,

um processo de Gerenciamento da Configuração, podendo
haver pequenas variações de um para outro.

gerenciamento da configuração, etc.), cada qual como suas
atividades focadas em um objetivo diferente
produzindoresultados e artefatos diferentes. Esses processos são definidos em diversas normas e modelos de maturidade (ISO/IEC12207, 1995; ISO/IEC 15504-2, 1998; CMMI,

ATIVIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS DE
CONFIGURAÇÃO
As normas (ISO/IEC12207, 1995; ISO/IEC 15504-2,

2002; SOFTEX, 2005).
Nos últimos anos, a comunidade de desenvolvimen-

1998) e modelos de maturidade CMMI (2002); SOFTEX

to despendeu esforços em estudos para elaboração de modelos de processos. Estes modelos fornecem informações

SOMMERVILLE, 2003) definem algumas atividades a serem realizadas pelo processo de Gerenciamento da Confi-

importantes para compreensão, avaliação e melhoria do processo.

guração. Entretanto, uma das etapas iniciais do processo
da Gerência da Configuração é a definição dos produtos

A área de modelagem de processos de software

que serão controlados, definidos como item de configuração.

(KELLNER,1988;BORREGOFILHO,2003;CEREJAJR.,2003;
CEREJA JR., 2004; GENVIGIR, 2003; GENVIGIR, 2004) vem
evoluindo nos últimos anos de maneira a facilitar a identificação e formalização dos processos.
Os processos podem produzir ou consumir artefatos.
Os artefatos produzidos por uma atividade de um processo
podem servir de entrada para outra atividade fazendo desta
forma uma conexão entre os processos.

(2005), assim como na literatura (PRESSMAN, 1995;

Conforme CMMI (2002), a atividade de identificar
itens de configuração consiste em: identificar itens de configuração, componentes e work products relacionados
que serão colocados sob o controle do Gerenciamento da
Configuração.
Esta atividade envolve determinar as informações
associadas a um item de configuração, que possam
identificá-lo de maneira única e especificar seus relaciona-

O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DA

mentos com o mundo exterior e outros itens de configura-

CONFIGURAÇÃO

ção (HASS, 2002).
Segundo Pressman (1995), podem ser identificados

Toda informação gerada ao longo do desenvolvimento

dois tipos de item de configuração: objetos básicos e

pode ser compartilhada com todas as outras áreas e proces-

objetos compostos, onde o segundo é uma composição de
dois ou mais objetos.

sos do desenvolvimento, fornecendo ou gerando informações importantes sobre o produto e/ou projeto. Citam-se os
exemplos: documentos, códigos-fonte, planos, modelos e
ferramentas.
Garantir que essas informações sejam íntegras é res-

A Gerência da Configuração faz uso de um
repositório comum para o controle de artefatos. Neste
repositório são definidos e mantidos sobre controle os itens
de configuração bem como suas versões.

ponsabilidade do processo de Gerenciamento da Configuração definidos nas normas e modelos de maturidade. Como

nicação entre os membros da equipe de desenvolvimento

Capability Model Maturity Integration (CMMI), o objetivo
do Gerenciamento da Configuração é estabelecer e manter a

(BRUNT,1996) uma vez que seu acesso é controlado e sua
integridade garantida.

O repositório pode ajudar na coordenação e comu-

integridade dos artefatos gerados ao longo do desenvolvimento.

Item de configuração (IC)
Para Pressman (1995) , o processo de Gerenciamento

de Configuração pode ser definido como a arte de identificar,

Um work product ou artefato é toda e qualquer

organizar e controlar modificações no software que está sendo construído por uma equipe de desenvolvimento.

informação produzida, consumida ou modificada por um
processo. Pode ser um pedaço de informação, um
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documento, um modelo, um código fonte. Os tipos de
artefato variam dependendo do processo que esta sendo
Produto

modelado CMMI (2002).
Uma outra definição para artefato pode ser frequentemente encontrada na literatura (PRESSMAN, 1995;
Produzido por

CMMI, 2002; ISO/IEC12207, 1995; ISO/IEC 15504-2, 1998)

Sob responsabilidade de

é o item de configuração. A diferença principal entre um
artefato e um item de configuração é que o primeiro não

Pessoas

Distribuído para

precisa estar formalmente controlado enquanto que o se-

Nome

Aprovado por

Versão

gundo é um produto controlado sistematicamente pelo processo de Gerência da Configuração.

Estado

Um item de configuração pode ser definido como
uma agregação de work produts que são designados para
o Gerenciamento da Configuração e tratados como uma
entidade única no processo de Gerenciamento da Configuração CMMI (2002).

Ligado a
Outros itens
de
Configuração

Figura 1. Meta informações sobre os produtos.

guração serão considerados da mesma maneira, uma vez
que o foco do trabalho está na estrutura de definição.

Para cada item de configuração temos um conjunto

Localização
Derivado de
Consiste de

Neste trabalho tanto artefatos como itens de confi-

Meta informações do item de configuração

Data

Produzido com

FONTE: Adaptada de HASS (2002).

configuração podem ser decompostos em componentes
ou unidades. Pode-se interpretar um item de configuração
como sendo um componente ou uma unidade conforme a

de características distintas que os identificam unicamente.
A identificação também deve levar em consideração os

necessidade CMMI (2002).

relacionamentos que existem entre os itens armazenados
(PRESSMAN, 1995).

nentes e unidades destes itens precisam ser controlados

Assim como os itens de configuração, os compo-

Segundo Hass (2002), a figura1 apresenta uma vi-

de forma sistemática. Ao decompor um item em partes menores, é necessário ter a informação de qual componente

são geral dos metadados que podem ser utilizados na definição de um item de configuração. Embora este modelo

ou unidade está ligado a qual, ou é derivado de qual, composto de quais ou produzido com qual item de configura-

descreva os relacionamentos dos produtos, é importante
notar que as meta informações referentes a qualquer pro-

ção.

duto são sempre as mesmas (nome, versão, estado, data e

Controle de meta informações do item de configuração

localização).
Conforme a figura1, os produtos possuem relacio-

A implantação do processo de Gerenciamento da

namentos com outros produtos e com pessoas. Os níveis

Configuração nos projetos pode variar de acordo com a

de relacionamentos a serem mantidos podem variar de acordo com a necessidade específica de cada projeto, bem como

necessidade, tamanho e organização da empresa. Podemos adotar desde um controle simples e prático como criar

o nível de decomposição que um item será submetido. Muitas vezes torna-se necessária a decomposição de um item
em partes muito pequenas de maneira a obter um controle
mais detalhado.
A Gerência da Configuração de artefatos pode

“Para cada item de configuração temos um
conjunto de características distintas que os
identificam unicamente”.

ser aplicada a muitos níveis de granularidade. Itens de
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um repositório de artefatos com uma estrutura de pasta e
arquivos e ainda assim obter um controle sobre os produtos, até controles complexos através de ferramentas específicas.
A abordagem clássica e as ferramentas de controle
de versão disponíveis no mercado, como por exemplo, CVS

“Quanto maior a quantidade e qualidade das
informações coletadas a respeito do artefato,
melhor será a compreensão do mesmo”.

(Concurrent Versions System) representam os artefatos
simplesmente como arquivos nos repositórios tratando-os

relacionamentos. Para tanto se faz necessário o uso da
tecnologia de modelagem de objetos dinâmicos que permi-

sem distinção uns dos outros.

te atender essa característica.

Existe, entretanto, a necessidade de controlar informações específicas para um determinado tipo de artefato.

Flexibilidade e dinamismo com DOM – Dynamic Object

Quanto maior a quantidade e qualidade das informações

Model

coletadas a respeito do artefato, melhor será a compreensão do mesmo.
Uma dada organização pode trabalhar com muitos

O uso de sistemas com DOM permite que tipos de
objetos sejam modificados em tempo de execução. Isto in-

projetos, sendo cada um com uma necessidade maior ou
menor de controle dos produtos. A definição dos

clui adicionar novos tipos, modificar os já existentes e relacionamentos entre eles (RIEHLE, 2000).

metadados encontrado em literaturas reflete apenas as informações necessárias para o controle de um arquivo em
uma dada localidade. As informações referentes ao conteúdo ou meta informações do item a ser controlado não
são levadas em consideração.
Controlar as metas informações sobre os itens de
configuração pode ser tão importante (ou mais) quanto o
controle do item (arquivo) propriamente dito. Uma vez definido as meta informações podemos utilizar de recursos
para extrair informações gerenciais como verificar a
1

completude ou a porcentagem de sua conclusão como
também informações operacionais determinando templates
para o item, possibilitando geração de interfaces e documentos dinâmicos.

Em um sistema orientado a objetos convencional,
um objeto é representado através de classes que representam a estrutura e o comportamento do objeto. Para cada
tipo de objeto existe uma classe. A criação de novos tipos
implica na necessidade de criação de novas classes. Com
DOM o sistema pode ser representado através de um modelo de metadados de classes, atributos e relacionamentos, permitindo a definição de novos tipos de objetos em
tempo de execução.
A escolha pela utilização de sistemas baseados em
arquiteturas dinâmicas neste trabalho, se dá pela característica de flexibilidade e dinamismo do modelo.
Padrões TypeObject Pattern e Property Pattern

A definição das metas informações de cada item de
Arquiteturas de modelos de objetos adaptativos

configuração não pode ser facilmente estabelecida a ponto de criar uma ferramenta padrão com suporte a todas as

são normalmente baseadas nos padrões TypeObject Pattern

informações necessárias. Cada item de configuração pode

(YODER, 2001).
Na metodologia orientada a objetos, estruturamos

ter uma especificação diferente em diferentes organizações
ou projetos, portanto cabe aos gerentes de projeto de cada

o sistema com um conjunto de classes que define as carac-

organização definir quais informações devem ser armazenadas segundo seus critérios e necessidades.

terísticas e comportamento dos objetos. Normalmente utilizam-se classes separadas para definir cada tipo de objeto.

Pensando no controle e definição diferenciados dos

Mas o que fazer quando as características do objeto não
são conhecidas ou o número de subclasses é muito gran-

itens de configuração, este trabalho foi desenvolvido
de modo a permitir que cada organização e/ou projeto
possa definir em tempo de execução não apenas o item
a ser controlado como também suas meta informações e
1

de?
TypeObject Pattern prove uma maneira dinâmica
de definir novas entidades de negócio para o sistema em

Qualidade ou estado do que é completo.
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tempo real, fazendo que as subclasses não conhecidas

ANTES

DEPOIS

sejam simples instâncias de genéricas classes conforme
apresentado na figura2 (YODER, 2001).

“Controlar as metas informações sobre os
itens de configuração pode ser tão
importante (ou mais) quanto o controle do
item (arquivo) propriamente dito”.

Figura 3. TypeObject Pattern, exemplo.
FONTE: Adaptada de (Yoder, 2001).

Na arquitetura TypeSquare, o padrão TypeObject é
aplicado duas vezes. A primeira vez para fazer a separação
de uma Entity e uma EntityType, e a segunda vez para
separar os atributos. O padrão Property é aplicado para
implementar os atributos das entidades (YODER, 2001).
A figura 4 representa a estrutura TypeSquare após
a aplicação dos dois padrões

Figura 2. TypeObject Pattern, exemplo.
FONTE: Adaptada de (Yoder, 2001).

Os atributos de um objeto são normalmente
implementados nas instâncias das classes. Uma vez que as

Figura 4. Arquitetura TypeSquar.

classes passam a ser genéricas, sendo todos os objetos da
mesma instância de classe, como implementar e definir os

FONTE: Adaptada de (Yoder, 2001).

Neste trabalho foi proposto uma arquitetura dinâatributos dos objetos? A solução é implementar os atribumica baseada na arquitetura TypeSquare para a construtos de maneira diferente também.
O padrão Property Pattern ao invés de definir cada ção de itens de configuração do sistema, permitindo a criatributo como uma variável, utiliza uma única variável para
armazenar uma coleção de atributos.

ação do mesmo em tempo de execução.
Um modelo para Artefatos Dinâmicos

Arquitetura TypeSquare
Baseado na modelagem dinâmica de objetos e na
A aplicação em conjunto desses dois TypeObject e

utilização da arquitetura TypeSquare foi estabelecido um

Property padrões, resulta em uma estrutura de arquitetura
chamada TypeSquare (YODER, 2001).

modelo para a definição dos itens de configuração controlados no sistema, permitindo que organizações e/ou projetos
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diferentes possam definir seus próprios itens de configu-

Por exemplo, o tipo “Documento de Requisitos” poderá

Algumas adaptações fizeram-se necessárias neste modelo

ser composto de outras classes de artefatos como “Diagrama de Atividades”, “Diagrama de Casos de Uso”, etc.

para atender algumas características do processo de

Ao definir os atributos e relacionamentos para uma

Gerenciamento da Configuração. A característica de
versionamento dos itens de configuração torna necessária

classe de artefato estamos definindo na verdade a estrutura ou modelo para o artefato. Quando um artefato for cria-

a inclusão no modelo de uma nova entidade denominada
Versão Artefato.

do a entrada de dados poderá ser uma tela de interface com
o usuário construída a partir das metas informações refe-

Neste trabalho considerou-se que um item de con-

rentes à sua estrutura, garantindo assim que todas as informações necessárias sobre uma determinada classe de

ração e meta informações em tempo de execução.

figuração deve ser tratado de duas maneiras diferentes,
sendo a primeira referente à definição da estrutura das meta
informações (modelo ou classe que define os atributos) e a
segunda referente ao seu conteúdo (instância de uma clas-

artefato sejam preenchidas ou consideradas.
A versão do artefato

se de artefato que contém o conteúdo do artefato propriaUma vez definida a estrutura do artefato, podemos

mente dito).
cionamentos, sendo que no primeiro caso pode ser utiliza-

definir agora o artefato propriamente dito. Todo artefato
definido deverá ser baseado em uma classe de artefato

do para geração de uma interface de entrada de dados mais
elaborada onde se faça necessária a criação de mais de

para que sua estrutura seja estabelecida. Uma vez que o
artefato real é definido as versões dele podem ser geradas.

uma instância de classe de artefato ao mesmo tempo e no
segundo caso utilizado para representar o vínculo de rela-

A definição do artefato em si consiste apenas em definir

Em ambos os casos, podem ser estabelecidos rela-

ção entre uma ou mais instâncias de versões de artefato.

as características de identificação do artefato no
repositório, tais como nome, uma descrição textual, data de

A estrutura das metas informações do artefato

criação e algumas observações que se fizerem necessárias.
Essas informações são as mesmas denominadas metadados
no sistema tradicional de alguns autores (PRESSMAN,

Para definir um artefato é necessário determinar quais
informações a respeito dele queremos armazenar. Para isso,
uma classe de artefato é definida nos quais artefatos reais
irão se basear. As metas informações são então definidas

1995; ABDALA, 2004).
O que muda de uma alteração para outra do artefato
são as versões. Cada versão pode conter diferentes infor-

para uma classe não para o artefato real.

mações sobre o artefato. Portanto, para cada versão de
artefato são instanciados os valores de cada atributo defi-

Por exemplo, podemos definir uma classe de artefato como

nido em sua estrutura (Classe de Artefato). Do mesmo modo

sendo “Documento de Requisitos”. A classe “Documento

que os relacionamentos são definidos para a estrutura de
maneira a dar dinamismo ao sistema, temos que manter sob

de Requisitos” é apenas uma abstração nos quais as instâncias dos artefatos “Documento de Requisitos do Projeto XYZ” e “Documento de Requisitos do Projeto ABC”

controle os relacionamentos entre cada versão de artefato.
Por exemplo, a versão 1.5 do “Documento de Requisitos

poderão ser baseados.

do Projeto ABC” pode ser utilizada para produzir a versão

A definição dos atributos especificados para uma
dada classe de artefato é também considerada para todas
as instâncias dela derivado. Dessa maneira, todos os atributos definidos para “Documento de Requisitos” estarão
também presentes nos artefatos “Documento de Requisitos do Projeto XYZ” e “Documento de Requisitos do Projeto ABC”.

1.0 do “Documento de Testes do Projeto ABC”.
Os relacionamentos entre estrutura são normalmente
utilizados para manter um dinamismo e flexibilidade do sistema, enquanto que o relacionamento entre as versões é
utilizado para manter a integridade dos artefatos sob controle.
A figura 5 apresenta a utilização do DOM aplicado

Ao definir uma classe de artefato podemos também

à definição dos artefatos do repositório. As classes do

definir os possíveis relacionamentos para sua estrutura.

modelo se referem à definição da estrutura do artefato, de
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- produzido com: indica qual a ferramen-

suas instâncias e relacionamentos.

ta utilizada na produção do item;
- derivado de: expressa o histórico do
item e deve ser utilizado somente quando o nome do item muda de uma versão
para outra;
- composto de: refere-se aos itens de configuração que podem ser decompostos
em outros itens de configuração;
- depende de: quando um item de configuração possui dependência de algum
outro item de configuração para sua realização.
Interfaces dinâmicas baseadas em meta informação
Figura 5. Arquitetura de Definição do Artefato.

Através da definição da estrutura do artefato as
interfaces de entrada de dados podem ser montadas dinaPara definição da estrutura dos artefatos temos:
ClasseArtefato (define uma classe para o artefato),

micamente. As figuras 6,7 e 8 representam um exemplo de
definição de estrutura do artefato onde são definidos deta-

PropriedadeArtefato (define os atributos para uma determinada classe de artefato) e ClasseArtefatoRel (defi-

lhes sobre uma classe de artefato, os campos necessários
(atributos) e relacionamentos de estrutura.

ne o relacionamento da estrutura da classe).
Para a definição de uma instância de artefato temos: Artefato (define a instância do artefato),
VersaoArtefato (define uma versão para um artefato),
AtributosArtefato (define o conteúdo dos atributos para
uma versão de artefato) e VersaoArtefatoRel (define relacionamentos entre versões de artefatos).
Grau de relacionamento
Diferentes graus de relacionamento podem ser
definidos tanto para a estrutura do artefato quanto para
ele propriamente dito. Alguns tipos de relacionamentos
abordados na literatura e trabalhos relacionados
(ABDALA, 2004), (CEREJA JR., 2004) e (PRESSMAN,
1995) foram utilizados e novos foram incorporados neste trabalho.
Graus de relacionamento utilizados:
- baseado em: refere-se a itens das
atividades anteriores no desenvolvimento, nos quais o item de configuração é baseado;
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Figura 6. Classe de Artefato.

A figura 6 apresenta um exemplo de definição de classe de Artefato. Neste exemplo foi definida uma classe de
artefato denominada “Caso de Uso”. Essa definição possibilita a criação de diferentes instâncias de artefato dessa classe
como, por exemplo, “U.C. Verificar Vagas” sendo que a entrada de dados dessa instância poderá ser
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montada de forma dinâmica baseada nos atributos definidos para a classe “Caso de Uso”.

Figura 8. Relacionamento da estrutura do Artefato.

relacionamento para a estrutura de uma classe de artefato.
Neste exemplo foi determinado que a classe “Documento
de Requisitos” possui um relacionamento (de composição) com a classe “Diagrama de Use Case”, ou seja, todas
as instâncias dessa classe de artefato necessariamente
deverão ser compostas de uma instância de “Diagrama de
Use Case”.
Todas as interfaces mostradas conforme apresentadas nas figuras 6, 7 e 8 são utilizadas para definir a estrutura (meta-informações), de uma classe de artefato. Essas
meta-informações serão utilizadas para montar dinamicamente as interfaces de entrada de dados que determinarão
uma instância do artefato.
A figura 9 apresenta o exemplo de uma interface de
entrada de dados montada dinamicamente a partir das metas informações definidas em uma classe de artefato. Neste
exemplo foi montado um formulário para uma instância da
classe “Caso de Uso”, ou seja, os campos que são apresentados no formulário são os atributos definidos para
essa classe, que agora poderão receber os respectivos
valores, gerando assim uma instância dessa classe.
Figura 7. Atributos do Artefato.

A figura 7 apresenta um exemplo de definição dos
atributos para a classe “Caso de Uso”. Cada atributo pode
ser determinado segundo um tipo de dado para melhor
atender as necessidades da informação nele armazenada.
Esse tipo de dado será responsável pela definição de qual
tipo de componente (caixa de texto ou botão para upload)
será exibido no formulário de entrada de dados, uma vez
que é montado de forma dinâmica.
A figura 8 apresenta um exemplo de definição de

Além de interfaces de entrada de dados, as metas
informações podem ser utilizadas para gerar documentos
texto e relatórios.
CONCLUSÃO
Uma das dificuldades encontradas no desenvolvimento de sistemas (caso do INPE - SICS), principalmente
quando envolve um número muito grande de pessoas é a
gestão da produção de conhecimento ao longo do desenvolvimento. No caso de software, criar e manter uma base
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Um repositório de artefatos é um instrumento que deve
ser capaz de fornecer a manipulação das informações de
maneira fácil e rápida garantindo sua segurança e
integridade.
A abordagem clássica faz uso de meta informações previamente estabelecidas sobre os artefatos a
serem armazenados. Esta abordagem não permite que
cada artefato seja tratado de maneira diferenciada conforme as necessidades específicas do artefato ou mesmo do projeto no qual este está inserido.
A abordagem apresentada neste trabalho mostrou que com a utilização de modelos de objetos dinâmicos é possível construir um repositório de artefatos
capaz de determinar em tempo de execução as características específicas para um artefato.
Em comparação com a abordagem clássica e com
ferramentas disponíveis no mercado, a forma de
estruturação do repositório apresentada neste trabalho, nos beneficia com a qualidade das informações
mantidas sobre os artefatos, a flexibilidade de adaptação às necessidades do projeto ou organização e o diFigura 9. Interface Dinâmica de Entrada de Dados.

namismo com o qual as interfaces podem ser montadas
e documentos gerados à partir de meta informações do
artefato.
Outra vantagem observada é que esta forma de
estruturação do repositório, possibilita a definição de

de dados de artefatos não são tarefas triviais.
A informação é o bem mais precioso dentro de modelos para os artefatos vindo a estar em conformidauma organização ou projeto. Determinar o nível de de com a tendência das organizações que desenvolvem
detalhamento que se deseja controlar das informações software e que adotam modelos de maturidade ou gesproduzidas ao longo do projeto determina o nível da tão (CMMI, ISO12207; MPSBr) em definir modelos de
documentos (templates) e documentos que especifiqualidade do projeto.
Em um ambiente de desenvolvimento de software quem as regras para elaboração dos artefatos (ex. paos artefatos produzidos precisam ser sistematicamente dronização de programas em JAVA).
Entretanto, algumas desvantagens podem ser
controlados através de um processo de Gerência de Configuração que faz uso de um repositório de artefatos.

observadas como a complexidade do modelo, complexidade de implementação (apenas para os desenvolvedores
da ferramenta que utilizar esta abor- dagem) e a

“Criar e manter uma base de dados de
artefatos não são tarefas triviais”.

necessidade do envolvimento de uma pes- soa cujo
conhecimento sobre artefatos seja profundo o suficiente
para saber como eles devem ser estruturados
no repositório de modo a definir as classes de artefato.
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RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo de caso da abordagem integrada para modelagem, simulação e gestão
automática de processos, que consiste em uma forma inovadora de integração e padronização de técnicas usualmente
utilizadas de forma autônoma e complementar na gerência de processos. A abordagem ilustrada foi objeto de um
trabalho anterior e visa a criação de conceitos e procedimentos integrados, com o objetivo de uniformizar e fundir
completamente a forma de representação, a execução em tempo real e a análise de modelos genéricos de processos para
aplicação em gerência de processos. Utiliza-se um exemplo de sistema da área de serviços relacionados com manutenção de aeronaves. Com isto quer-se demonstrar a aplicação da metodologia formulada, apresentar algumas vantagens
comparativas em relação a técnicas mais tradicionais, bem como explorar suas potencialidades futuras.
Palavras-chaves: simulação discreta, gerência de processos de negócios, gerência automática de processos, diagramas de ciclos de atividades, diagramas tipo workflow.
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ABSTRACT

This work presents a study case of an integrated approach for simulation and automatic management of
process. This approach consists in a new way of integrating and standardizing techniques usually used as autonomous
and complementary tools in the process management area. The illustrated methodology has been proposed in a previous work and aims at the creation of concepts and procedures for unifying model representation. This is performed by
allowing real time model execution and the analysis of generic process models for application in process management.
The selected case is one from the area of services which are related to aircraft maintenance. Therefore, the purpose of the
research is to demonstrate the application of the described methodology, to present some of its comparative advantages
in relation to the application of more traditional techniques as well as to explore its future potentialities.
Keywords: discrete event simulation, business process management,automatic process management, activity cycle
diagrams, workflow diagrams.
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INTRODUÇÃO

representação genérica de processos que permita a

A integração de modelagem, simulação e ge-

construção das estruturas essenciais do modelo e da sua
lógica de forma altamente flexível; 2) a existência de

rência automática de processos é proposta por uma abordagem inovadora. Ela visa à completa integração e uni-

uma arquitetura de sistema capaz de integrar as funcionalidades de simulação e de gestão automática de mo-

ficação das técnicas de simulação com as de gerência
automática de processos para uso na gerência de pro-

delos de processos em um único ambiente híbrido para
uso em gerência (execução e controle) de modelos de

cessos em geral.

processos.

Estas técnicas, embora já tradicionalmente
aplicadas no ciclo de vida do desenvolvimento de modelos de processos, o são de forma autônoma e complementar. A abordagem proposta preconiza a criação de

Com relação ao primeiro aspecto, faz-se uso
de uma simbologia unificadora para a criação de modelos genéricos de processos, denominada Diagrama para

conceitos e procedimentos integrados, com o objetivo de

Modelagem Unificada em Simulação (DMUS)
(TRAVASSOS e KIENBAUM, 2003), criada a partir das

uniformizar e fundir completamente a forma de
representação, a execução em tempo real e a análise dos

diferentes formas de modelagem utilizadas na gerência
de
processos
(diagramas
de
workflow)

modelos criados com o uso das mesmas.
A unificação das técnicas visa beneficiar to-

(KIEPUSZEWSKI, 2002), na gerência de projetos (diagramas do tipo PERT/CPM) (PRADO, 1984, PMI, 2004)

das as fases do ciclo de vida de desenvolvimento dos

e na simulação de sistemas (diagramas do tipo DCAs

modelos de processos, representativos dos sistemas
reais ou serviços em operação. Na fase de modelagem,

ou Diagramas de Ciclos de Atividades) (PIDD, 2004).
Além da unificação das três simbologias citadas, os di-

ao permitir maior flexibilidade na representação de estruturas e de lógicas operacionais complexas, maior

agramas explicitam a utilização de recursos dentro do
modelo, pela introdução de um conceito extra, denomi-

padronização e garantia de validação dos mesmos; na

nado repositório de recursos.
Os DMUS são diagramas formados pela união

fase de execução, ao permitir que o monitoramento e a
simulação sejam feitos de forma simultânea com a exe-

(no sentido de conjunto) da simbologia proveniente de

cução dos modelos em tempo real; e, na fase de experimentação, ao utilizar as funcionalidades disponíveis nos

cada uma das áreas vistas isoladamente, onde o conceito atividade constitui o elo comum, em torno do qual

simuladores para a análise de desempenho e a melhoria
contínua dos modelos de processos em estudo.

os demais são dispostos. O conjunto final de símbolos

Este trabalho explora à modelagem de siste-

ainda não está completamente definido, porém ele deverá ser o mais expressivo possível, para cobrir uma

mas, e ilustra sua aplicação em um estudo de caso típico da área de serviços, relacionado com serviços de

ampla classe de modelos, mas não deverá conter símbolos em demasia, o que poderia dificultar a compreen-

manutenção de aeronaves.

são dos mesmos.

O trabalho está estruturado de acordo com
os seguintes tópicos: introdução, base conceitual, domínios de aplicação, síntese do processo de modelagem, benefícios esperados, análise comparativa do
modelo de manutenção de aeronaves, e conclusões.

“A simbologia adotada para a especificação
dos modelos genéricos de processos são os
Diagramas para Modelagem Unificada em
Simulação (DMUS)”.

BASE CONCEITUAL

mulação e gestão automática de processos se diferen- cia

Com relação ao segundo aspecto, a simulação deixa de ser uma ferramenta autônoma, complemen-

da abordagem tradicional para gerência de proces- sos
sob dois aspectos fundamentais: 1) o uso de uma

tar, aplicada apenas para a avaliação e melhoria do modelo. O modelo de simulação e o modelo de processo

A abordagem integrada para modelagem, si-
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passam a ser único e é executado utilizando-se dois
fluxos de controle (threads) independentes, um dos
quais destinado à gerência automática do processo (com

do em relação à descrição original contida em Ottjes e

dados e entradas reais), e o outro destinado à

existentes em dois ramos do diagrama, com o cuidado
de não alterar a duração total, nem o caminho crítico

visualização da simulação para fins de projeções de
cenários. Na simulação são utilizados os parâmetros ori-

Veeke (2000) para fins de implementação. As modificações consistiram na eliminação de atividades paralelas

previsto na referência.

ginais do modelo, que vão sendo substituídos pelos dados
reais de operação, à medida que estes são produzidos e

ronave se inicia pela atividade de recebimento do apa-

coletados no decorrer da execução do modelo como gestor
do processo.

relho e preparação para a inspeção. A seguir, a aeronave é subdivida em quatro grandes linhas de inspeção: a

Com base nestes dois fundamentos, este traba-

primeira irá se dedicar à verificação dos motores, a se-

lho ilustra a aplicação da metodologia em um estudo de caso
relacionado com a área de serviços, correspondendo ao pro-

gunda dos equipamentos aviônicos, a terceira do trem de
pouso e a última da fuselagem.

cesso de manutenção de uma aeronave, procurando apresentar uma análise comparativa entre a abordagem proposta

Após o término das linhas principais de

Um processo/projeto de manutenção da ae-

e o uso de técnicas tradicionais e apontar algumas

inspeção, a manutenção estará concluída com uma
atividade de cheque final, dando-se a seguir a entrega da

potencialidades futuras para a evolução da mesma.

aeronave ao seu operador.

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO
Os domínios de aplicação da metodologia proposta são compostos pelos sistemas discretos, formados
por cadeias de atividades e filas, como os processos típicos da área de serviços, denominados processos de negócios, ou nos processos ligados à área de engenharia,
presentes na gerência de projetos.
Em qualquer destas áreas os modelos genéri-

“Os DMUS são criados a partir da
representação de diagramas do tipo
PERT/CPM utilizados na gerência de
projetos, de Diagramas de Ciclo de
Atividades (DCAs), utilizado em
simulação de sistemas discretos, e
pelos diagramas do tipo Workflow”.

cos de processos podem ser criados com base na
tecnologia de Workflow, embutida nos DMUS idealizados na descrição acima, desde que eles possuam gran- de

MODELAGEM DO PROBLEMA UTILIZANDO O
DIAGRAMA DO TIPO PERT

flexibilidade ou adaptabilidade para representar estruturas e lógicas bem complexas, o que pode ser garantido através de uma linguagem de programação as-

A Figura 1 ilustra o modelo do problema para o
projeto simplificado de manutenção de aeronaves, atra-

sociada às componentes gráficas usadas para a criação
dos modelos.

vés de um diagrama do tipo PERT (OTTJES e VEEKE,

A seguir é apresentado um problema típico da

2000). O diagrama é composto por um conjunto de
atividades, contendo um número de identificação, o

área de serviço, o problema de manutenção de uma
aeronave, para a realização do estudo de caso da abor-

nome da tarefa a ser realizada e as durações em dias
(mínima, média e máxima).
Em virtude das simplificações realizadas, ape-

dagem.
O PROBLEMA DA MANUTENÇÃO DE
AERONAVES
O problema utilizado para apresentação dos
conceitos consiste do projeto simplificado de manu-

nas a linha de motores pode permanecer subdividida em
outros dois ramos paralelos de atividades. As ou- tras
três linhas de inspeção (equipamentos aviônicos, trem de
pouso e fuselagem) foram alteradas para resul- tarem,
apenas, em atividades seqüenciais conforme apresentado no diagrama final.

tenção de aeronaves. O exemplo foi ligeiramente altera
36
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Figura 1 - PERT de Manutenção de Aeronave (OTTJES e VEEKE, 2000).

TRANSFORMAÇÃO DO DIAGRAMA DO TIPO PERT

aeronave, considerado como um problema típico da área de

EM DMUS

serviços, pode ser modelado e analisado utilizando a forma

A Figura 2 a seguir demonstra a transformação do
diagrama PERT de manutenção de aeronave para o tipo

de representação padronizada denominada de DMUS e que
ele pode ser estudado usando a abordagem integrada para
modelagem, simulação e gestão de processos.
Atransformação de diagramas do tipo PERT/CPM

DMUS.
Na Figura 2 cada cor representa uma classe de recursos associados com as atividades realizadas, sendo a linha de manutenção da fuselagem representada em laranja,
do trem de pouso em azul, dos equipamentos aviônicos em
verde e os dos motores em vermelho. As linhas em preto
tracejadas correspondem ao fluxo de controle dos diversos
processos que precisam ser executados em paralelo ao longo
do tempo. As atividades são representadas pelos retângulos
e os círculos equivalem às filas onde se localizam os recursos
enquanto eles estão sendo utilizados pelas entidades
engajadas em suas atividades. Os círculos concêntricos representam os repositórios permanentes de recursos quando
estes estão ociosos.

em DMUS é demonstrada neste trabalho, ilustrando a questão da modelagem de processos feita dentro da abordagem
integrada para modelagem, simulação e gestão de processos. A estrutura completa de atividades a serem realizadas é
denominado matriz de processos, e ela pode ser percorrida
por uma entidade virtual denominada “ordem de execução”,
que se multiplica quando encontra ramificações que necessitam ser executadas em paralelo.
A aplicação da metodologia e de suas ferramentas está baseada na idéia de que a matriz de processos, equivalente ao ciclo completo de produção, ou o segmento desta
atualmente em consideração, pode ser visto como um “projeto” único a ser executado.
A representação utilizando DMUS, entretanto,

SÍNTESE DOPROCESSODE MODELAGEM
Verifica-se que o processo de manutenção de uma

considera a possibilidade de replicação ou reinicialização
dos projetos básicos neles descritos, resultando em
multiprocessos ou multiprojetos de execução simultânea,
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Figura 2 - DMUS do Problema de Manutenção de Aeronave.

cujos inícios podem ser defasados no tempo. Desta forma

estudado como um multiprocesso ou multiprojeto, visan-

um processo básico descritivo de um projeto pode ser

do obter parâmetros ideais para o processo

38
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“A representação utilizando DMUS
considera a possibilidade de replicação ou
reinicialização dos projetos básicos neles
descritos, resultando em multiprocessos ou
multiprojetos de execução simultânea, cujos
inícios podem ser defasados no tempo.”

ser feita pelo aumento da produtividade de certos segmentos ou do modelo como um todo, obtido a partir da
otimização na alocação de recursos e pela minimização dos
tempos de execução das atividades, sujeitas também a considerações sobre custo das mesmas.
Estes resultados podem ser obtidos pela criação de mecanismos pré-construídos, que são independentes do modelo específico em consideração, e permitem que
estas análises sejam conduzidas como parte integrante de
qualquer estudo de simulação. Estas funcionalidades po-

A dimensão máxima do espaço de estados correspondente à descrição dinâmica do sistema fica limitada

dem ser compostas com base nas ferramentas existentes
nos sistemas de simulação tradicionais ou podem ter que

pelo número total de processos simultâneos que estão sen-

ser adicionadas em um ambiente integrado para simula-

do executados num determinado instante de tempo. Os
multiprocessos não explodem em número de instâncias

ção, se elas ainda não estiverem disponíveis na plataforma base a ser usada para o seu desenvolvimento.

porque o tempo de conclusão de um processo básico limita o número máximo destas instâncias simultâneas ocorrendo num dado instante de tempo.

Por outro lado, do ponto de vista do modelador
e do gerente da área de gerência de processos, espera-se
que a utilização de simulação revele-se como um rico tema

atividades que compõem o processo básico de uma dada

de pesquisa e aplicação por si mesmo, complementando
aspectos deficientes desta técnica, como a natureza está-

entidade do sistema tiverem que ser definidas dinamicamente, em tempo de execução, porque o seu processo bá-

tica com que são tratados os processos por ela modelados. A análise, usando simulação, de um multiprocesso

sico depende do valor de um atributo interno da entidade.
Esta dificuldade tem que ser resolvida por meio do

ou multiprojeto criado a partir de um projeto ou processo

Uma dificuldade surge quando algumas

encapsulamento desta operação numa atividade macro,

básico permitirá a melhoria deste processo básico, pela
alocação otimizada de recursos e pelo encurtamento dos

existente para todas as instâncias de entidades que percorrem o sistema, mantendo única a matriz de processos,

ciclos de produção ou de segmentos destes, mantendo-se
as considerações sobre seus custos de execução.

resolvendo o problema dinâmico através de expressões de
uma linguagem de programação associada aos componen-

A otimização nos estudos de gerência de pro-

tes gráficos do modelo.

cessos estará baseada na dissociação dos tempos de atraso incorridos pelas entidades nas filas de espera em frente

BENEFÍCIOS ESPERADOS

às atividades do tempo de duração destas atividades propriamente ditas, o que é tratado como um agregado nas
estimativas de tempo usadas nos estudos de gerência de

de gerência de processos e de simulação de sistemas de

projetos, por exemplo. A redução dos tempos de espera
através do incremento dos recursos alocados para a exe-

forma simultânea, beneficiando-se de seus aspectos complementares, com base nos pontos em que cada uma delas

cução das tarefas, controlando-se os custos decorrentes,
pode levar a uma melhor distribuição de recursos e à

tem de mais forte.

melhoria de produtividade na execução de projetos de natureza única.

A idéia é tirar proveito da aplicação de técnicas

Um dos resultados esperados, do ponto de vista do analista de simulação, é o de ser capaz de executar o
modelo de simulação como um serviço num servidor central, mantendo o controle e o monitoramento da execução
de todas as atividades e dos recursos nelas utilizados. A
experimentação com modelo e sua melhoria contínua pode

O ganho de produtividade pode ainda ser maior quando for considerado o fator escala, existente em
sistemas reais do tipo multiprocessos ou multiprojetos,
onde as diversas instâncias de um mesmo projeto ou de
seus subprojetos componentes podem ser iniciadas com

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.6, n.1, p. 33-43, 2006

39

Estudo de Caso da Abordagem Integrada para modelagem, simulação e gestão automática de processos

alguma defasagem no tempo, com suas ramificações sen-

em (Ottjes & Veeke, 2000) e seus dados quantitativos

do executadas em paralelo, o que é comum em grandes
projetos divididos por classes de trabalhadores de acor-

são fornecidos na Tabela 1.

do com as especialidades de seus serviços.

diu-se fazer uma comparação da aplicação da mesma

Para fins de aplicação da metodologia decicom os resultados obtidos a partir do uso de um sistema de gerenciamento de projetos simples, para se ex-

“Os domínios de aplicação da metodologia
proposta são os processos típicos da área de
serviços, denominados processos de
negócios, ou os processos ligados à área de
engenharia, característicos da gerência de
projetos”.

plorar os potenciais adicionais benefícios obtidos com a
aplicação da mesma.
Nesse estudo, empregou-se o programa MS
PROJECT (MICROSOFT, 1995) para implementação de
acordo com uma ferramenta de gerência de projetos que
utiliza os diagramas PERT/CPM do modelo e o sistema
SIMPROCESS (CACI, 2004a e b) para o modelo de simulação.

A falta deste tipo de análise nos estudos de

IMPLEMENTAÇÃO UTILIZANDO O MS PROJECT

gerência de processos atuais é explicada pela falta de
funcionalidades apropriadas nos sistemas aplicativos

O diagrama PERT/CPM final, construído no for-

disponíveis para a modelagem desta classe de problemas, bem como para a animação da passagem do tempo

mato de um gráfico de GANTT, comumente empregado
para planejamento e controle de projetos, foi construído

e para a alocação de recursos no caso de processos
concorrentes.

no MS PROJECT. Em sua construção foram utilizados
os mesmos tempos fornecidos nas atividades constan-

Estes são aspectos claramente deficientes

tes da Tabela 1. Observa-se que as tarefas que partici-

destes sistemas em comparação com os sistemas de simulação existentes. Estes mecanismos serão uma parte

pam do caminho crítico estão assinaladas em negrito e
que existe a previsão para que o projeto seja concluído

essencial de um ambiente integrado para simulação e

em sessenta e seis horas.

gestão automática de modelos de processos, conforme
descrito neste trabalho.

IMPLEMENTAÇÃO USANDO O SIMPROCESS

A experimentação e avaliação dos modelos
Da mesma forma que na implementação anteri-

serão feitas com uma combinação dos procedimentos
tradicionalmente adotados em estudos de simulação com

or, para a construção do modelo no SIMPROCESS, tam-

a adição de técnicas provenientes da área de ge- rência
de processos, com o objetivo de melhor compre- ender

bém foram empregadas às durações constantes na Tabela
1, que foram utilizados em funções triangulares para definir

os fatores experimentais e estratégias que afetam o
desempenho do sistema e quantificar os custos a eles

os tempos de cada atividade durante a simulação. O mesmo projeto, agora representado como modelo de simula-

relacionados.

ção, é mostrado na Figura 3.

ANÁLISE COMPARATIVADO MODELO DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES

ANÁLISE COMPARATIVA DAS TÉCNICAS
Na implementação do modelo de simulação foram

O problema utilizado para ilustração dos con-

gerados novos dados estatísticos sobre a duração de cada

ceitos de modelagem do processo de manutenção de
uma aeronave apresentado está descrito em detalhes

atividade e, por conseguinte, do tempo total previsto para
o projeto. Desta forma informações complementares sobre
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“Na simulação são utilizados os parâmetros
originais do modelo, que vão sendo
substituídos pelos dados reais de operação,
à medida que estes são produzidos e

as atividades foram obtidas levando-se em consideração
aspectos da dinâmica do modelo.
Os resultados fornecidos na Tabela 2 representam as execuções do modelo de projeto para manutenção
de aeronave no MS PROJECT e no SIMPROCESS. Os resultados do SIMPROCESS foram obtidos pela soma de

coletados no decorrer da execução do modelo três replicações, com a geração de duas entidades princicomo gestor do processo”.
pais em cada execução.
Verifica-se que a utilização de uma ferramenta
Tabela 1 – Atividades para manutenção de aeronaves.

ATIVIDADES
1 Preparar Inspeção
2 Inspecionar Fuselagem
3 Limpar e Desmontar
4 Desmontar e Engraxar
5 Desmontar Motores
6 Reparar Fuselagem
7 Inspecionar Rodas Principais
10 Testar Instrumentos
11 Limpar Compartimento Motor
12 Limpar Motor Partida
13 Reparar Rodas Principais
16 Reparar Instrumentos
17 Inspecionar Compart. Motor
19 Inspecionar Motor Partida
20 Testar Mec Recolhimento
21 Reparar Compartimento Motor
23 Reparar Motor Partida
24 Reparar Mec Recolhimento
25 Cheque Final

Tempo de Execução
(horas)
Mínimo/
Médio/
Máximo/
Otimista
Esperado
Pessimista
1
1
1
9
10
15
3
4
5
1
1
1
3
3
3
10
28
50
7
7
7
18
18
18
1
1
1
1
1
1
6
9
15
20
30
50
21
30
24
20
23
35
1
1
1
20
55
36
18
34
60
1
3
7
0,5
1,5
1

Antecessor
Imediato

1
1
1
1
2
3
4
5
5
7
10
11
12
13
17
19
20
6, 21, 23, 24

de simulação no planejamento do processo de manutenção de uma aeronave traz para o gerente outros resultados

usando a dinâmica inerente à técnica empregada, como por
exemplo, o estudo das filas formadas diante das atividades,

que podem auxiliar na administração do projeto. Observa-

não disponível na análise estática.

se, por exemplo, que os resultados obtidos com a utilização no PERT/CPM apresentam uma dispersão significativa maior comparada com os tempos de simulação do
SIMPROCESS que, por incorporar conceitos estocásticos
na obtenção dos resultados, refletem melhor a natureza de
um projeto real.
O uso de técnicas de simulação durante o
gerenciamento de projetos mostra-se promissor, principalmente em razão da possibilidade de criação de modelos atra-

“A idéia é tirar proveito da aplicação de
técnicas de gerência de processos e de
simulação de sistemas de forma simultânea,
beneficiando-se de seus aspectos
complementares, com base nos pontos em
que cada uma delas tem de mais forte”.

vés de programação gráfica e de permitir outras avaliações
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Tabela 2 – Resultados do projeto para manutenção de aeronave (horas).

Figura 3 – O modelo de manutenção de aeronaves no SIMPROCESS.
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Este trabalho apresentou um estudo de caso da apli-

CONCLUSÕES
A integração da modelagem, simulação e gestão au-

cação da abordagem integrada para modelagem, simulação e
gestão de processos a um processo típico da área de serviços, o

tomática de processos resulta em uma abordagem inovadora. Ela
visa à completa integração e unificação das técnicas de simula-

de manutenção de uma aeronave.

ção com a de gestão automática de modelos de processos para
uso na gerência de processos em geral, com o objetivo de elimi-

que este processo pôde ser modelado e analisado utilizando a

nar as suas deficiências e agregar suas vantagens relativas.
A abordagem integrada está fundamentada em duas
características principais: 1) o uso de uma representação padronizada de modelos genéricos de processos que utiliza conceitos
para a construção das estruturas essenciais e do contexto lógico

Ficou demonstrado pelo estudo de caso realizado
forma de representação DMUS e que ele pode ser estudado
usando a abordagem integrada para modelagem, simulação e
gestão automática de processos, embora sem a aplicação ainda
das funcionalidades de gestão automática de modelos, pelo fato
de que um ambiente híbrido completo do tipo descrito ainda não
se encontra disponível.

dos modelos de forma altamente flexível; 2) a existência de uma

A metodologia e as ferramentas componentes deste

arquitetura de sistema capaz de integrar as funcionalidades de
simulação e de gestão automática de modelos de processos em

ambiente integrado para modelagem, simulação e gestão auto-

um único ambiente híbrido para uso em gerência de processos.
Os diagramas DMUS descritos em (TRAVASSOS e
KIENBAUM, 2003) constituemabase comum paraarepresentação uniformizada dos modelos de processos para uso pela

mática de processos continuam sendo desenvolvidas pelo grupo de engenharia de software do LAC, para o qual este trabalho
está contribuindo. A pesquisa faz uso do sistema de simulação
SIMPROCESS (CACI, 2004a e b), como uma plataforma inicial
para o desenvolvimento do ambiente proposto.

metodologia, orientando a unificação das duas técnicas e a cria-

A pesquisa em andamento será objeto de novas

ção das ferramentas híbridas apropriadas para apoiá-la.

publicações, na medida em que novos resultados sejam obtidos.
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RESUMO
Nos últimos anos, inúmeras foram as vantagens oferecidas e propagadas intensamente quanto aos benefícios proporcionados pelo uso da Tecnologia da Informação nas empresas, que buscam cada vez mais aumentar a sua
competitividade frente ao mercado e a concorrência. Dada a importância que têm as Micro e Pequenas Empresas para a
economia brasileira e a informação para gestão dos negócios, este artigo tem por objetivo fomentar as discussões sobre
a utilização da Tecnologia da Informação como ferramenta para melhorar a competitividade das empresas. Para isto,
baseia-se em um referencial teórico que apresenta idéias de diversos autores sobre o assunto com enfoque para as
características de gestão das Micro e Pequenas Empresas.
Palavras-chave: tecnologia da informação, micro e pequenas empresas, gestão da informação, competitividade.

ABSTRACT
In the late years, many advantages related to the benefits of the use of Information Technology have been
offered and intensely spread. This is brought about by enterprises that frequently search for spreading their competitivity
in view of the market and the business competition. Given the importance of Micro and Small Enterprises to the Brazilian
economy and the information for business management, this article aims to encourage the discussion on the use of
information as a tool to improve competitivity of the enterprises. It is based on a theoretical reference that presents
various authors’ ideas on the theme, focusing on management characteristics of micro and small enterprises.

Keywords: information technology, micro and small enterprises, information management, competitivity.
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INTRODUÇÃO
As empresas bem sucedidas caracterizam-se pela

razão da sua capacidade de criar uma interface entre campos tecnológicos, mediante uma linguagem digital comum
na qual a informação é gerada, armazenada, recuperada,

busca constante do aumento da sua capa-cidade competitiva. Conforme a definição dada por Cohen (1994 apud

processada e transmitida.

Castells, 1999), a competitividade das empresas está baseada em um desempenho superior de produtividade. Por

processamento, de uso da informação e de geração de co-

sua vez, Chiavenato (1999), define que competitividade representa a capacidade que uma empresa tem para oferecer
produtos e serviços melhores, mais baratos e mais adequados às necessidades e expectativas do mercado.
Especialmente em um ambiente de negócios que se
torna cada vez mais dinâmico, as empresas buscam alcançar um padrão superior de competitividade. Prahalad e
Ramaswamy (2004), mostram que neste ambiente, a visão
tradicional da criação de valor, centrada na empresa, está
sendo desafiada por consumidores ativos, conectados e
muito bem informados. Isto se deve a utilização de novos
recursos da Tecnologia da Informação (TI), os quais adquirem importância significativa para os negócios, fazendo da informação o grande diferencial competitivo para as
empresas.
Na definição de Albertin (2004), a TI é entendida
como o conjunto de recursos que permite obter, armazenar,
processar, comunicar e disponibilizar informação digital.
Apesar da informação também ter sido essencial em
outras épocas, conforme afirmam Starec, Gomes e Bezerra
(2005), hoje é ela que norteia todas as decisões e ações de
negócios. Para Levy (1996), a informação é o ativo principal que pode garantir a sobrevivência das empresas.

Para Castells (1999), esta capacidade de
nhecimento são fatores determinantes para o aumento da
competitividade que dependerá principalmente da maneira
como as empresas utilizarão os recursos da TI para acessar
e dominar a informação no seu negócio.
Albertin (2004), mostra que os investimentos em TI
são essenciais, uma vez que estes recursos podem influenciar positivamente o desempenho das empresas. Entretanto, é importante destacar a afirmação de Lastres e Albagi
(1999), mostrando que os impactos positivos da TI sobre a
competitividade das empresas não acontecem de maneira
automática, muito menos imediata. Isto significa que os
recursos baseados em uma moderna infra-estrutura
tecnológica, apesar de necessários hoje em dia, não são
por si mesmos suficientes para garantir o aumento da
competitividade.
Para Castells (1999), mais do que ferramentas a serem aplicadas pelas empresas, a TI apresenta-se como um
conjunto de processos e competências que deverão ser
desenvolvidas e apropriadas para as necessidades de um
negócio.
Na visão de Porter (1989), o que determinará o sucesso ou o fracasso na utilização dos recursos da TI é a
maneira pela qual estes recursos serão empregados.

Assim sendo, a utilização da TI destaca-se pelo oferecimento de novas possibilidades de acesso à informação. Mais do que isso, a TI revolucionou o sistema
econômico capitalista fazendo com que o acesso e o domínio da informação se tornassem fundamentais para a gestão de negócios e também permitiu que a competição
mercadológica se tornasse global entre empresas de dife-

“Os impactos positivos da TI sobre a
competitividade das empresas não
acontecem de maneira automática, muito
menos imediata”.

rentes portes. Mais do que uma necessidade, o acesso e o
domínio da informação passaram a significar uma possibilidade real de aumento de competitividade.
Negroponte (1995 apud Castells, 1999), mostra que
estamos vivendo em um mundo que se tornou digital e
com isto o processo de transformação tecnológica expandiu-se e continua a expandir-se exponencialmente em

GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Para Stair e Reynolds (2000), estamos vivendo em
uma economia informacional e por isso os computadores e
sistemas interferem constantemente no modo das organizações conduzirem os seus negócios.
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Lemos (1999), observa que a TI alterou radicalmen-

as do varejo, que por inúmeros motivos não conseguirem

te antigos padrões de gestão, operação e controle, passando a exercer forte influência nos vários aspectos dos

utilizar adequadamente os recursos da TI, ou ainda, que
não reconhecerem a dependência do uso destes recursos

negócios. Assim, a informação tornou-se necessária para
a gestão das empresas, que precisam rever e reinventar os

para melhorar o seu gerenciamento, estarão sujeitas a terem grandes problemas, aumentando significativamente o

seus processos, oferecer máxima qualidade em produtos e
serviços, reduzir seus custos, aumentar a sua produtivida-

risco de perder participação no mercado e podendo até
chegar ao ponto de tornarem-se inviáveis econômica, fi-

de, gerenciar suas compras e vendas eletronicamente e

nanceira e/ou operacionalmente frente à concorrência em

melhorar o seu relacionamento com clientes e fornecedores.

um mercado globalizado e informatizado.
A respeito do emprego dos recursos da TI na ges-

Venkatraman (1994), afirma que a tecnologia terá,

tão das empresas, vale citar o pensamento de Takahashi

cada vez mais, um impacto significativo na gestão dos negócios e portanto, as empresas bem sucedidas serão dife-

(2000), explicando que a capacidade de gerenciar a informação é a primeira etapa de uma cadeia de produção que se

renciadas pela sua capacidade de visualizar e implementar
a TI, criando através dela um arranjo organizacional apro-

completa com sua aplicação no processo de agregação de
valor a produtos e serviços. Sendo assim, considera-se

priado para suportar as suas diversas necessidades competitivas.

como sendo um dos grandes desafios das empresas, especialmente no caso das MPEs, alcançar um nível de compe-

Laudon e Laudon (2004), demonstram que a infor-

tência necessária para conseguir transformar dados em in-

mação estabeleceu-se como provedora de suporte geral
para a gestão das empresas. Desta maneira, os recursos da

formação e informação em conhecimento para uso estratégico na gestão do seu negócio.

TI apresentam-se como subsidiários da informação que é a
base dos novos negócios.
Para Starec, Gomes e Bezerra (2005), a gestão da
informação é um fator crítico para a competitividade das
empresas. Principalmente para as Micro e Pequenas Em-

“As empresas bem sucedidas serão
diferenciadas pela sua capacidade de
visualizar e implementar a TI”.

presas (MPEs), a TI é fundamental para possibilitar, além
da sua sobrevivência, a busca por novas e melhores oportunidades no mercado.
Takahashi (2000) na apresentação do estudo A Sociedade da Informação no Brasil, trata do atual estágio de
desenvolvimento da TI na sociedade brasileira e mostra
que as empresas dispõem hoje de capacidade quase ilimitada para acessar a informação.
Conforme McGee e Prusak (1994), o inter-relacionamento informacional existente entre as diversas unidades
de negócio de uma empresa são fatores determinantes para

CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS MPES
John Naisbitt (1982 apud Chiavenato, 1999), diz que
os parceiros da economia global, serão cada vez mais, as
pequenas empresas.
Corroborando com esta afirmação, Kruglianskas e
Terra (2003), mostram que hoje, as MPEs representam 98%
do universo das empresas no Brasil, sendo responsáveis

o seu desempenho e competitividade. Espera-se portanto
que o uso adequado da TI pelas empresas permita que os

diretamente por 60% do total de empregos oferecidos, representando a grande oportunidade de crescimento da

seus resultados sejam alcançados mais rapidamente por

economia brasileira.

causa do melhor gerenciamento da informação e da possibilidade de integração de todos os aspectos do seu negó-

É neste universo que se encontram milhões de
MPEs precisando atingir metas cada vez mais agressivas,

cio. Mesmo que muitas empresas já tenham suas operações baseadas nos recursos da TI, principalmente aquelas

com menores custos e sob grande pressão mercadológica.

de base tecnológica, verifica-se que outras, especialmente

na categoria de micro ou pequena se dá em função do seu
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faturamento bruto anual e também em função do número

neste mercado competitivo, as MPEs ficam sujeitas a pos-

dos seus empregados.

suírem conhecimentos reduzidos das oportunidades e também das ameaças ao seu ambiente de negócios.

Conforme Ricca (1998, apud Kruglianskas e Terra,
2003) ao longo do século XX, a importância dada às MPEs
no desenvolvimento econômico ficou, durante muito tempo, relegada a um papel secundário na economia, por se

Lemos (1999), afirma que o contexto de negócios atual é
caracterizado por mudanças drásticas nos mercados, nas
tecnologias e nas formas organizacionais. Isto significa

acreditar que tais empresas apresentavam reduzida capacidade de sobrevivência e de alavancagem para o desenvol-

que a capacidade para gerar e absorver as inovações
tecnológicas tornou-se essencial para uma empresa ser mais

vimento do Brasil.

competitiva.

Porém, à partir dos anos 70, a crise do modelo fordista
de produção em massa e, principalmente, a mudança trazida
pela difusão dos microcomputadores, abriram novos espaços para as MPEs despontarem como alternativa de desenvolvimento, uma vez que tais empresas apresentam

“Os recursos da TI podem e devem ser
utilizados pelas MPEs para otimizar os seus
diversos controles”.

possibilidades de maior especialização, flexibilidade e uma
estrutura mais “enxuta”.
Como se dedicam a atividades que exigem mais co-

Verifica-se então que a vantagem competitiva das

nhecimento especializado do que capital, as MPEs obtêm
sua vantagem competitiva via capital humano e uso da TI.

MPEs está diretamente relacionada com a sua capacidade

Segundo informações do SEBRAE, destacam-se as
principais características sobre o perfil administrativo das
MPEs:
- As principais fontes de informações utilizadas pelos

de gerenciar estrategicamente a informação. Desta forma,
o uso eficiente e adequado dos recursos da TI é fundamental para a evolução das MPEs e influencia diretamente
o seu processo gerencial.
Para Cragg e Zinatelli (1995), as MPEs possuem pro-

microempresários são as pessoas do ramo, pesquisa própria e amigos ou parentes com negócio próprio;

cessos de negócios geralmente bastante simplificados. Por
isso, se a sua estrutura de TI for complexa, resultará em

- As principais necessidades de gestão referem-se aos con-

grandes dificuldades de utilização. Como exemplo destas

troles financeiros, de clientes e de mercado para permitir
um aproveitamento melhor de novas oportunidades.

dificuldades destaca-se a necessidade de treinamento e
adaptação dos usuários, o suporte técnico especializado e

Com base nestes dados apresentados verifica-se

consequentemente os custos elevados de manutenção
desta estrutura.

que os recursos da TI podem e devem ser utilizados pelas
MPEs para otimizar os seus diversos controles.
Cragg e Zinatelli (1995), mostram que para as MPEs
a necessidade de domínio da informação é uma realidade,
principalmente pelo fato do empresário assumir várias atribuições e responsabilidades em diversas áreas do seu negócio, tais como produção, vendas, compras e outras, o
que acaba por sobrecarregar o seu tempo, dificultando o
processo de tomada de decisão gerencial.
Cubillo (1997), demonstra em seu estudo que geralmente os donos das MPEs confiam mais nos canais e fontes informais de informação, tais como conversa com os

Uma melhor compreensão da complexidade da TI
pode ser verificada com base em Goldberg (1998), mostrando que atualmente o seu desenvolvimento ocorre a uma
velocidade espantosa em comparação com o passado e
esta velocidade é muito difícil de ser acompanhada, principalmente pelas MPEs.
Além disso, com a TI as barreiras de tempo e espaço
foram quebradas e o ambiente dos negócios levado para
condições que em um passado recente pareciam impossíveis de serem alcançados. Com isto, as empresas voltaramse para as fusões, aquisições, formação de equipes de alta

clientes e fornecedores ou reuniões com outros empresários, do que nas fontes formais de informação que poderiam

performance, implantação de programas de qualidade total, processos de aprendizado constante e busca por flexi-

ser produzidas e gerenciadas através da TI. Assim sendo,

bilidade operacional. Contudo, Goldberg (1998), mostra que
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o ritmo das mudanças e da evolução tecnológica não

conhecimento no ambiente das MPEs pode ainda ser pre-

diminuiu e muito provavelmente não diminuirá nos próximos anos. Assim, as MPEs estão sendo, cada vez mais,

judicado pela dificuldade de encontrar parceiros e soluções adequadas para as suas necessidades e algumas ve-

obrigadas a adaptar-se a este novo ambiente e a estes
novos recursos da TI.

zes também pela dificuldade em identificar suas reais necessidades de controles.

Goldberg (1998), cita também que os atuais recursos tecnológicos disponíveis envolvem um conjun- to
cada vez maior de possibilidades que muitas vezes não
são compreendidos por leigos. Portanto, mesmo que o
uso rotineiro que as MPEs façam com os recur- sos da TI
estejam limitados a um programa de acompa- nhamento
de vendas ou a um sistema de e-mail, as inú- meras
possibilidades de uso da TI trazem consigo um universo
de possibilidades de aplicação. Consequentemente,
trazem também o sentimento de que nunca será possível
as MPEs dominarem completamen- te o conjunto de
recursos.
Outro fato apresentado por Goldberg (1998), é
que sempre surgem novas tecnologias e assim outras
tecnologias tornam-se obsoletas e logo desaparecem.
Isto exige das MPEs a substituição e atualização de
recursos tecnológicos com muita freqüência.
A maioria das MPEs não podem contar com áreas

específicas

dentro

da

sua

organização

para

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma vez que o domínio da informação é um fator
crucial para a competitividade das MPEs, os seus processos de negócio irão requerer cada vez mais o uso da TI.
O desenvolvimento de condições que permitam às
MPEs utilizar eficientemente os recursos da TI facilitarão e
fomentarão o crescimento e o fortalecimento da economia
brasileira como um todo, incentivando o surgimento de
novos negócios, modernizando e revitalizando empresas
tradicionais, ampliando a possibilidade de realização de
negócios em outros mercados e reduzindo custos de produtos e serviços.

“Os recursos da TI facilitarão e fomentarão
o crescimento e o fortalecimento da
economia brasileira como um todo”.

gerenciamento dos recursos da TI. Assim Cragg e
Zinatelli (1995), identificam algumas características que
dificultam à utilização eficiente da TI nas MPEs: limitação de recursos financeiros para investimento, pouco
domínio técnico em informática e outras prioridades de
gestão do proprietário.
Starec, Gomes e Bezerra (2005), destacam o fato
da informação sempre ser gerenciada pelas pessoas e
portanto, a questão da capacitação dos recursos humanos não deve ser desprezada na implantação e utiliza-

Mesmo que algumas empresas ainda tentem reduzir
o significado e a influência dos recursos da TI para o
gerenciamento da informação, a sua utilização é cada vez
mais importante para os negócios das MPEs. Portanto, a
estratégia de longo prazo de todas as empresas, passa
obrigatoriamente pelo uso racional e eficiente dos recursos tecnológicos para a gestão da informação.
As MPEs que já tem feito uso dos recursos da TI e
conseguido transformar informações em conhecimentos,

ção dos recursos da TI.
A utilização da TI para a geração de informação e

“A vantagem competitiva das MPEs está
diretamente relacionada com a sua
capacidade de gerenciar estrategicamente a
informação”.

têm possibilidades reais de incrementar suas oportunidades de mercado.
Entretanto, para que isso possa ocorrer,
Kruglianskas e Terra (2003), afirmam que as ferramentas da TI, os sistemas de informação e as práticas gerais de informação devem ser adaptadas e adequadas
às possibilidades, aos desafios e, principalmente, às
condições financeiras das MPEs.
Resta então, a tarefa de encontrar as melhores
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condições para que as MPEs utilizem a TI de maneira a agregar

possibidade de alcançar vantagem competitiva no

novos valores para o seu negócio.

seu negócio.

Conforme demonstrado no estudo de Gillespie et al. (1995
apud LAROVERE, 1999),omicroempresárioprecisacompreender o uso da TI na sua empresa como uma série de eventos, a
saber:

Sabe-se que a grande maioria das MPEs sofrem com
problemas relacionados à gestão do negócio, pois o ambien-

- Do investimento em infra-estrutura ao forne-

te informal, íntimo e cotidiano às vezes dificulta a plena utilização dos recursos da TI. Porém, este mesmo ambiente, pode

cimento de serviços e softwares aplicativos
apropriados para as suas necessidades;

ser extremamente beneficiado pelo uso dos recursos
tecnológicos, uma vez que ele é mais próximo e de menor

- Deste fornecimento à conscientização das
suas necessidades estratégicas de uso da in-

envergadura, tornando-se então o modelo ideal para o de-

formação, passando por eventuais necessida-

senvolvimento de políticas de uso de software e hardware
adequados para a implementação de projetos de TI.
Assim, é viável concluir que aquelas MPEs que conse-

des de reestruturações de processos;
modelos de negócios baseados em informação;

guirem utilizar melhor o potencial da informação, alcançando um
nível elevado de capacitação gerencial para interagir com os re-

- Desta adoção ao uso efetivo da informação
para a geração de conhecimento;

cursos da TI, poderão, de forma mais rápida e eficiente, atingir as
suas metas e os seus objetivos de negócios, obtendo com isto

- Finalmente, deste uso efetivo para a

maiores vantagens competitivas.

- Desta conscientização à adoção prática de

real
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo apresentar as possibilidades da pesquisa científica no contexto da psicopedagogia
brasileira, relacionando as variáveis metodológicas com as práticas utilizadas pelos psicopedagogos em seus exercícios
profissionais. Considera que a metodologia utilizada por um campo de conhecimento é importante para sua caracterização em um determinando contexto científico e que as escolhas realizadas por seus pesquisadores estão vinculadas a
modelos paradigmáticos que interferem em suas decisões.

Palavras-chave: pesquisa, metodologia da pesquisa, filosofia da ciência, psicopedagogia, construção de conhecimento.

ABSTRACT
This work presents the possibilities of research in the Brazilian psychopedagogy context, relating methodologies with the practices used by educators in their professional works. It considers that the methodology used by one
field of knowledge is important for its characterization in a specific scientific context, and that the choices made by the
researchers are linked with paradigmatic models that interfere in their decisions.

Keywords: research, scientific methodology, scientific philosophy; psicopedagogy.
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A psicopedagogia não pode deixar de
estruturar uma metodologia de pesquisa que atenda às

pesquisadores, vinculados entre si por uma tradição comum e por fluxos de informação;

suas necessidades de produção de conhecimento. Tal

- Essa comunidade deve pertencer a uma socieda-

metodologia é fundamental para garantir seu lugar no
cenário científico contemporâneo, porque contribui para

de que estimule ou tolere suas atividades;

sua compreensão enquanto um campo emergente de
conhecimentos a respeito de um sujeito

estar constituídos por seres reais (atuais ou possí-

“aprendentensinante” e seu processo de aprendizagem.

- Deve pressupor uma concepção geral da realida-

- Os objetos pesquisados pela comunidade devem
veis, presentes, passados ou futuros);
de que inclua uma ontologia de coisas materiais

“Si la “sustancia” (objeto) no puede ser lo
distintivo de toda ciencia, entonces tiene que

que mudam mediante leis; uma gnosiologia realista
que contenha a noção de verdade como adequa-

serlo la “forma” (el procedimiento) y el
objetivo: la peculiaridad de la ciencia tiene que

ção à realidade e o espírito da livre busca da verdade, da profundidade e da sistematização;

consistir en el modo como opera para alcanzar
algún objetivo determinado, o sea, en el

- Deve dispor de um fundo formal de métodos lógi-

método científico y en la finalidad para la cual

- Deve também dispor de um fundo específico de

se aplica dicho método”.

conhecimentos (dados, hipóteses, teorias) e méto-

1

cos e matemáticos;

Aspirando a um status teórico, a uma repre-

dos provenientes de outros campos de pesquisas
relevantes para ela;

sentação ideal, pois uma teoria não consegue abarcar

- Seus problemas devem ser de natureza cognitiva,

todo o real, mas não pode deixar de ser um “objeto modelo”, ou seja, uma representação idealizada do setor da

relativos à natureza dos objetos do seu domínio,
bem como a outros componentes da disciplina;

realidade que tenciona estudar, a psicopedagogia
configura uma dimensão metodológica com o objetivo

- Deve dispor de um “acervo” próprio de dados,

de prover as possibilidades de contrastação de suas
hipóteses.
Tal dimensão não deve ser confundida com um
conjunto de regras, de instruções ou procedimentos
infalíveis a serem seguidos de forma mecânica, mas deve
oferecer ao investigador um caminho adequado para

hipóteses e teorias já obtidos pelos pesquisadores
e de métodos eficazes por eles utilizados, sendo
este “acervo” constantemente atualizado, confirmado e compatível com outros campos de conhecimento correlatos;
- Seus objetivos devem incluir a busca ou a utilização das leis dos objetos do seu domínio, a sistema-

garantir o enquadramento que a ciência requer. O método assegura uma vinculação e uma coordenação de

tização de hipóteses em teorias e o refinamento dos

ações entre os pesquisadores e indica os requisitos
necessários para o tratamento a ser dado aos proble-

- Sua metodologia deve incluir o método científico

mas, fonte fecunda do conhecimento científico.

de explicações;

métodos;
geral e técnicas específicas, passíveis de críticas e

Seguindo seus passos, pode-se reconhecer

- Deve ter pelo menos um campo de investigação

quando uma disciplina é científica, conforme os requi-

contíguo a ela, com o qual compartilhe parcialmente objetos, métodos e conhecimentos, para não cair

sitos seguintes, relacionados por Cupani2 em pesquisa na
obra de Bunge3 :
- Deve ser cultivada por uma comunidade de

no isolacionismo teórico;
- Deve conter elementos de mudança interna,

1

BUNGE, 2000.p.05
CUPANI, 1991, p.113
3
Mario Bunge, filósofo contemporâneo, argentino radicado no Canadá leciona filosofia na McGrill University de Montreal, autor de
vastíssima obra composta por cerca de 40 livros e 500 artigos versando sobre física, filosofia da ciência, semântica, ontologia e ética.
2
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resultantes das investigações efetuadas em seu

como uma estratégia consciente levada a efeito para solu-

próprio campo ou em campos relacionados.

cionar problemas propostos pelo investigador com um
objetivo determinado e restrito ao seu âmbito de estudo.

A metodologia utilizada por uma disciplina pode
ser indício sobre sua caracterização em um modelo
explicativo. Por isso, importante se faz a análise da
metodologia da psicopedagogia à luz dos modelos modernos e pós-modernos, para se chegar a conclusões a seu
respeito.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a
psicopedagogia apesar de se configurar como interface
entre as áreas da educação e da saúde, é um conhecimen-

Desta maneira, o método científico deverá ser adequado
ao objeto estudado e ao problema a ser solucionado. A
metodologia, por sua vez, é um meta nível da pesquisa,
que aspira à compreensão do próprio processo de investigação. É o estudo dos métodos e não os métodos em si
próprios. Ela se ocupa dos componentes objetivos da ciência, como uma “filosofia” do processo de investigação,
incluindo os pressupostos e os valores que servem como

to do âmbito educativo, de acordo com a natureza de seu

base para os procedimentos utilizados pelo pesquisador
para interpretar os dados e chegar às conclusões. Pode-

objeto de estudo. Sendo assim, os conhecimentos que
produz pertencem ao domínio do que se chama pesquisa

se falar de uma metodologia da ciência como um todo,
assim como de metodologias específicas aplicadas a cada

educacional, assim definida:

ciência em particular ou a ramos da ciência. No campo
educativo, a função da metodologia da pesquisa educaci-

“Investigación educativa es el estudio de los
métodos , los procedimientos y las técnicas uti-

onal é apresentar as regras que permitem criar, acumular

lizados para obtener un conocimiento, una
explicación y una comprensión científicos de

Toda metodologia se filia a um paradigma ou modelo de pensamento dominante em uma determinada épo-

los fenómenos educativos, así como también
para solucionar los problemas educativos y

ca, que são os pressupostos iniciais do processo de investigação, e este modelo influencia a natureza do fenô-

sociales.”4

meno a ser estudado, assim como as perguntas formuladas a seu respeito e o método a ser utilizado em sua

Desta definição se depreende que o que se chama “educacional” não é restrito a uma disciplina em particular, mas a todo um campo de estudos e de conhecimentos (educação ou as ciências da educação), e que a pesquisa educacional abrange o campo em questão e os métodos e metodologias adequados a ele e aos propósitos
da investigação: criação ou acumulação de conhecimentos ou solução de problemas.
As definições de método e de metodologia ne-

ou solucionar problemas educacionais e sociais.

elucidação.
“la pregunta de la investigación es el elemento
desencadenante tanto del paradigma como del
método y de la metodología que se adopten. Los
métodos de investigación, más que formas
alternativas de responder a la misma pregunta
son modos diferentes de dar respuestas a
preguntas distintas sobre el mismo fenómeno”.6

cessitam ser trabalhadas agora. O método, em sentido amplo, é o caminho a seguir para atingir determinado objetivo.
Entendido desta maneira está presente em todas as situa-

No campo educacional, o modelo moderno de orientação positivista clássica orientou a pesquisa até a década

ções de vida nas quais há um fim a ser alcançado e garante

de setenta do século passado. Este modelo originou pergun-

a obtenção desta finalidade. No que tange à produção de
conhecimentos científicos, o método ganha nova

tas cujas respostas deveriam estar necessariamente vinculadas às análises quantitativas da realidade, expressas sob tra-

conotação, a de método científico, definido por Bunge5

tamento estatístico dos dados coletados em

4
5
6

pesquisas

EISMAN, 1998.p.3
BUNGE, 2000. La Investigación Científica.
EISMAN,1998.p.4
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experimentais, ou seja, aquelas nas quais os dados são

O que garante e valida um experimento é o seu

obtidos no curso da investigação e há um controle do pesquisador sobre a variável independente. A escolha da

controle interno. Uma pesquisa sem instrumentos de
controle não consegue estabelecer a relação de causa-

metodologia experimental quantitativa está diretamente ligada à visão positivista clássica de supremacia do obser-

lidade entre as suas variáveis independentes e dependentes. Para garantir este controle, geralmente há a in-

vador sobre o observado, da necessária neutralidade do

clusão de um segundo grupo, relacionado ao grupo

pesquisador em relação ao objeto de sua pesquisa e da
objetividade inerente ao conhecimento científico. Os mé-

pesquisado, chamado apropriadamente de “grupo de
controle”. O grupo de controle permite comprovar que

todos mais utilizados neste período foram o correlacional,
o experimental e o método por enquête, todos baseados

o efeito na variável dependente se deve à variável independente e não a outras variáveis indesejadas que pos-

em conceitos de precisão advindos da quantificação estatística.

sam ter surgido no decorrer da pesquisa. Entretanto,
no campo da educação e da psicologia não é fácil este

“Em primeiro lugar, é importante ressaltar
que a psicopedagogia apesar de se configurar
como interface entre as áreas da educação e
da saúde, é um conhecimento do âmbito
educativo, de acordo com a natureza de seu
objeto de estudo”.
A psicopedagogia, cujo nome sugere ter sido um co-

controle interno e é freqüente que se dê um tratamento
alternativo ao grupo de controle, utilizando-o como um
grupo de comparação. Isso também aconteceu nas pesquisas em psicopedagogia levadas a efeito no Brasil.
Acompanhando a crise que o modelo moderno
enfrentou no final do século XIX, a psicopedagogia
sofreu forte influência da Fenomenologia, movimento
filosófico preconizado por Husserl7 segundo o qual a
realidade se apresenta ao ser humano como um fenômeno que pode ser analisado sob diversos pontos de
vista, em busca de sua essência.

nhecimento originário de uma integração entre a psicologia e a
pedagogia, é uma área de conhecimento que se dirige para o
estudo da aprendizagem enquanto fato e ação inerente ao ser

“O novo em Fenomenologia consiste não em
procurar ser um pensar a realidade de modo

humano e, portanto, se configura como um campo específico das
ciências factuais humanas. O conhecimento que produziu se

rigoroso, como é o Positivismo, mas em não

relaciona com o processo educacional e se submeteu às influências metodológicas deste modelo paradigmático, utilizando tais

estar interessada em explicar fenômenos, buscando relações causais apoiando-se em teo-

métodos, os quais, por sua vez, receberam influência de teorias

rias. Seu objetivo está em descrever os fenômenos, tentando chegar através da descrição à

surgidas no campo da psicologia.

essência dos mesmos”. 8

Em razão disso, as pesquisas iniciais foram muito
direcionadas para análises comportamentais sob influência
behaviorista, a partir de observações sistematizadas de comportamentos expressos, com variáveis a serem manipuladas e medidas. Os dados tinham que ser registrados por meio de descrições
detalhadas, sem interpretações por parte do pesquisador, para a
garantia de objetividade e neutralidade e como condição necessária para a generalização que ométodo científico preconiza.

A abordagem fenomenológica ao problema de
pesquisa parte de um pressuposto completamente contrário ao do positivismo lógico, pois considera impossível a separação pesquisador/objeto pesquisado, na
medida em que não concebe fatos ou acontecimentos
com realidades exteriores ao sujeito que as vivencia, não
parcializa os objetos de conhecimento e não parte de

7
Edmund Husserl, filósofo alemão criador do movimento denominado “Fenomenologia”, que vai influenciar a visão de mundo do
século XX. (1859-1938)
8
FERREIRA, in ANDRADE, 2002.p.38.
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conhecimentos prévios sobre eles. Não busca explicar os
fenômenos, mas compreendê-los e esta mudança de
ótica reorienta a pesquisa educacional e a pesquisa em
psicopedagogia, incluindo aspectos subjetivos como
objeto de pesquisas e a descrição como técnica para a
compreensão dos fenômenos relacionados à aprendizagem. Sendo assim, a segunda metade do século XX

“No campo educativo, a função da
metodologia da pesquisa educacional é
apresentar as regras que permitem
criar, acumular ou solucionar
problemas educacionais e sociais”.

vai ser pródiga em investigações psicopedagógicas que
privilegiam o método de “estudo de casos”.
- “Explicitação da Identidade da Psicope“A Fenomenologia entende que através do fenômeno que se revela à consciência o ser humano percebe o mundo. Com esse entendimento, a Fenomenologia desafia a crença na pri-

dagogia”, abrangendo, sobretudo, aspectos históricos e conceituais, além da formação profissional;
- “Psicopedagogia Clínica ou Curativa”, incluin-

mazia do conhecimento e da reflexão como
condições que antecedem a existência e as

do investigações a respeito dos fundamentos e
das atividades desenvolvidas pelos profissionais

soluções

no âmbito do tratamento das dificuldades de
aprendizagem;

dadas

pela

ciência

e sua

metodologia – ela busca as soluções na descrição da experiência imediata e ultrapassa
a dicotomia sujeito-objeto”.

9

- “Psicopedagogia Preventiva” envolvendo os
estudos relacionados com a prevenção dos problemas de aprendizagem.

Em trabalho de revisão dos artigos publicados
na Revista Psicopedagogia editada pela ABPp, são in-

Os aspectos metodológicos relacionados a tais

cluídos na categoria “ pesquisa” aqueles assim considerados :

linhas não são mencionados neste trabalho, evidenciando a ênfase no conteúdo que vigorou na década analisada. Entretanto já é citado no referido texto o surgimento

“Será considerado PESQUISA o trabalho que
apresentar um problema e uma proposta de procedimento, que permita coletar e avaliar informações que ajudem a esclarecer o problema
estabelecido. Sua função é a de produzir novos
conhecimentos. Serão incluídas nessa categoria pesquisas realizadas através das mais diferentes metodologias, entre as quais podemos
citar: pesquisa experimental, bibliográfica, documental, histórica, qualitativa, exploratória
fenomenológica, clínica, lingüística, etc.”.

10

de artigos relacionados com uma abordagem psicanalítica, o que sugere a utilização de modalidades que incluem
o estudo de casos, a observação participante, análises de
conteúdos, análises de discursos e estudos etnográficos,
variantes da metodologia qualitativa que será privilegiada no paradigma pós-moderno.
Neste modelo de pensamento, a ênfase nos aspectos subjetivos alcançará as investigações, valorizando
novos enfoques na pesquisa em psicopedagogia apesar
das dificuldades metodológicas decorrentes da abordagem
qualitativa, cuja abrangência dificulta o planejamento de
projetos e sua sistematização. Por outro lado, configura

No período analisado, de1982 a 1992, foram
registrados 49 trabalhos desta natureza, em um total de

esta área como um campo emergente de conhecimentos e
práticas relacionadas a uma concepção social e científica

175 matérias publicadas na Revista e foram identificadas
três linhas de pesquisa:

marcadamente holística.

9
10

Assume então a psicopedagogia um caráter

FERREIRA, in ANDRADE, 2002.p 48.
BAPTISTA, 1996
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transdisciplinar e complexo também na pesquisa, abordando temas plurais e abrangentes, numa perspectiva

A pesquisa-ação se baseia na resolução de problemas utilizando os procedimentos metodológicos clássi-

construtivista segundo a qual os seres humanos constro-

cos e se projeta em três dimensões: pessoal, profissional e
política. Pode ser pessoal quando busca o auto-conheci-

em sua própria realidade, da qual participam por meio de
suas experiências, intuições, sua imaginação, seus pensamentos e suas ações.

mento, enriquecimento e realização de cada sujeito na compreensão profunda de suas próprias práticas; profissional
quando se reconhece o potencial gerador de conhecimen-

“A psicopedagogia, cujo nome sugere ter sido
um conhecimento originário de uma
integração entre a psicologia e a pedagogia, é
uma área de conhecimento que se dirige para
o estudo da aprendizagem enquanto fato e
ação inerente ao ser humano e, portanto, se
configura como um campo específico das
ciências factuais humanas”.

tos científicos advindo de uma determinada prática e política, quando serve para problematizar práticas tendo em
vista interesses de mudança social.
Como conseqüência desta nova metodologia de
pesquisa, fundada no paradigma científico pós-moderno,
as técnicas de coleta de dados de natureza qualitativa passam a ser empregadas com maior freqüência e amplitude,
utilizando tecnologias que permitem registrar e acumular
informações de forma mecânica, como o vídeo e as gravações sonoras. Tais técnicas possuem como características
mais marcantes a ênfase sobre o sujeito em interação, a
utilização da linguagem para captação de dados empíricos,

A partir deste novo paradigma, podem-se identificar três formas básicas de pesquisa, que articulam teoria

o interesse pelos atores construtores das realidades, a busca
por dados que reflitam as crenças, preferências, valores e

e prática: a pesquisa-ação, a pesquisa colaboração e a pes-

atitudes dos sujeitos e a explicação da realidade com um
sentido multidimensional e complexo, privilegiando a

quisa participativa, em oposição às metodologias ortodoxas típicas do paradigma mecanicista moderno, tanto no

triangulação de dados e informações.

nível conceitual como no metodológico.Tais formas de investigação são fundamentadas nos seguintes princípios,

São exemplos destas técnicas:

presentes na Psicopedagogia brasileira:

- Observação participante: implica na integração
entre o investigador e os grupos sociais. Seu

- A Psicopedagogia é um campo de conhecimentos factual, ou seja, que se baseia na ação de
atores que procuram explicar suas práticas por
meio de reflexões sobre suas atuações e ações
verbais:

56

objetivo é coletar dados de forma sistemática,
diretamente nos contextos e situações específicas vividas pelos grupos. É utilizada pelo
psicopedagogo na observação de uma classe ou
de um grupo de alunos ou mesmo de professo-

- O conhecimento psicopedagógico se funda na
e para a ação. Não se trata de aplicação de conhe-

res;

cimentos a um determinado âmbito da ação humana, mas em um campo genuíno de ação, no

perspectivas e experiências das pessoas entre-

- Entrevista qualitativa: busca compreender as

qual a teoria é comprovada e sistematizada em

vistadas, suas crenças e valores. É utilizada pelo
psicopedagogo em várias situações de diagnós-

contextos vivenciais;

tico e intervenção;

- A maior parte do trabalho psicopedagógico se

-

desenvolve num contexto de intervenção-ação,

interpretativos advindos da psicanálise e da

que gera um conhecimento experimental fundamentado na participação com “outros” e tem na

fenomenologia, incluem as histórias de vidas, as
autobiografias, as entrevistas biográficas. Podem

prática sua constante;

ser utilizadas pelo psicopedagogo quando

Narrativas:

baseadas

em esquemas
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necessita investigar conhecimentos dos seus atendidos a respeito de determinado assunto, como
estes conhecimentos foram organizados e como se
modificam por meio das experiências vividas, seja
no que tange a alunos como a seus professores.
Pode-se concluir que as metodologias de pesquisa
utilizadas por um determinado campo de conhecimento produzem uma unidade necessária entre o método ideal que se
tenta alcançar e as práticas disponíveis em um determinado

“A pesquisa faz parte de todo campo de
conhecimento estruturado cientificamente,
implicando aqueles que a ela se dedicam no
trabalho de ampliação e desenvolvimento
deste campo por meio da aplicação das
técnicas utilizadas em suas práticas
profissionais”.

momento. Desta forma, sua aplicação pode ser ou não
redutiva. Será redutiva se considerar as conclusões obtidas

conteúdos, a segunda, orienta o método a respeito da singu-

suficientes para serem aplicadas a todos os casos que se

laridade ou qualidade dos casos analisados.

apresentem para estudo. Não será se compreender que no
campo ocorrem problemas que podem ser resolvidos de duas

Concluindo, o que se pode inferir é que a pesquisa faz parte de todo campo de conhecimento estruturado

maneiras: probabilística ou generalizadora, segundo as situações apresentadas. Utilizando, por exemplo, procedimentos

cientificamente, implicando aqueles que a ela se dedicam
no trabalho de ampliação e desenvolvimento deste campo

estatísticos que permitam estabelecer um nível médio de conhecimentos a serem alcançados por um determinado grupo

por meio da aplicação das técnicas utilizadas em suas prá-

de alunos ou, no caso de alunos com dificuldades de apren-

ticas profissionais. No caso da psicopedagogia, isso acontece de maneira mais sensível por ser um campo emergen-

dizagem, criando situações particulares de aprendizado, variando a metodologia de trabalho, favorecendo a retenção de

te de conhecimentos que configurou uma teoria própria a
partir das experiências práticas levadas a efeito por aque-

informações por meio de ações individuais e conjuntas e não
por memorização direta dos conteúdos.

les profissionais que a ele se dedicam.Filiada ao modelo
paradigmático pós-moderno, de inclinação sistêmica e com-

Por outro lado, o método deve estar relacionado

plexa, a psicopedagogia brasileira vem realizando pesqui-

com a história do campo no qual é utilizado, e isto pode ser
entendido sob o ponto de vista científico ou herme-

sas com metodologia influenciada por tal modelo.

nêutico.Será científico se possibilitar que os conceitos gerados pela área de conhecimento sejam postos em relevo, de-

devem fazer parte, com destaque, da formação do

Por isso, a pesquisa e a metodologia científica

monstrando não apenas suas origens, mas incluindo o re-

psicopedagogo no Brasil, a fim de que se consiga uma
organização teórica compatível com o atual nível de de-

corte cognoscitivo que propiciam (limites, objetivos, etc.) e
as mudanças que sofreram em relação às considerações an-

senvolvimento das experiências praticadas no âmbito
institucional e clínico, contribuindo para seu reconheci-

teriores (críticas, avanços, etc.). Será hermenêutico se for
capaz de assinalar os casos singulares, as formações simbó-

mento e valorização nos meios acadêmicos e na comunidade científica, garantindo seu status no conjunto de co-

licas, as imagens, intenções, etc.que permite avaliar.Aprimeira forma permite orientar as práticas para a obtenção de

nhecimentos que se dedica à compreensão do humano em
toda sua beleza e complexidade.
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RESUMO

O pressuposto diz respeito à essência do utilitarismo ético de Bentham e Mill, a partir das respectivas obras:
The Principles of Morals and Legislation e Utilitarianism. Dentre algumas considerações desta teoria estão colocadas: as concepções benthamiana e milleana do princípio da utilidade. De Bentham: o prazer e a dor e Julgamento moral
e consequências. De Mill: o que é utilitarismo.
Palavras-chave: utilitarismo, utilitarismo ético, utilidade, prazer e dor.

ABSTRACT

The presupposition is about Bentham and Mill’s ethical utilitarianism essence found in the works – The
Principles of Morals and legislation and Utilitarianism. Among some other considerations concerning this theory, it
can be mentioned: The benthaniana and milleana conceptions of the principal utility. From Bentham: The pleasure and
the pain and the moral judgment and consequences. From Mill: what utilitarianism is.

Keywords: utilitarianism, ethical utilitarianism, utility, pleasure and pain.
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forma envolvida pelo princípio da utilidade que não há

INTRODUÇÃO
O presente texto pretende apresentar algumas

como refutá-lo, sem que o mesmo seja utilizado. Em síntese, Bentham (1984) apresenta uma seqüência de dez argu-

características significativas do utilitarismo moral de Jeremy Bentham (1748 – 1832) e Mill (1806 – 1873). O

mentos, que buscam convencer o leitor, de The Principles
of Morals and Legislation, a respeito da necessidade do

utilitarismo moral benthamiano utiliza o princípio de utilidade
ou da maior felicidade como fundamento da conduta indi-

princípio da utilidade, como único instrumento lógico
capaz de orientar a conduta moral dos indivíduos.2

vidual e social. A conduta moral, avaliada a partir das
conseqüências está subordina à dor e ao prazer. A ação
moral, ou não, se dá através de motivos que precisam ser
conhecidos. Mill desenvolve o conceito de utilitarismo
defendendo-o apaixonadamente de seus críticos, trabalha

“A conduta moral, avaliada a partir
das conseqüências está subordina à
dor e ao prazer”.

o conceito de sanção última do princípio de utilidade e
assume o desejo à felicidade como critério de moralidade
para justificar a necessidade do princípio de utilidade.

A única obrigação moral de um indivíduo, conforme foi afirmado no item anterior, que constitui o seu objetivo
é assumir ou a dor ou o prazer. A origem, segundo Bentham
(1984), do prazer e da dor decorre de quatro fontes distin-

O UTILITARISMO DE BENTHAM

Principles of Morals and Legislation submetendo toda ação

tas denominadas por ele de: física (está relacionada à natureza em si, sem interferência intencional humana ou divi-

moral ao domínio da dor e do prazer em todas as circunstâncias que cercam a vida. O verdadeiro sentido da vida consis-

na), política (está relacionada à liderança, individual ou
coletiva, que exerce o poder e ao Estado), moral (está liga-

te na busca da felicidade por meio racional e legal reconhe-

da à popularidade que algum indivíduo tem na comunida-

cendo o domínio da dor e do prazer como fundamento deste
objetivo, que Bentham (1984) denomina Princípio da utili-

de ocupando algum lugar de destaque pelo próprio mérito)
e religiosa (está ligada à interferência direta da divindade

dade.1 Toda ação coletiva Bentham (1984) considera como
sendo a soma dos interesses individuais, por aumentar a

sobre a vida e também para além da morte). Quando cada
uma destas fontes influencia necessariamente a conduta

soma total dos prazeres ou por diminuir a das suas dores ou
individual, que de alguma forma, interfere no aumento ou na

de um indivíduo, com seu prazer e dor, denominam-se san-

Bentham (1984) inicia o seu raciocínio na obra The

redução da felicidade refere-se ao princípio da utilidade. As
coisas, de um modo geral, possuem propriedades que conduzem ao prazer ou à felicidade e as mesmas, também, bus-

ções.3 Tudo o que interfere na natureza humana, no decorrer da vida, afirma Bentham (1984), pode produzir prazer e
dor a partir de cada uma das quatro fontes. E acrescenta:

cam evitar a dor ou a infelicidade. Tal inferência denomina-se
utilidade. Aprovar ou não aprovar uma ação moral, segundo

“Das quatro sanções de que tratamos até aqui,

o princípio ou as leis da utilidade, significa aumentar ou diminuir as condições de felicidade da comunidade. Estando de

política e da moral, o mesmo acontecendo em relação à religiosa, na medida em que esta se rela-

acordo com tais leis conclui-se que a ação, ao ser praticada, é

ciona com a vida presente. A sanção física está
incluída em cada uma das outras três. Pode ela

correta. Segundo Bentham (1984), não há como fugir deste
princípio; ele está presente para orientar e avaliar a conduta,
mesmo de orma inconsciente. A vida humana está de tal

podemos observar que a física é o fundamento da

operar em qualquer caso (ou seja, qualquer dor
ou prazer pertencente à sua esfera pode

1

Cf. Jeremy BENTHAM, The Principles of Morals and Legislation, p. 1 e 2. Veja também a nota nº 1, nas mesmas páginas, da mesma obra, onde
o autor apresenta detalhadamente as razões da escolha da expressão princípio da utilidade. Veja também George SHER, Introdução
à
publicação de “Utilitarianism”, p. vii. E William K. FRANKENA, Ética, p. 29.
2
Cf. Ibid, p. 3 – 7.
3
Cf. Ibid, p. 24 e 25. Veja também a nota nº 1, na mesma página 24, da mesma obra, onde o autor apresenta um conceito de sanção ligandoo a motivos, dores e prazeres.
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operar) independentemente das outras três, porém nenhuma dessas últimas pode operar se-

dores em outro espaço. A tendência boa do ato de um indivíduo se dá a partir de um resultado favorável ao prazer; o

não por meio dela. Em uma palavra, as forças
da natureza podem operar por si mesmas. Toda-

contrário disso significa um resultado favorável à dor. Para
calcular a extensão benéfica ou maléfica geral de um ato bas-

via, nem o magistrado, nem o homem em geral,

ta proceder ao balanço favorável ao prazer ou à dor em relação à comunidade dos indivíduos envolvidos.

podem operar – nem mesmo se supõe que o próprio Deus opere – senão através das forças da
natureza”.

4

Ao finalizar este tópico, Bentham (1984) retoma a
importância da sua teoria insistindo que o ser humano é
empiricamente voltado para uma visão clara dos seus própri-

Bentham (1984) cria um método para medir o prazer e a dor para que o indivíduo, principalmente aquele

os interesses. É o que o exemplo a seguir procura demonstrar.

que é o responsável por formular leis, possa compreender
o valor dessas ferramentas. O valor de uma dor ou de um

“Qual é a razão que faz com que tenha valor uma
propriedade, ou um terreno? O critério de avalia-

prazer, segundo ele, será maior ou menor de acordo com a
sua: intensidade, duração, certeza ou incerteza e proxi-

ção é constituído pelos prazeres de todas as espé-

midade no tempo ou a sua longinqüidade; considerados
em si mesmos. Quando a dor e o prazer possuírem propriedades que raramente poderão ser consideradas em si
mesmas, estando o valor destas na avaliação da tendência de um ato, deverão ser consideradas duas condições,
a saber: a sua fecundidade, isto é, a probabilidade de que
sensações da mesma espécie antecedam o prazer ou a dor;
dor seguindo dor e prazer seguindo prazer; e a sua pureza,
ou seja, a probabilidade de que sensações de espécie contrária não antecedam o prazer ou a dor; dor antecedendo
5

prazer e prazer antecedendo dor. Bentham (1984) acrescenta, ainda, uma última circunstância, quanto à sua extensão, que se refere ao número de pessoas que são atingidas por uma dor ou prazer.
Os atos que afetam os interesses de um indivíduo ou de uma coletividade podem ser avaliados de forma
exata (considerando as circunstâncias de dor e prazer),
segundo Bentham, através de uma soma dos valores dos
prazeres, num primeiro espaço, e a soma dos valores das

cies que a referida propriedade capacita um homem a produzir, e – o que significa a mesma coisa
– as dores de todas as espécies que ela capacita o
homem a afastar. Ora, o valor de uma tal propriedade, segundo a avaliação geral, aumenta ou
decresce conforme for maior ou menor o período
de tempo que uma pessoa tem nele: a certeza ou a
incerteza do fato de adquirir a sua posse, e a proximidade ou a longinqüidade do momento em que
chegará a possuí-la, caso tal aconteça. No que
concerne à intensidade dos prazeres que uma pessoa pode haurir da propriedade, nunca se pensa
nisto, visto depender ela do uso que cada pessoa
particular pode vir a fazer dela; ora, isto não pode
ser estimado antes que a pessoa tenha diante de si
os prazeres específicos que poderá haurir dela,
ou as dores concretas que poderá afastar através
dela. A mesma razão faz com que a pessoa não
pense na fecundidade ou na pureza desses prazeres”.6

Ibid, p. 27. De acordo com a tradução brasileira: “Das quatro sanções de que tratamos até aqui, podemos observar que a física é o fundamento
da política e da moral, o mesmo acontecendo em relação à religiosa, na medida em que esta se relaciona com a vida presente. A sanção física
está incluída em cada uma das outras três. Pode ela operar em qualquer caso ( ou seja, qualquer dor ou prazer pertencente à sua esfera pode
operar) independentemente das outras três, porém nenhuma dessas últimas pode operar senão por meio dela. Em uma palavra, as forças da
natureza podem operar por si mesmas. Todavia, nem o magistrado, nem o homem em geral, podem operar – nem mesmo se supõe que o
próprio Deus opere – senão através das forças da natureza.”
5
Cf. Ibid, p. 29 e 30. Veja também a nota nº 1, na mesma página 29, da mesma obra, onde o autor desenvolve, em versos, os sinais dos prazeres
e das dores. Veja também William K. FRANKENA, Ética, p. 28.
6
Ibid, p. 32. De acordo com a tradução brasileira: “Qual é a razão que faz com que tenha valor uma propriedade, ou um terreno? O critério de
avaliação é constituído pelos prazeres de todas as espécies que a referida propriedade capacita um homem a produzir, e – o que significa a mesma
coisa – as dores de todas as espécies que ela capacita o homem a afastar. Ora, o valor de uma tal propriedade, segundo a avaliação geral, aumenta
ou decresce conforme for maior ou menor o período de tempo que uma pessoa tem nele: a certeza ou a incerteza do fato de adquirir a sua posse,
e a proximidade ou a longinqüidade do momento em que chegará a possuí-la, caso tal aconteça. No que concerne à intensidade dos prazeres que
uma pessoa pode haurir da propriedade, nunca se pensa nisto, visto depender ela do uso que cada pessoa particular pode vir a fazer dela; ora,
isto não pode ser estimado antes que a pessoa tenha diante de si os prazeres específicos que poderá haurir dela, ou as dores concretas que poderá
afastar através dela. A mesma razão faz com que a pessoa não pense na fecundidade ou na pureza desses prazeres.”
4
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Bentham (1984) também desenvolve, dentro do

intenção que pode ter acompanhado o ato; (4)

seu método, as espécies de prazeres e dores e as circunstâncias em que as mesmas influenciam a sensibilidade. O

a consciência, inconsciência ou falsa consciência, que pode ter acompanhado o ato. (...) (1) o

comentário a respeito de tais idéias não será desenvolvido
neste tópico por não ser necessário para o objetivo a que

motivo particular, ou os motivos que deram origem ao ato; (2) a disposição geral que o ato

se propõe a introdução.

denota”.8

“Aprovar ou não aprovar uma ação moral,
segundo o princípio ou as leis da utilidade,
significa aumentar ou diminuir as condições

Embora os conceitos de: circunstância,
intencionalidade, consciência, motivo e disposição sejam
fundamentais na construção da argumentação benthamiana
sobre o julgamento moral, a partir das conseqüências, e que

de felicidade da comunidade”.

a distinção de tais conceitos seja indispensável para a tese

Garantir a felicidade, segundo Bentham (1984) sig-

tópico destinado, neste texto, sobre as conseqüências cumpre o seu objetivo ao assinalar, de uma forma geral, a tendên-

nifica produzir atos bons ou afastar atos maus. E o ato mais

de que a qualidade boa ou má do ato moral não pode ser
derivada dos motivos, mas somente das conseqüências; o

pernicioso ou menos pernicioso corresponde à soma total
de suas conseqüências, isto é, o saldo das conseqüências

cia do utilitarismo de Bentham (1984) sobre o tema.

irá definir a natureza do ato moral. Chama atenção, também,

O UTILITARISMO DE MILL

para a qualidade das conseqüências que deve ser levada em
consideração. A partir do momento em que um ato pode ter
inúmeras conseqüências, somente as materiais, por consistirem no prazer e na dor ou por influenciarem os mesmos, devem ser levadas em conta. Há ainda a relação entre as conseqüências de um ato e a intenção que podem produzir
outras conseqüências. Esta inferência permite que Bentham,
na The Principles of Morals and Legislation, estabeleça a
diferença entre o agir racional e o agir irracional. 7 A
intenção do ato em si e as circunstâncias da intenção
percebidas pela inteligência são fatores que influenciam a intenção das conseqüências do ato moral.
Consciência (circunstâncias reais), inconsciência (falta de
percepção de certas circunstâncias reais) e falsa consci-

Mill (1984) na obra Utilitarianism procura definir o
utilitarismo sem esconder a sua predileção por essa doutrina
moral. Ao desenvolver a sua teoria, irá priorizar as idéias que
estão incluídas nos conceitos de dor e prazer, fazendo uma
distinção a partir da qualidade do prazer e não somente pela
quantidade. De certa forma essa contribuição milleana, ao
reconhecer as diversas espécies de prazer, afirmando que
algumas são mais desejáveis e valiosas do que outras; defende o utilitarismo dos críticos que o acusavamde identificar o prazer humano com o dos animais. O ser humano, por
ser dotado de capacidades superiores, sempre será mais exigente na busca pela felicidade. A felicidade estará sempre
incompleta. Por isso, a escolha do prazer superior se dará

ência (circunstâncias irreais), segundo Bentham (1984) ,
são estados ligados à faculdade de percepção. Em cada
ato moral existem elementos que a partir da conseqüência
precisam ser levados em conta:
“(1) o próprio ato que é praticado; (2) as cir-

“O ser humano, por ser dotado de
capacidades superiores, sempre será mais
exigente na busca pela felicidade”.

cunstâncias nas quais o ato é praticado; (3) a

7
Cf. Ibid, p. 70 e 71. Veja também Luis Alberto PELUSO. A ética utilitarista como ciência social aplicada: a visão engenharial de
Jeremy Bentham, In: Revista Reflexão, PUCCAMP, vol. 49, p. 30.
8
Ibid, p. 71 e 72. De acordo com a tradução brasileira: “(1) o próprio ato que é praticado; (2) as circunstâncias nas quais o ato é praticado; (3) a intenção que pode ter acompanhado o ato; (4) a consciência, inconsciência ou falsa consciência, que pode ter acompanhado
o ato. (...) (1) o motivo particular, ou os motivos que deram origem ao ato; (2) a disposição geral que o ato denota.”
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pela faculdade do conhecimento. São essas algumas das ra-

ciar o mundo, mas os indivíduos, que compõem o

zões, segundo Mill (1984) , que torna o utilitarismo justificável, por cultivar universalmente a nobreza do caráter como

bem do mundo. Nessas circunstâncias os pensamentos do homem mais virtuoso não precisam ultrapas-

algo superior na construção da felicidade individual e
coletiva.9

sar os indivíduos particulares envolvidos, exceto na
medida em que seja necessário certificar-se de que ao

O princípio utilitarista da maior felicidade, segundo Mill

beneficiá-los não viola os direitos, ou seja, as expec-

(1984) , busca o prazer (individual ou coletivo) tanto do ponto de
vista qualitativo quanto quantitativo, através das oportunida-

tativas legítimas e justificadas, de ninguém mais”.11

des decorrentes da própria experiência, da capacidade de tomar

Esse éo padrão da moralidade utilitária.

consciência de si e da prática da introspecção. Esse éo padrão de
moralidade, isto é, regras e preceitos da conduta humana (apesar

O utilitarismo é uma doutrina conveniente, não como
afirmam os críticos, mas no sentido de superar obstáculos para

das críticas dos adversários do utilitarismo bastante detalhadas
por Mill (1984) no Utilitarianism).Ao sustentar a idéia de que a

realizar objetivos úteis imediatamente para todos, de cultivar a
verdade na conduta, de respeito às regras, de garantir confiança

tranqüilidade e a emoção são elementos fundamentais para uma
vida satisfeita, ou seja, há uma relação inversamente proporcio-

na palavra dada, de proporcionar o bem sempre, etc. A construção da felicidade também será garantida para todos, segundo o

nal destes dois elementos, contentar-se com pouco prazer pode

utilitarismo, a partir da experiência humana (conduta), que ao
longo da história a humanidade desenvolveu permitindo, antes

significar ter uma vida mais tranqüila ou acostumar-se à dor para
ter uma vida mais emocionante; Mill (1984) responde aos

da ação, prever a conseqüência benéfica ou maléfica do ato.1 2

contestadores da teoria utilitária que não acreditam na felicidade
como o fim da vida, talvez possam aceitar a possibilidade de que

Mill (1984) , no decorrer deste tópico, procurou afirmar
as idéias mais importantes da doutrina utilitária dialogando com

os seres humanos, na maioria das vezes, se contentem com uma
porção bastante pequena dela. O utilitarismo vai além, concor-

diversos problemas levantados pelos seus críticos, como, por
exemplo, na crítica que segue:

dando com a possibilidade de abstinência da felicidade pessoal,
desde que em prol dos outros. Mas recusa a admitir que o sofrimento em si mesmo seja um bem. A felicidade que os
utilitaristas pregam como padrão, no que se refere ao certo ou
errado na conduta moral, é a que envolve a todos. Assim, ao

“Dizem-nos que o utilitarista rapidamente fará
de seu caso particular uma exceção às regras
morais e, quando submetido à tentação, enxergará mais utilidade na transgressão de uma nor-

adotar as máximas de: fazer aos outros o que gostaria que lhe
fizessem e amar ao próximo como a si mesmo; estaria o

ma do que em sua observância. Mas será o
utilitarismo a única doutrina capaz de nos for-

indivíduo, além de imparcial, sendo benevolente e

necer pretextos para praticar o mal e meios de
enganar nossa própria consciência? Uns e ou-

desinteressado. Este é o ideal da ética utilitarista, segundo Mill.
Tal ideal depende, em primeiro lugar, de que as regras sociais
sejam organizadas de modo a garantir que a felicidade
individual esteja harmonizada com a felicidade de todos e

tros são oferecidos em abundância por todas as
doutrinas que reconhecem como fato, na moral,
a existência de considerações conflitantes; e to-

também de que a educação, ao influenciar a formação do caráter
humano, possa criar uma relação consistente entre o próprio

das as doutrinas que conquistaram a crença de
pessoas sensatas o reconhecem. Não é culpa de

bem eo bem do todo.1 0 Multiplicar a felicidade pessoal, desde

nenhuma doutrina, mas da natureza complexa
dos manos, que as regras de conduta não pos-

que não cause prejuízo a outros, significa estar construindo a
felicidade universal. Conforme argumenta Mill:

sam ser formuladas de modo que não admitam
exceções, e que quase não se possa estabelecer

“A grande maioria das boas ações visa não a benefi9

Cf. John Stuart MILL, Utilitarianism, passim.
Cf. Ibid, p. 288 e 289.
11
Ibid, p. 290 e 291. De acordo com a tradução brasileira: “A grande maioria das boas ações visa não a beneficiar o mundo, mas os indivíduos,
que compõem o bem do mundo. Nessas circunstâncias os pensamentos do homem mais virtuoso não precisam ultrapassar os indivíduos
particulares envolvidos, exceto na medida em que seja necessário certificar-se de que ao beneficiá-los não viola os direitos, ou seja, as
expectativas legítimas e justificadas, de ninguém mais.” 12 Cf. Ibid, p. 294 e 295.
10
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em bases sólidas uma categoria de ação que seja

iguais. E complementa o seu argumento com as seguintes

sempre obrigatória ou sempre condenável”.1

idéias:

3

Reduzir a moralidade a princípios, segundo Mill
(1984) , está inerente ao utilitarismo. Faz parte do princípio de

“Na medida em que cooperam, suas finalidades se
identificam com as de outros: há pelo menos um sen-

utilidade as sanções externas e as internas, que são suficientes para contemplar todas as sanções que outras doutrinas

timento temporário de que os interesses alheios sejam seus próprios interesses. Todo o fortalecimento

morais possuem. O princípio identifica como sanção externa
a busca do bem ou da felicidade geral, não importando se sua

dos laços sociais e todo o crescimento saudável da
sociedade não somente dão a cada indivíduo um

origem decorre de Deus ou dos homens, e como sanção in-

intenso interesse pessoal em consultar, na prática, o

terna, segundo Mill (1984) , o sentimento subjetivo, ou seja,
a essência da consciência que permite identificar a transgres-

bem-estar dos outros, como também o leva a identificar seu sentimento mais e mais com o bem deles, ou

são de um dever. Por isso, não há motivo para não adotar o
critério da utilidade como sanção última de toda moralidade

pelo menos com um grau maior de consideração prática a respeito desse bem. O indivíduo toma, como

por corresponder aos sentimentos da humanidade e por ter a
mesma sanção de outros critérios morais. Se a sanção interna

que instintivamente, consciência de si mesmo como
um ser que obviamente presta atenção aos outros. O

tiver mais influência sobre a moralidade, ao se considerar o

bem desses outros, torna-se para ele algo a que natu-

dever como sendo inato, então o princípio utilitarista já goza
desse benefício.1 4

ralmente e necessariamente deve atentar, tal como a
qualquer das condições físicas de nossa existência.

Mill (1984) acredita que os sentimentos, por exem-

Ora, seja qual for a magnitude desse sentimento num
indivíduo, os mais fortes motivos do interesse e da

plo, o do dever, não sejam inatos, mas construídos através da
experiência e por esse motivo conferem força ao prin cípio de
utilidade. O fato de o utilitarismo possuir uma base natural de
sentimentos permite que a educação moral, implantada na
pessoa, resista ao julgamento e à análise. A partir do reconhecimento da felicidade geral como critério ético, a existência desse sentimento natural constitui a força da moralidade
utilitarista, pois o ser humano tem desejo de viver em harmonia com seus semelhantes. O estado social se apresenta natural, comum e necessário às pessoas. É do interesse de todos que todos sejam considerados em cada

um dos seus

simpatiaoincitamarevelá-lo, eomais possível animálo em outros; e mesmo se não possuir nenhum grau
desse sentimento, está tão interessado como qualquer outro em que os demais o possuam”.15

“A educação, ao influenciar a formação do
caráter humano, pode criar uma relação
consistente entre o próprio bem e o
bem do todo”.

interesses. Esta inferência é a base de uma sociedade de

Ibid, p. 297. De acordo com a tradução brasileira: “Dizem-nos que o utilitarista rapidamente fará de seu caso particular uma exceção às regras morais e,
quando submetido à tentação, enxergará mais utilidade na transgressão de uma norma do que em sua observância. Mas será o utilitarismo a única
doutrina capaz de nos fornecer pretextos para praticar o mal e meios de enganar nossa própria consciência? Uns e outros são oferecidos em abundância por
todas as doutrinas que reconhecem como fato, na moral, a existência de considerações conflitantes; e todas as doutrinas que conquistaram a crença
de
pessoas sensatas o reconhecem. Não é culpa de nenhuma doutrina, mas da natureza complexa dos assuntos humanos, que as regras de conduta não possam
ser formuladas de modo que não admitam exceções, e que quase não se possa estabelecer em bases sólidas uma categoria de ação que seja sempre obrigatória
ou sempre condenável.”
14
Cf. Ibid, p. 302.
15
Ibid, p. 304 e 305. De acordo com a tradução brasileira: “Na medida em que cooperam, suas finalidades se identificam com as de outros: há pelo menos
um sentimento temporário de que os interesses alheios sejam seus próprios interesses. Todo o fortalecimento dos laços sociais e todo o crescimento
saudável da sociedade não somente dão a cada indivíduo um intenso interesse pessoal em consultar na prática, o bem-estar dos outros, como também o leva
a identificar seu sentimento mais e mais com o bem deles, ou pelo menos com um grau maior de consideração prática a respeito desse bem. O indivíduo
toma, como que instintivamente, consciência de si mesmo como um ser que obviamente presta atenção aos outros. O bem desses outros, torna-se para ele
algo a que naturalmente e necessariamente deve atentar, tal como a qualquer das condições físicas de nossa existência. Ora, seja qual
for a magnitude
desse sentimento num indivíduo, os mais fortes motivos do interesse e da simpatia o incitam a revelá-lo, e o mais possível animá-lo em outros; e mesmo se
não possuir nenhum grau desse sentimento, está tão interessado como qualquer outro em que os demais o possuam.” 24 Cf. Ibid, p.
306 e 307. Ver
também sobre o valor dos sentimentos para Mill em Esperanza GUISÁN, Enciclopédia Iberoamericana de Filosofia, vol. II, p. 272.
13
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Essa convicção milleana sobre esse sentimento que sustenta a sanção última da moral da maior felicidade, portanto da moral utilitarista, se configura de todas as características de um sentimento natural, ou seja, o de sempre estar
se preocupando com os outros, sendo mais forte que os
sentimentos egoístas para a maioria dos seres humanos. A
exceção fica por conta daquele, que é obrigado pelo seu interesse privado, a não pensar nos outros.1

“Tanto Bentham (1984) quanto Mill (1984)
estabelecem uma relação imprescindível
entre o princípio da utilidade e a vida
moral que orienta as diversas condutas
dos seres humanos”.

6

“De acordo com a teoria utilitarista, a
felicidade é a única coisa desejável como fim,
as outras são desejáveis como meios para a
realização desse fim”.

Mill (1984) apresenta, no Utilitarianism, uma certa
preocupação a respeito de provas que poderiam ser

CONCLUSÃO
Tanto Bentham (1984) quanto Mill (1984) estabelecem uma relação imprescindível entre o princípio da utilidade
e a vida moral que orienta as diversas condutas dos seres
humanos. Ao fundamentar a moralidade utilitária na dor e no
prazer, Bentham, através de seu método de cálculos de dores e
prazeres, procura enfatizar o aspecto quantitativo ao obter o saldo das conseqüências que irá orientar o ato moral para o certo ou

dadas ao princípio da utilidade. De acordo com a teoria
utilitarista, afirma que a felicidade é a única coisa dese-

para o errado. Mill (1984) amplia a visão benthamiana
introduzin- do a dimensão qualitativa, distinguindo os prazeres

jável como fim, as outras são desejáveis como meios

mais desejá- veis e valiosos de outros, destacando as
faculdades superiores dos seres humanos (por exemplo, o

para a realização desse fim. Como provar tal inferência?
Ele afirma que se cada um dos indivíduos, particularmente, desejam a felicidade para si, então, conclui-se
que a felicidade geral é o desejo de todos, portanto a

conhecimento), que os tor- nam mais exigentes na busca da
felicidade. Diferentemente de outros seres, os humanos estão
sempre insatisfeitos no que diz respeito à felicidade, portanto

felicidade é uma finalidade da conduta e também um dos
critérios de moralidade, para avaliar sobre o certo e o

estão sempre em busca da mesma para si e para os outros. Tal
é o padrão da moralidade do utilitarismo: harmonizar a

errado; e que todos os outros desejos, por exemplo, a

felicidade individual com a dos demais e crer num sentimento
natural que possibilita a felicidade geral, como critério ético. O

virtude que pode ter um fim em si mesmo, que as pessoas têm se resumem no princípio da felicidade.
Ou seja, mesmo sendo desejada por si mesma, a
virtude é parte da felicidade, pois desejá-la é prazeroso e
afastar-se dela é doloroso. O meio tornou-se parte do
17

fim, conclui Mill. Portanto a felicidade a partir de seus
meios não é uma abstração, mas algo prático integrado
com a vida. Esta crença é aprovada pelo utilitarismo.

desejo de felicidade por parte de cada um dos indivíduos
pode se configurar no desejo geral de felicidade. Mill
(1984) acrescenta, também, à visão de Bentham (1984) sobre
as conseqüências, a afirmação de que a conduta humana foi
se desenvolvendo ao longo do tempo e oferecendo material
valioso para, antes da ação, proporcionar julgamentos de
conseqüências benéficas ou maléficas na construção da felicidade ou da infelicidade geral.
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