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Editorial
A segunda edição da Revista INICIA, consolida a iniciativa da FAI – Faculdade de
Administração e Informática de Santa Rita do Sapucaí, de criar um veículo de
comunicação dos trabalhos de iniciação científica elaborados pelos seus alunos.

Isto se verifica não só pelo fato de que mais uma edição esteja sendo publicada, mas sim
pela resposta positiva do corpo discente ao estímulo dado pelo corpo docente, liderado
pela Profa. Adicinéia Aparecida Oliveira, neste sentido.

Este número contém 10 artigos dos alunos de terceiro e quarto anos dos cursos de
Administração e Ciência da Computação, além de cinco resumos de trabalhos de
conclusão do curso de Ciência da Computação.

Os temas tratados são diversificados e isto era esperado, pois os artigos foram
selecionados de um total de 105 inscritos para serem publicados nesta edição.

A diversificação é natural quando se deixa fluir o verdadeiro espírito universitário e o
número de artigos inscritos revela o esforço dos alunos e o compromisso que eles
assumem juntamente com o corpo docente, o corpo técnico-administrativo e a diretoria
no sentido de continuarmos fazendo uma FAI sempre melhor.

Prof. José Cláudio Pereira
Diretor
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A TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA
OBTENÇÃO DE VANTAGEM COMPETITIVA*
João Paulo Lopes Pereira
Faculdade de Administração e Informática
joão.p.lopes@moore.com.br
Constanzza Carvalho Miranda
Faculdade de Administração e Informática
constanzzamiranda@bol.com.br
Resumo – Na era da globalização, a informação é
tratada como um bem valioso. Vemos todos os meios de
comunicação se interagindo para que, de alguma forma
se extraia o máximo de informações que se analisadas
e trabalhadas podem se tornar à diferença entre o
sucesso e fracasso. Podemos perceber hoje, num
mercado totalmente turbulento, que as informações em
conjunto com as estratégias a elas adaptadas e
aprimoradas são fatores primordiais, fatores que
diferenciam os métodos de decisão. Para que isso
ocorra muitas empresas estão desenvolvendo softwares
que permitam aos administradores uma melhor análise
dos dados que influenciam a decisão. Podemos levar em
consideração também a rapidez do mercado em
analisar e checar determinados dados. É
nesse
contexto que muitos paradigmas foram quebrados e que
novos surgiram, e é diante desse cenário que as
empresas estão cada vez mais valorizando as
informações, pois serão através delas que as empresas
estarão sendo diferenciadas.

Palavras-chave –
Estratégia, Agentes.

Planejamento,

Análise,

1. INTRODUÇÃO
É cada vez mais patente a relevância estratégica que a
tecnologia de informação apresenta para o
desenvolvimento de novas técnicas de administração,
aumentando a eficiência e a eficácia do trabalho no
ambiente global da organização, criando vantagens
competitivas e um melhor desempenho global
organizacional perante a concorrência.
As empresas estão cada vez mais envolvidas com a
informação, com o uso estratégico dessas informações.
Adaptadas às metas das organizações, fazem com que
algumas se superem, traduzindo em novos mercados,
melhores investimentos externos e um melhor
desempenho interno.

2. A EVOLUÇÃO DO PROCESSO
GERENCIAL DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Abstract – In the age of the globalization, the
information is treated as a valuable good, sees all the
medias is interacting so that, of some form if it extracts
the maximum of information that if analyzed and
worked can become the difference between the success
and failure. We can perceive today in a total turbulent
market, that the information set with the strategies
adapted and improved they are primordial factors,
factors that differentiate the decision methods. So that
this occurs many companies are developing software’s
that they allow to the administrators one better analysis
of the data that influence the decision. We can also take
in consideration the rapidity of the market in analyzing
and checking definitive data. She is in this context that
many paradigms had been broken and that new they
heed appeared, and is ahead of this scene that the
companies are each time more valuing the information,
therefore will be through them that the companies will
be being differentiated.

*Artigo

FCS,

A evolução da tecnologia da informação é uma história
de mudanças ininterruptas. A velocidade das
transformações é óbvia, no mundo dos negócios, nas
empresas e na própria tecnologia. O uso das “redes” está
deixando de ser um paradoxo para se tornarem uma
possibilidade concreta, fazendo da tecnologia da
informação uma força decisiva, afetando o modo de que
muitos executivos se organizem, operem e tornando
suas empresas melhores e mais competitivas.
Podemos definir quatro períodos bastante distintos da
evolução da TI (Tecnologia da informação) nas
empresas, são eles:




Processamento de dados (década de 60);
Sistemas de informação (década de 70);
Inovação e vantagem competitiva (década de
80);

apresentado no I Congresso de Administração em Alfenas (Unifenas).
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atendessem as necessidades de informação dos diversos
níveis gerenciais da empresa.

Integração e reestruturação do negócio (década
de 90).

Surgiram durante essa década muitos pacotes de
software, alavancando e acelerando o desenvolvimento
de sistemas. Poucas inovações ocorreram nesse período,
a maioria delas ocorreram fora dos domínios da área de
sistemas.

Na década de 50 os computadores começaram a ser
introduzidos nas grandes empresas e por parecerem
economicamente inviáveis eram ainda assim
limitadíssimos. Muitas empresas que procuravam a
automatização das atividades burocráticas como folha
de pagamento e contabilidade, buscavam uma melhor
relação custo/benefício para esse empreendimento.

A história da tecnologia da informação nas grandes
empresas revela um movimento pendular, alternando-se
entre extremos de inovação e disciplina, centralização e
descentralização. Conforme pêndulo retornou dos dias
de criação desordenada que os caracterizavam e passou
a prevalecer o rigor dos sistemas de informação.
Embora o termo não seja usual preferimos chamar essa
posição de pêndulo de era da inovação e vantagem
competitiva.

O processamento de dados evoluiu como função de
apoio isolada do negócio em si. Muitas empresas
construíram prédios enormes para acomodar melhor
seus departamentos de processamento de dados, muitas
vezes longe da sede administrativa.
Durante esse período, houve muita resistência à
mudança e à tecnologia; muitos profissionais com pouca
experiência se viram na obrigação de controlar uma
tecnologia nova e complexa buscando desenvolver
novos métodos de trabalho. Mostrando muitas vezes
para a empresa limitação, incapazes de se colocar no
lugar dos usuários, esses profissionais temiam em
perder o emprego por causa dos computadores.

O movimento de fuga ao excesso de disciplina, iniciado
junto com a década de 80 foi estimulada principalmente
por mudanças tecnológicas, com destaque para os
microcomputadores. Esse fator criou um mercado
inteiramente novo para a TI. O termo tecnologia da
informação passou a ser usado no lugar de informática.
Isso fez com que os executivos de negócios
descobrissem uma alternativa para exercer sua
liberdade, mais do que isso passou a olhar para os
computadores sob uma nova perspectiva. Quase todas as
aplicações informalizadas da era do processamento de
dados eram voltadas para dentro, para operações
administrativas das empresas. Na era da inovação e
vantagem competitiva os olhares se dirigiram para o
mercado em busca de oportunidades estratégicas
apoiadas em TI.

Como a oferta de trabalho para esses profissionais
estava em alta, muitos executivos optavam por deixar
no máximo, supervisores para a chefia do departamento
de processamento de dados. A dificuldade para
liberarem profissionais para essa área era grande e
muitas vezes os profissionais liberados não tinham
grandes qualificações fazendo com que muitos projetos
se tornassem inviáveis para a empresa.
À medida que o desenvolvimento de sistemas de
informações não era visto como um item de capital, suas
participações percentuais nos orçamentos dos anos
seguintes eram mantidas e muitas vezes reduzido, o que
ocorre até hoje, onde muitos profissionais, executivos
não conseguiram visualizar a relação entre os elementos
de custo ao longo do ciclo de vida dos principais
sistemas.

A busca da inovação é explicita e abrange todas as áreas
da TI. A postura da área de sistemas passou a ser o
posicionamento da TI como uma nova fonte de
oportunidades e vantagens competitivas, em parte pelo
suporte a eficiência dos usuários.
“As empresas abraçaram a TI como uma forma de
transformar tudo em just-in-time, pedidos on-line,
produção integrada por computador, estoques JIT”
(Keen, 1996).

Atualmente, começa a se firmar a consciência de que a
maioria dos custos de TI está oculta. Por exemplo:
temos que o custo de suporte e treinamento em
computação é muito superior ao preço de compra e o
custo total do desenvolvimento de sistema (Manas,
1999).

4. FATORES-CHAVES DE SUCESSO
Um dos mais relevantes aspectos a serem analisados no
posicionamento estratégico de qualquer empresa referese aos fatores fundamentais para o sucesso. Por mais
que uma empresa possa ser eficiente em sua área de
atuação, se ela estiver vulnerável em um fator chave é
muito provável que não consiga obter vantagem
competitiva. Abaixo segue algumas características
fundamentais dos fatores-chave de sucesso:

3. A ERA DOS SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO
Segundo Keen (1996), em meados da década de 70,
com os principais processos administrativos e contábeis
já automatizados, o foco da informação se voltou para o
desenho e a montagem de sistemas de relatórios que



são poucos;
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têm importância vital para a organização;
são diferenciais entre organizações;
têm grande influência no ambiente em que a
empresa atua;
são características do ramo de negócio ou
categoria do produto.

A. Qual é a filosofia de informação que a empresa
deseja perseguir?
B. Como a tecnologia de informação pode contribuir
para um melhor posicionamento estratégico,
econômico e organizacional para a empresa?
C. Como a empresa deve tratar sua evolução e
atualização da tecnologia de informações?

De acordo com [Norberto A. Torres, 1991] a
identificação clara dos FCS (Fator-chave de sucesso)
será a base fundamental para o posicionamento
estratégico da empresa. A abordagem por FCS
potencializa a empresa para resultados, essa análise
fornece fatores de importância para uma comparação de
uma empresa e seus concorrentes.

Referente a questão A, é fundamental para que haja um
baixo atrito entre a filosofia da empresa e seus objetivos
estratégicos e a estrutura de informática criada.Já a
questão B, trata-se do uso da tecnologia propriamente
dito, em aplicações a curto e longo prazo, mas que
tenham um resultado determinado e específico.

Para ele, os FCS são encontrados nos aspectos
fundamentais do relacionamento da empresa com o
ambiente em que se atua, e podem decorrer desse
relacionamento, das operações básicas ou ainda das
características da categoria de produtos que são
considerados importantes para o mercado. Abaixo temos
alguns possíveis FCS:

A questão C se refere à forma com que as empresas
devem e/ou desejam estar preparadas para acompanhar
o desenvolvimento tecnológico e as possibilidades de
utilização dessa tecnologia. A figura 1 abaixo mostra
como essas 3 (três) questões se interagem para o
sucesso da aplicação da tecnologia de informação na
empresa.















Filosofia e
objetivos
estratégicos
básicos das
empresas.

FCS
relacionado
ao
produto/serviço:
(Necessidade do mercado) qualidade, preço,
durabilidade, tecnologia usada, vida útil,
segurança, assistência, etc;
FCS relacionado à estrutura logística e relações
com o mercado: eficiência dos canais de
distribuição, método de venda, pressões e
poder de barganha, etc.;
FCS relacionados a processo: tecnologia
utilizada,
pontos
vitais
no
processo
operacional, etc.;
FCS relacionados a insumo: garantia de
fornecimento, qualidade dos insumos, etc.;
FCS relacionados à capacidade de produção:
velocidade no lançamento de produtos,
velocidade de adaptação às variações de
demanda, etc.;
FCS relacionados a porte e estrutura da
empresa: capacidade de absorção de impactos,
flexibilidade e rapidez nas mudanças, etc.;
FCS relacionados à relação da empresa com o
ambiente: poder de influência junto ao
governo, facilidade na obtenção a informações,
etc.

Uso da tecnologia
de informação
como suporte para
objetivos básicos e
estratégicos das
empresas.

Nível de tecnologia
da empresa e a
disposição para seu
uso.
Figura 1 - Aplicação direta da tecnologia de informação nas
diretrizes das empresas.

6. ANÁLISE DA INFORMAÇÃO
De acordo com Stair (1998), com o mercado em
turbulência e todas as empresas buscando obter
vantagem competitiva, se faz necessário uma melhor
análise das informações. Abaixo temos algumas
características das informações que se analisadas
corretamente dentro do processo que a empresa utiliza,
pode-se tomar a decisão correta e assim obter vantagem
competitiva:

É de se lembrar que o resultado de esforços para a
aplicação de alguns fatores citados acima como
diferencial, pode ocasionar em grandes lucros.

5. PLANEJAMENTO INTEGRADO DA
INFORMÁTICA





O planejamento de informática deve atentar para 3 (três)
preocupações básicas:



precisa: não pode haver erros;
completa: deve conter todos
importantes;

os

fatos

econômica: deve-se analisar o valor da
informação;
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flexível: a informação pode-se ser usada para
várias finalidades;
confiável: verificar a fonte da informação;
relevante: a informação relevante é importante
para o tomador de decisão;
simples: a informação não deve ser
exageradamente
complexa,
pois,
pode
atrapalhar o tomador de decisão em sua
análise;
em tempo: a informação deve estar disponível
em tempo para uma tomada de decisão;
verificável: isto é, a informação pode ser
averiguada.







7. USO ESTRATÉGICO DA TI

tanto pelo valor do investimento quanto pela
assimilação da tecnologia;
Fornecedores: a TI permite a criação de
parcerias com fornecedores, mais do que as
antigas estratégias usadas;
Cliente: a TI permite criar valores e parcerias
com clientes, além de facilitar o acesso até os
mesmos e possibilitar uma melhor escolha e
mais lucrativa;
Produtos substitutos: A TI contribui para a
criação de melhores níveis de serviços
associados aos produtos e de sua qualidade;
Indústria: A TI continua oferecendo grandes
melhorias para o redesenho da organização e
seus processos.

Segundo Albertin,(1999), são necessários algumas
considerações para o uso estratégico da TI nas
organizações, são elas:
 utilização da tecnologia por sua tendência de
custo/desempenho;
 a capacidade de conectividade;
 o potencial competitivo que a inovação da TI
permite nas aplicações para obter benefícios
diferenciais no mercado.

Em tempos críticos, a empresa deve se manter: enxuta,
forte, ágil, capaz de suportar as mudanças bruscas do
mercado, além de se movimentar rapidamente
aproveitando as oportunidades. É com esse conceito que
a informação deve fluir, contribuindo para que a
empresa consiga atingir o sucesso.
A administração dessas informações, traduzida e
incorporada às metas e objetivos da empresa, faz com
que ele defina sua estratégia de inovação que permita
identificar as oportunidades e assumir a liderança.
A TI pode ser incluído nesse aspecto, como uma
tecnologia capaz de alterar as operações da empresa,
modificar seus produtos e serviços e alterar seus
relacionamento com parceiros, mercados, concorrentes
e com todos o ambiente ligado diretamente e
indiretamente.
A TI têm grande influência na administração porque
pode afetar:
 a produção, tanto física como intelectual de
qualquer produto ou serviço que a empresa
vende;
 a coordenação da organização, pelo seu poder
de encurtar distâncias e diminuir tempos; e;
 a memória da organização, por meio de seus
bancos de dados.

N.º
de Maiores
impactos
objetivos
potenciais.

Implicações
para
a
Administraçã
o

1º
Ganho Reduzir
custos
potencialmente
e/ou melhorar os
alto em estreitas serviços;
áreas de negócios;

Identificar
específicas
empresa
explorar;

áreas
da
a

2º
Integração Elevar o nível de Articular a lógica
oferece eficácia e recursos
para a integração;
efetividade;
estratégico;

Segundo Morton (1991), na apresentação do seu
trabalho sobre TI e a administração, considerou duas
premissas básicas:
1. O ambiente de negócio é e continuará
turbulento.
2. A TI continuará sua rápida evolução pelo
menos durante a próxima década.

3º Grande poder Fazer
de
criar reengenharia do
capacidades
negócio com um
diferenciais
no maior nível de TI;
mercado;

Alinhar
estratégias
organização
TI;

4º Oportunidades
para
explorar
criativamente as
capacidades

Articular a lógica
do redesenho para
o
foco
da
empresa;

Criar
uma
organização
virtual e ocupar
uma
posição
central na rede de
negócio;
5º
Alterar
o Identificar novos
escopo do negócio negócios tão bem
tanto pró como quanto ameaças
relativamente.
potenciais.

Muitas empresas estão estudando como a TI pode
aumentar o seu poder competitivo, para isso estão
utilizando o modelo de “Forças Competitivas” de Porter
(1986). Algumas considerações sobre TI e este modelo
são:
 Novos entrantes: a TI pode ser determinante
para evitar a entrada de novos concorrentes,

da
de

Identificar
um
novo escopo de
negócio.

Quadro 1 - Impactos, objetivos e implicações do redesenho
nas organizações.
Fonte - Alberto Luiz Albertin.
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8. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO



De acordo com Manas (1999), sistema de informação é
hoje um elemento indispensável para dar apoio às
operações e a tomada de decisão na empresa moderna.

reduzido tempo de resposta a problemas
complexos;
Capacidade
de
armazenar
e
aplicar
conhecimento e experiência a problemas, etc.

Abaixo temos algumas razões típicas para se iniciar um
projeto de desenvolvimento de sistemas:
 problemas com o atual sistema;
 vontade de explorar novas oportunidades;
 aumento da concorrência;
 vontade de fazer uso mais efetivo das
informações;
 crescimento organizacional;
 mudança no mercado de ambiente externo.

Para que se tome uma decisão é necessária uma análise
do ambiente que se fará. Tentando prever ou se
aproximar da realidade, os executivos modernos contam
com sistemas de informação, que se analisados
corretamente o resultado poderá ser o esperado ou o
mais próximo disso.
Abaixo temos alguns tipos desses sistemas de
informação:

IA - Inteligência Artificial: é uma parte da informática
que utiliza programas ou simuladores da inteligência
humana. São capazes de resolver algumas tarefas que
utilizam a habilidade mental. A inteligência artificial
está dividida em 3 (três) partes: Linguagem natural,
Robótica e Engenharia do Conhecimento.

SIG - Sistema de Informações Gerenciais: fornece aos
administradores, informações úteis para obter feedback
para várias operações empresariais, e, através das
análises desses relatórios as decisões são tomadas.Para
muitas organizações um bom SIG é a chave para a
lucratividade.

9. SISTEMA DE INFORMAÇÃO COMO
INSTRUMENTO PARA SE OBTER
VANTAGEM

SSD - Sistemas de Suporte a Decisão: são utilizados em
todos os níveis organizacionais, foram desenvolvidos
para que as decisões tomadas sejam eficazes. Abaixo
temos destacados algumas características de um SSD:
 grandes volumes de dados;
 diferentes fontes de dados;
 flexibilidade de relatórios e de apresentações;
 voltado para estilos individuais de tomada de
decisão;
 formato modular;
 realiza análises Sofisticadas;
 orientação gráfica;
 abordagem de otimização e heurística;
 análise de simulações e de realizações de
metas.

As informações e o conhecimento compõem recursos
estratégicos essenciais para o sucesso de uma empresa.
Não devemos pensar em vantagem competitiva
analisando resultados de exercícios passados, mas sim
como manter e desenvolver vantagens competitivas no
futuro.
A informação transformou-se em um dos elementos
fundamentais para qualquer organização. Para
analisarmos a capacidade competitiva de uma
organização, temos abaixo alguns conceitos:
 capacidade de obter a qualidade total do
serviço prestado ao cliente:
 rapidez de reação da empresa;
 capacidade de evolução da empresa;
 capacidade de inovação da empresa.

SSDG - Sistema de Suporte à Decisão em Grupo:
Permite
eliminar
comportamentos
grupais
contraproducentes ou prejudiciais à tomada de decisão,
além disso, uma vez interligado em rede as decisões
poderão ser tomadas mesmo as pessoas estando
geograficamente afastadas. Como exemplo de SSDG
temos as vídeoconferências.
SSE - Sistema de Suporte executivo: é um SSD
especializado que inclui todo o hardware, software,
dados, procedimentos e pessoas, utilizadas para auxiliar
os executivos de nível sênior da organização. Também
conhecido com SIE (Sistema de Informação Executiva).

Uma empresa deve possuir em sua filosofia algumas das
características citadas abaixo, que se trabalhadas podese obter vantagem competitiva.
 Atuante, em que a competitividade e provada
por sua rentabilidade em curto prazo e
sobrevida em longo prazo;
 Identidade definida, sabendo o que e, o que
deseja ser e tendo conhecimentos de como agir;
 Alerta, tanto ao interior (comunicante e
participativa), como ao exterior (vigilante e
antecipativa);
 Capacidade de adaptação à mudança de
ambiente e de aprendizagem inovadora;
 Capaz de esforços que permitam o
aperfeiçoamento de seus membros, motivando
e melhorando suas competências;

SE - Sistemas Especialistas: é um conjunto de
componentes integrados e relacionados, incluindo um
banco de conhecimento. Comparados a outros sistemas,
os sistemas oferecem benefícios poderosos. Por
exemplo:
 melhor resolução de problemas;
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mercado, consequentemente haverá em decorrência
desse contexto uma receita de vendas menor e que
num futuro próximo poderá trazer a essa empresa
muitos obstáculos que irão dificultar sua permanência
no mercado.

Capaz de mobilizar energias e inteligência para
atingir o objetivo por ela fixado;
Capaz de inovar os métodos, produtos e
serviços antecipando a concorrência.

10. AGENTES DE MUDANÇAS

Sabemos que as organizações enfrentam muitas
barreiras e muitos concorrentes, mas se conseguirmos
fazer com que a empresa que administraremos no futuro
se destacar pelo uso de tecnologia e pela capacidade de
inovação e reação neste mercado, provavelmente esta
empresa terá uma vantagem competitiva. Na verdade
vantagem competitiva se dá no momento que adaptamos
um sistema de informação ao ideal de uma organização.

Para Torres (1999), os agentes de mudanças estão
relacionados com vantagens competitivas. Abaixo segue
uma série de recomendações baseadas dentro de um
contexto empresarial:










adaptação ao cliente e antecipar suas
expectativas;
melhorar a reação da empresa por meio da
informação rápida e seletiva;
desenvolvimento da capacidade de evolução da
empresa para assegurar seu conhecimento;
desenvolvimento da capacidade de inovação
para preparar a adaptação da empresa;
desenvolvimento da capacidade de percepção
do que ocorre no exterior e quanto ao futuro
da empresa para melhor se adaptar;
adaptação da empresa com e para os homens: a
informação e o conhecimento são mais pêlos
homens do que pêlos sistemas;
tornar a empresa mais comunicativa para
padronizar os conhecimentos e a informação,
para melhor se adaptar;
a informação não é um fim em si: rumo a
gestão da informática como meio integrado a
estratégia da empresa;
buscar capacitação pela experiência adquirida
para o futuro da empresa (com êxito).
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Resumo –– A comunicação e o marketing nos últimos
tempos vêm mudando drasticamente, amparados pelos
sistemas de informação. Antes, para se vender um
determinado produto ou serviço, era preciso ser um
bom vendedor, com bons argumentos a respeito do
produto ou serviço e ser muito gentil. Atualmente, a
venda de um produto ou serviço é auxiliada por outro
meio de comunicação e marketing - a Internet, que,
com uma bela apresentação (home page), com rapidez
e eficácia, dão credibilidade e confiabilidade ao
cliente, levando-o a efetuar compras sem sair de casa.
A cada dia que passa, esse meio eletrônico de
comunicação e marketing vem sendo ainda mais
utilizado pelas pessoas e por empresas.Em um futuro
próximo a Internet ou outra versão desta forma de
comunicação será mais sofisticada, com facilidades
tais como realidade virtual, que permitirá que o cliente
entre virtualmente em outros ambientes e,
conseqüentemente, experimentando produtos e
serviços de forma mais realista, revolucionando ainda
mais o comércio eletrônico.

1. INTRODUÇÃO
Grande parte do mundo empobreceu nas últimas
décadas. Uma economia mundial lenta resultou em
tempos mais difíceis para os consumidores e os
profissionais de marketing. As necessidades das
pessoas são cada vez maiores em todo o mundo, mas
em muitas áreas não há dinheiro para a aquisição dos
bens desejados. Estas condições da economia criaram
tantos problemas quanto oportunidades para os
profissionais de comunicação e marketing.
As distâncias geográficas e culturais encolheram com o
advento dos aviões a jato, máquinas de fax,
acoplamento de computador e telefone, transmissões
mundiais de televisão por satélite e outras técnicas
avançadas. Isso permitiu que as companhias
expandissem sua área de atuação, compra e fabricação
e o resultado foi um ambiente de marketing mais
complexo, tanto para as empresas quanto para os
consumidores.
Antigamente a comunicação e o marketing eram
aplicados, em sua maior parte, no setor de negócios.
Porém, nos anos recentes, tornou-se um grande
componente das estratégias de muitas organizações
sem fins lucrativos como faculdades, hospitais,
museus, orquestras sinfônicas, igrejas, etc. Hoje o
crescimento contínuo da comunicação e do marketing
de setores públicos e sem fins lucrativos apresentam
desafios novos e excitantes aos gerentes.

Abstract –– Communication and marketing are
changing lately, supported by information system.
Formerly, to sell a specific product or service was
necessary to be a good seller, endowed with good
arguments about product or service and to be very
kind. Nowadays, the sale of a product or service is
aided by another communication way and marketing –
the Internet – that, with a nice home page, speed and
effectiveness, gives reliability to the customer, leading
he to buy without go out home. Day by day, this
communication way and marketing, or e-commerce, is
being used more and more for peoples and companies.
In the next future, the Internet, or another version of
this communication way, will be more sophisticated,
with facility, like virtual reality, that will allow to place
the customer inside of virtual environments to try on,
more
realistically,
products
and
service,
revolutionizing even more the e-commerce.

A década passada deu uma lição de humanidade às
empresas comerciais do mundo inteiro. As empresas
domésticas aprenderam que não podem mais ignorar os
mercados globais e os concorrentes. As empresas bem
sucedidas de setores maduros aprenderam que não
podem ignorar os mercados, as tecnologias e as
abordagens emergentes de administração. As empresas
de todos os tipos aprenderam que não podem
permanecer fechadas, ignorando as necessidades dos
consumidores e do meio ambiente.

2. COMUNICAÇÃO E MARKETING ON-LINE
Palavras-chave ––
Comunicação, marketing, ecommerce, e-consumer.

Os benefícios da comunicação e do marketing on-line
são muitos. A conveniência é o principal benefício,
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pois os consumidores podem adquirir produtos 24
horas por dia, não importando onde estejam. Não
precisam enfrentar congestionamento de tráfego,
procurar estacionamento para seus veículos ou mesmo
caminhar horas para encontrar o que querem. A
informação é outro ponto forte desse meio, pois é
possível encontrar informações comparativas sobre
empresas, produtos e concorrentes, sem sair de casa ou
do trabalho. Ainda no lado dos consumidores eles
ficam com menor exposição a vendedores e a fatores
emocionais, pois, com os serviços on-line os
consumidores podem contornar a persuasão de
vendedores ou evitar a influência de fatores
emocionais.

industrial: um avanço totalmente inusitado, inesperado.
E, se na nova geografia mental criada pela ferrovia, a
humanidade dominou a distância, na era do comércio
eletrônico a distância foi eliminada. Assim, como a
ferrovia de 170 anos, o comércio eletrônico está
gerando um bom novo distinto, provocando
transformações aceleradas na economia, nos mercados
e nas estruturas de indústrias inteiras; nos produtos,
serviços e em seus fluxos; na segmentação, nos valores
e no comportamento dos consumidores; nos mercados
de trabalho e de emprego.
Com o surgimento da internet, empresas do mundo
inteiro estão se vendo obrigadas a repensar seus
modelos de negócios, pois, além de trazer
oportunidades inéditas e expandir mercados, a internet
também representa ameaças, à medida que abre o
campo para novos e inúmeros concorrentes.

Para as empresas, as vantagens também são muitas,
como adaptações rápidas às condições do mercado,
com custos menores, porque evitam as despesas de
aluguel, seguro e instalações. Podem produzir e
veicular catálogos digitais com custos inferiores aos
tradicionais. As empresas de marketing on-line podem
interagir muito mais com seus clientes. Podem
disponibilizar relatórios, demonstrações gratuitas de
softwares e acompanhar o tamanho da audiência. É
possível saber quantas pessoas visitaram seu site e
identificar as páginas mais consultadas, assim, toda vez
que a pessoa acessar a determinada página, abrir-se-á
automaticamente uma janela especial com o conteúdo
que o internauta mais visitou na página. É possível
enviar o catálogo digital com informações e conteúdo
exato do que o internauta quer, com isso poupar o
tempo do nosso consumidor/cliente, e também fazendo
a empresa acertar bem no alvo.

Apesar da inexistência de empresas locais e geografias
distintas na nova era digital, decisão do tipo onde
produzir, onde e como continuarão sendo importantes
para as empresas. Na próxima década, o marketing
sofrerá uma reengenharia completa e os profissionais
de marketing terão que repensar as bases dos processos
pelos quais identificam, comunicam e agregam valores
para os clientes.
Um estudo realizado pelo centro de Pesquisa em
Comércio Eletrônico da Universidade do Texas
mostrou que a indústria da Internet nos Estados Unidos
movimentou 301,4 bilhões de dólares em 1998. De
acordo com a ActivMedia Reserarch, tal indústria, em
2003 representará um negócio de 1,3 trilhão de dólares.

Quando se fala em comunicação e marketing on-line
não podemos deixar de citar os diversos portais que
existem, como por exemplo: Cadê, Altavista, Google,
Achei, Uol, Aol, Bol, Metaminer, Globo e Yahoo.
Segundo uma pesquisa publicada no site
www.zemoleza.com.br, o portal mais visitado do
mundo é o Yahoo, que é considerado um mega portal.
Veja alguns dados desse portal:


No Brasil, nos últimos anos, surgiram cerca de 50.000
sites na internet, e os sistemas brasileiros de comércio
eletrônico deverão movimentar cerca de 70 milhões de
dólares este ano. Não há, no entanto, consenso sobre o
número de internautas brasileiros, estima-se em torno
de 2,3 milhões, mas estima-se que em 2005 esse
número será quinze vezes maior, sendo os brasileiros já
são responsáveis por 88% das compras on-line feitas na
América Latina.

Tem mais de 120 milhões de usuários em todo
o mundo;



A rede global do Yahoo se estendeu a 22
países e foi traduzido para 12 idiomas;



Conta com 3.550 anunciantes e mais de 1.000
sócios de conteúdo;



Na Argentina, possui 7.000 lugares indexados,
divididos em 14 categorias;



Recebe diariamente
navegantes argentinos.

mais

de

Empresas em todo o mundo já estudam formas de
democratizar ao máximo a Internet. Nos Estados
Unidos, por exemplo, muitas empresas estão
distribuindo
computadores
de
graça
para
consumidores. No Brasil, acredita-se que, em uma
década, a Internet fará parte da vida de consumidores,
não importando a classe social que pertençam.
Em dez ou quinze anos, os computadores estarão mais
baratos do que os aparelhos de TV. Para ele, o
computador vai estar na televisão, será um mundo em
que quase todos terão acesso à internet e ela será
universal.

500.000

Com esses dados é possível imaginar a força que tem a
comunicação e o marketing on-line no Brasil e em todo
o mundo.

Uma empresa pode utilizar a rede para fazer pesquisas,
oferecer informações, promover fóruns de debate,
oferecer treinamento, comprar e vender mercadorias,
promover leilões ou trocas on-line e até oferecer
produtos na forma de bits.

O comércio eletrônico representa a revolução da
informação o que a ferrovia foi para a revolução
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As empresas podem desenvolver comunicação e
marketing on-line de quatro maneiras:


Criando uma Vitrine Eletrônica - onde terá a
descrição da empresa e de seus produtos, em
forma de texto, vídeo, oferecendo um
atendimento rápido e personalizado, bem
como a própria venda através da internet;



Participando de fóruns - grupos que reúnem
interessados em assuntos especializados;



Colocando anúncios on-line - o site
www.tpa.com.br, um provedor de acesso à
internet de Timbó (SC), tem espaços on-line
de diversos tamanhos e preços que variam de
R$ 80,00 à R$ 1.000,00 dependendo do tempo
que o anúncio eletrônico ficará na página,
pode ser ela a página principal do provedor ou
em páginas de interesse do anunciante;



uma nova técnica de subsistência. Assim ocorre até
hoje. Uma dessas mudanças é a chamada Nova
Economia, que propiciou, entre outras coisas, a criação
de novos negócios como o comércio eletrônico, ou ecommerce.
O comércio eletrônico é a mais nova forma de venda
direta ao consumidor, que como qualquer outro tipo de
negócio, tem suas vantagens e desvantagens. O maior
motivo dessa nova forma de comercialização é atingir
um maior número de consumidores, seja para captação
de novos clientes ou fidelização. Não podemos
esquecer também o fato de ser necessário devido ao
aumento da competitividade.
Estar na Internet significa participar, a um custo muito
baixo, de um mercado global, onde mais de cinqüenta
milhões de pessoas têm acesso. Nela, o cliente pode
estar em contato não só com o produto ou serviço, mas
também com a filosofia da empresa, sua história, fotos,
gráficos, etc.

Correio eletrônico / e-mail - pode-se inclusive
encontrar com muita facilidade no mercado
venda de endereços de e-mail, já segmentados
por classe social, estado, hábitos, etc.

É preciso esclarecer que a internet é meramente uma
ferramenta para o negócio, capaz de levar mais
informações com mais qualidade em tempo real, a um
número muito maior de pessoas. A qualidade,
seriedade, agilidade e tantos outros itens que um bom
produto deve ter, não podem ser virtuais, pois a
satisfação do cliente deve vir antes de tudo.

As novas tecnologias estão transformando não só as
relações econômicas e financeiras do homem, mas
também promovendo mudanças profundas na execução
do trabalho, nas relações do empregado com a
empresa, no perfil das carreiras e no próprio estilo de
vida do trabalhador. As informações estão amplamente
disponíveis e, provavelmente, haverá queda de
barreiras culturais. O indivíduo estará cada vez mais
livre para se comunicar, buscar conhecimentos,
estabelecer parcerias, fazer negócios, divertir-se,
utilizar a internet como uma poderosa ferramenta de
comunicação e marketing on-line.

4. E-CONSUMER
Um dos principais desafios do e-commerce nesta nova
fase para qual se encaminha à internet, é conhecer os
hábitos do consumidor. Este e-consumer possui
características próprias, com diferenças latentes em
relação ao consumidor tradicional. Ele espera das
empresas virtuais uma postura muito mais séria, porque
logicamente desconfiam muito mais. Conquistar a
confiança de um cliente a ponto de ele fazer um
pedido, enviar seu número de cartão de crédito e
autorizar a compra, pode ser muito mais difícil do que
estamos pensando. É importante além de conhecermos
estes consumidores, sua forma de pensar e saber o que
eles esperam do serviço ou produto oferecido, muito
trabalho de divulgação para convencê-lo de que muitas
vezes oferecer um produto pela internet realmente pode
sair muito mais em conta, afinal o custo operacional
diminui.

Como um processo de mudança, este pode ser capaz de
subverter modelos tradicionais de negócio, causar
desconforto na ordem estabelecida ou, ainda, dificultar
a gestão de uma corporação, e até de um setor inteiro.
Por outro lado, os riscos podem transformar-se em
oportunidades gerando ganhos para ambos: clientes e
empresas - utilizando o marketing on-line.
O comércio eletrônico está provocando a
desintermediação que corresponde ao processo que
elimina a necessidade de intermediários. Por permitir a
comunicação direta entre fornecedor e consumidor,
torna-se supérflua a presença de terceiros para atuarem
como corretores ou intermediários.

3. E-COMMERCE

O e-consumer compra por impulsos, porque a
característica multimídia da internet torna o produto
muito mais atraente. Somando isso a preços mais
baixos, à facilidade e comodidade o consumidor se
empolga e compra. Em contra partida, ele desiste
facilmente da compra se demorar muito tempo para
conseguir acessar o site ou carregar qualquer
informação. Além disso, o consumidor raramente volta
a um site que não contém as informações que ele
deseja.

Observando a história podemos perceber que o homem
criava um novo ambiente a cada vez que desenvolvia

O e-commerce vai seguir uma tendência muito
parecida com o B2B. Os vendedores disputam entre si

O modelo proposto para o novo ambiente de negócios
analisa os aspectos adaptativos da comunicação e do
marketing on-line, suas características básicas nas
organizações como nova forma de atingir diretamente
clientes potenciais.

16

para oferecer melhores preços em grandes compras. A
disputa por clientes vai ser cada vez mais acirrada.
Além da crescente personalização do atendimento ao
cliente, um tipo de serviço promete fazer sucesso, que
é o de pesquisa de preços.

lesado por fornecer seu número de cartão de crédito na
Internet e, mais tarde, os dados foram roubados por um
hacker. Esse tipo de notícia começou a afastar o
consumidor das lojas virtuais. Infelizmente o
consumidor está exposto a esse tipo de crime.
Entretanto, é necessário e muito importante que o
consumidor escolha para fazer suas compras, somente
as lojas virtuais que possuem o software ou
equipamento do tipo Firewall, que tem como objetivo
impedir que um hacker obtenha acesso ao banco de
dados através da Internet.

A palavra chave para se conquistar o consumidor na
internet é conteúdo. O e-consumer quer obter
informações sobre um determinado assunto, sem que
tenha que fazer algum dispêndio de dinheiro para isso.

5. VANTAGENS DO E-COMMERCE

Há dois anos, quando o B2C ainda era restrito a poucas
empresas, o problema de entrega de um produto após o
prazo estipulado eram freqüentes. Atualmente, com a
competição acirrada no mercado virtual, a situação
melhorou, mas, ainda assim, precisa de ajustes na
logística. Alguns sites prometem prazos que não
podem cumprir.

A adoção do e-commerce pode trazer vantagens
significativas para consumidores e companhias. Esse
novo negócio pode estabelecer uma presença em nível
global, onde mais de cinqüenta milhões de pessoas têm
acesso, portanto, um mercado deste tamanho não pode
ser ignorado.
As informações digitais não conhecem limites
internacionais, logo, mercados que podem ter sido uma
vez muito difíceis de aproximar, podem ser agora
muito lucrativos, afinal você pode estar chegando a
escritórios do mundo todo pelo preço de uma ligação
local. Essa comunicação com o mercado mostra que
sua empresa está atualizada e pode adequar-se a
qualquer situação, podendo enviar ou receber respostas
rápidas. Ao mesmo tempo seu cliente terá acesso a
todas as informações da sua empresa 24 horas por dia,
7 dias por semana. Mantendo essa linha de
comunicação aberta, com pedidos e vendas on-line,
com informações atuais, podendo comunicar-se mais e
com mais agilidade, você passa a fazer parte da vida de
seus clientes.

7. ÉTICA NA COMUNICAÇÃO E MARKETING
Na comunicação e no marketing a questão da ética é
muito importante e complexa. Muitas dessas questões
giram em torno da variável produto. Os fatores mais
críticos estão relacionados com a segurança,
embalagem e conteúdo nutricional de produtos
alimentícios.
As questões éticas relacionadas a preços derivam das
restrições legais sobre as práticas de preço. Este
problema foi coberto na parte da embalagem, onde
aumentos de preço escondidos podem ser praticados
com reduções quase que imperceptíveis no tamanho
das embalagens.

Outra vantagem do comércio eletrônico é no apoio às
vendas, onde uma boa estrutura na Internet serve como
argumento. Quando os vendedores podem ter um
acesso mais rápido e preciso quanto aos clientes,
estoque, preços, cotações, mercado, etc., o consumidor
não vai se sentir sozinho na hora de pedir uma ajuda ou
procurar por soluções referentes aos produtos e
serviços da sua empresa.

As questões éticas ligadas à comunicação estão dentre
as mais voláteis, principalmente por serem os abusos
na propaganda tão visíveis e divulgados. Com relação à
propaganda enganosa, ela é simplesmente indefensível
e inaceitável como mecanismo de mercado.
Outra questão ética na comunicação e no marketing é o
uso do sexo na propaganda, o qual vem sendo muito
criticado. O uso do sexo em anúncios é visto como
elemento que contribui para a decadência dos
princípios morais. Porém, uma das áreas mais
complexas da questão ética se relaciona à propaganda
de bebidas alcoólicas e cigarros. Diversas práticas
empregadas por fabricantes desses produtos têm sido
verificadas e discutidas muito atentamente.

Testar novos produtos ou serviços pode custar
caro.Muitas vezes por causa do custo de impressão,
pesquisas e remessas, as empresas evitam lançar
produtos novos até o uso total do produto atual. Na
Rede, podem ser lançados produtos e serviços novos
globalmente e imediatamente a custo zero.
Com todas essas vantagens, é previsto um crescimento
extremamente rápido para o e-commerce, podendo
atingir mais de U$ 8 bilhões em dois anos.

Embora a maior parte da controvérsia ética gire em
torno da propaganda, essa não é a única área de
comunicação discutida. A venda pessoal, em razão do
contato direto entre empresa e clientes, representa uma
área em que a ética do vendedor é constantemente
testada.

6. DESVANTAGENS DO E-COMMERCE
Os maiores obstáculos de se fazer e-commerce são a
segurança das informações e a distribuição do produto
– a entrega.

Os códigos de ética são um grupo de regras e normas
que descrevem o que os especialistas de marketing
deveriam esperar uns dos outros. Os códigos de éticas
encorajam o comportamento ético que elimina as
oportunidades do antiético em comportamento, porque

A mídia tradicional, principalmente a televisão,
começou a expor casos em que o consumidor foi
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contêm uma definição clara das expectativas e dos
castigos aplicáveis na frente da violação das regras.Os
códigos de éticas deveriam prover regras gerais que
permitem alcançar as metas e objetivos da organização
de certo modo eticamente aceitável.

Revista EXAME, Boston Consulting Group, 1999,
n.19, p. 160.
www.intermanagers.com.br.
www.mkton-line.net.

Ser ético nos negócios significa a necessidade de
obedecer a regras relativas à ocupação territorial,
costumes e expectativas da comunidade, princípios de
moralidade, políticas da empresa, atender à
necessidade de todos por um tratamento adequado e
justo e, entender como os produtos e serviços de uma
empresa e as ações de seus membros podem afetar seus
empregados, a comunidade e a sociedade como um
todo (positiva ou negativamente).
É fácil observar que as práticas ilegais e antiéticas
ocasionaram a decadência de muitas empresas. Isso
porque, elas preferiram o caminho da conduta antiética
a conduzir seus esforços de gestão para objetivos mais
nobres como aumentar a produtividade, a eficiência e a
qualidade de seus produtos e serviços.
Resta às empresas assumirem que, mudar o
comportamento ético é um desafio que precisa ser
enfrentado, que é difícil, mas vale à pena, pois a ética é
um instrumento de geração de confiança, portando
geradora de novos negócios.

8. CONCLUSÃO
Com este trabalho, tivemos a oportunidade de constatar
algumas curiosidades da comunicação e do marketing
on-line, onde o e-mail já tem 20 anos. Para se alcançar
um bom resultado na economia digital, vários
especialistas em comunicação e marketing on-line
afirmam que é necessário ter na economia real uma
empresa sólida, com nome e estrutura formada, com a
logística perfeita. Por outro lado, a comunicação e o
marketing on-line vem sendo utilizado cada vez mais
por empresas para efetuarem a venda direta, com o
produto ou serviço na hora certa e para a pessoa certa.
A proliferação de novas mídias significa a morte da
propaganda tradicional de mídia de massa que
conhecemos. Também significa maior volume de
interação entre produtor-consumidor, com benefícios
para ambas às partes. Os fabricantes, que obtém mais
informações sobre seus consumidores, podem
personalizar seus produtos e mensagens. Os
consumidores obtêm maior controle porque podem
optar ou não pela recepção de uma mensagem de
propaganda, por isso, os profissionais de comunicação
e marketing precisam estar atentos às novas mídias de
propaganda, cada vez mais segmentada e eficaz.
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Resumo - Costumar Relationship Management ou
também denominado como estratégia de marketing
one-to-one
ou
simplesmente
marketing
de
relacionamento, é um conceito novo de gerenciamento
na administração. É uma estratégia de negócio voltada
ao atendimento e antecipação das necessidades dos
clientes atuais e potenciais de uma empresa,
conseguindo mais lealdade dos mesmos. Para isso
integra os módulos de automação, gerência,
telemarketing, serviço de atendimento ao cliente,
marketing, web e comércio eletrônico. Essas
ferramentas possibilitam que todos os funcionários
tenham uma única visão do cliente, fazendo com que a
empresa adquira uma personalidade coletiva. O
relacionamento com o cliente depende de toda a
cadeia produtiva envolvendo também a relação da
empresa com os seus parceiros (funcionários e
fornecedores).

1. INTRODUÇÃO
Praticar CRM é gerenciar uma empresa baseando-se no
conhecimento das necessidades, anseios e desejos dos
clientes. Os sistemas concebidos a partir dessa norma
têm como ponto central e fundamental o cliente como
modelo, na capturação, análise e consolidação de
dados, distribuição de resultados e interação. O sistema
de informações serve de base para essas ações.
O CRM é essencialmente um termo para estratégias,
metodologias e softwares voltado para a organização
foco-no-cliente. Por exemplo, uma empresa pode
construir uma data base sobre seus clientes que mostra
seus relacionamentos de forma detalhada, assim o
sistema pode fazer uma combinação das necessidades
do cliente com as especificações dos produtos ou
serviços. Conseqüentemente a gerência e o pessoal de
vendas podem ter acesso a informações como quais
produtos determinados clientes costumam comprar e
até o próprio cliente ter informações diretas sobre o
que está em promoção, etc.

Abstract - Customer Relationship Management or also
called as marketing strategy one- to- one or simply
relationship marketing, is a new concept of
management in the management. It is a strategy of
business directed to the attendance and anticipation of
the necessities of the current and potential customers
of a company, obtaining more loyalty of the same ones.
For this it integrates the automation modules,
management, telemarketing, job of attendance to the
customer, marketing, web and electronic commerce.
These tools make possible that all the employees have
an only vision of the customer, making with that the
company acquires a collective personality. The
relationship with the customer depends on all the
productive string that also involves the relationship of
the company with its partners that are its employees
and the suppliers.

2. POR QUE INVESTIR EM CRM?
O real ímpeto para o CRM no ambiente atual é a busca
por um diferencial competitivo. O CRM permite um
diferencial em um ambiente de paridade. Hoje, para a
maioria das empresas é cada vez mais difícil competir
somente na base do produto ou simplesmente do
serviço, os avanços da tecnologia na área da
informação e da informática podem contribuir com a
extensão do produto ou serviço desde o atendimento
inicial até a assistência pós-venda. O intercâmbio entre
um cliente e a empresa torna-se mutuamente benéfico,
uma vez que os clientes oferecem informações em
retribuição aos serviços personalizados que atendem às
suas necessidades individuais.

Palavras – chave - cliente, marketing, sistema de
informação, banco de dados, web, frameworks.
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De um modo geral as aplicações voltadas para atender
um ciclo de CRM dão suporte direto para a
operacionalização das atividades de conhecimento do
cliente (marketing), conquista do cliente (vendas) e
retenção (serviço de atendimento e manutenção). Em
uma dimensão analítica estas aplicações devem
suportar sistemas de apoio à tomada de decisões
construídas a partir de visões como de multidimensão
do cliente em relação a produto/serviço, ponto de
venda, geomarketing, ou qualquer outro ângulo. Em
uma dimensão estratégica a empresa deve desenvolver
os índices de acompanhamento do ciclo de vida dos
clientes, sua lucratividade e fidelidade.

que recebe 30.000 ligações por mês e resolvendo mais
de 80% das solicitações no mesmo dia.

4. FUNCIONALIDADE
O CRM consiste basicamente em:


Ajudar
a
empresa
permitindo
seus
departamentos da diretoria de marketing a
identificar e alvejar seus melhores clientes, de
controlar campanhas do marketing com
objetivos e metas claras, e de gerar leads da
qualidade para a equipe das vendas, bem
como
melhorar
as
estratégias
de
transformação de clientes menores em
melhores clientes, recuperar clientes perdidos
e aumentar a lucratividade por cliente.



Ajudar à organização a melhorar Gestão de
Contas ou Gerência de Vendas otimizando a
informação compartilhada por múltiplas áreas,
e dinamizando os processos existentes e
reduzindo custos. Permitindo a formação de
relacionamentos
individualizados
com
clientes, com o alvo de melhorar a satisfação
do cliente e de maximizar lucros;
identificando os clientes mais lucrativos e
fornecendo o nível mais adequado do serviço.

3. EXEMPLOS DE EMPRESAS QUE
IMPLANTARAM CRM
Algumas empresas brasileiras decidiram investir em
marketing de relacionamento, implantando o CRM em
seu sistema. “Alguns exemplos citados na revista
Exame (Agosto, 2001) seguem abaixo”:
Telefônica: A empresa decidiu montar um banco de
dados inicial com uma amostragem de 700.000
pessoas. A partir daí fez uma classificação em seis
grupos que levam em conta a renda e a localização dos
clientes, para assim determinar o potencial de consumo
de cada um deles, conseguindo fazer com que seus
atendentes tivessem um treinamento especial para
prestar atendimento diferenciado para cada tipo de
consumidor. Um resultado não esperado foi que a
Telefônica descobriu que 12% de suas linhas estavam
em favelas. Que já é um ponto significativo para uma
mudança em relação ao marketing.

Os setores apoiados pelo CRM são:
Gerenciamento de vendas:
 Calendário e agendamento de contatos ou
visitas;
 Gerenciamento de contatos e contas;
 Controle de comissionamento;
 Gerenciamento de oportunidades;
 Previsão de vendas;
 Gerenciamento e emissão de propostas;
 Gerenciamento e assinalamento de
território;
 Relatórios de despesas com vendas em
cada fase do processo;
 Apoio direto para o pessoal ligado ao
marketing;
 Planejamento, execução e na análise de
campanhas de marketing, seja de maneira
tradicional ou baseada na web;
 Aquisição, geração e gerenciamento de
listas;
 Instrumentos para confecção de
orçamentos;
 Enciclopédia de marketing;
 Rastreabilidade,
distribuição
e
gerenciamento
das
oportunidades
qualificadas de negócio.

Banco do Brasil: Ele atacou duas frentes: uma foi atrair
os clientes para a Internet, financiando produtos de
informática e fazendo parcerias com 200 provedores
para fornecer acesso gratuito, facilitando o cadastro dos
clientes pela web, a outra frente foi dividindo seu
imenso cadastro em sete grupos, de acordo com perfil e
movimentação de conta. Um dos resultados foi um
retorno de 70% em malas-diretas bem direcionadas.
TAM: a empresa desenvolveu um programa de
fidelidade com base nas sugestões dos consumidores,
como o check-in expresso e o bilhete eletrônico. Só o
programa “Fale” atende 3.000 ligações por mês, recebe
3.000 e-mails e mais 4.000 cartas de bordo. Tudo isso
foi transformado em ferramenta de negócios pelos
executivos da TAM.
Nestlé: A empresa quer manter um relacionamento de
transparência com os consumidores. Com a Web, a
Nestlé quer esquecer os boletos de pagamento perdidos
e a pós-venda fictício, para isso investiu 2,5 milhões de
reais num sistema de relacionamento eletrônico com
seus clientes. Ela montou uma central de atendimentos

Suporte e serviço ao cliente:
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do empório da esquina conhecia cada um de seus
clientes e seus hábitos já sabendo o que oferecer
quando o cliente entrava no estabelecimento, com a
diferença que hoje o cliente não mora perto do
estabelecimento, mas sim virtualmente no mundo
inteiro.

Serviço de suporte ao consumidor;
Database de suporte ao consumidor;
Agendamento para visitas externas de
atendimento no campo;
Nível de serviço por contrato;
Gerenciamento das requisições de
serviços;
Integração direta entre tipo de serviço e a
rede de prestadores de serviços do
negócio;
Script dinâmico para a chamada;
Apoio ao gerenciamento da campanha de
marketing;
Ferramentas gerenciais;
Integração com dispositivos de telefonia;
Captação de pedidos e cotações;
Perfil do consumidor.

Isto está errado, pois graças à tecnologia fazemos
coisas novas e completamente diferentes, invocar
semelhanças superficiais entre passado, presente e
futuro não ajuda em nada na compreensão da nova
economia.
A familiaridade do dono do empório com os seus
clientes estava enraizada em uma forma de
sociabilidade que não existe mais. Conhecimento do
cliente e tratamento personalizado têm outro
significado: eles envolvem a mediação da tecnologia
para registro, sistematização de dados e tecnologia da
informação. A administração está se tornando eadministração.

5. TECNOLOGIA

Vivemos um tempo de ruptura e descontinuidade em
relação ao passado. Os paradigmas da economia e as
formas de sociabilidade estão mudando radicalmente.
Estamos passando por um momento de transformação
equivalente ao da Revolução Industrial. Da mesma
forma que um mundo inédito surgiu na passagem da
sociedade agrária para a sociedade industrial, estamos
assistindo à formação de um novo mundo baseado na
informação e no conhecimento.

Os computadores e a comunicação eletrônica
colocaram à disposição dos executivos uma quantidade
imensa de informações que envolvem a integração de
várias tecnologias, desde telefonia e Internet, até
aplicativos de hardware e softwares que atendem às
áreas de vendas, marketing, e suporte a clientes pósvenda.
Segundo uma pesquisa da Ernest & Young Consulting,
estima-se que existam mais de 100 softwares ligados
ao relacionamento com o consumidor. Entre os custos
dos programas, equipamentos e implementação, o
gasto pode ficar em qualquer ponto entre 300.000 e 3
milhões de reais.

A tecnologia da informação (TI) é o motor das
mudanças que vivemos e o principal agente de ruptura
com o passado. Ela está criando novas disciplinas de
administração que antes não existiam porque não eram
possíveis sem ela.

O sistema captura os dados do cliente ao longo de toda
a empresa, consolidando todos os dados capturados
interna e externamente em um banco de dados central,
e analisa os dados consolidados, distribuindo os
resultados dessa análise aos vários pontos de contato
com o cliente. Essa informação é utilizada ao interagir
com o cliente através de qualquer ponto de contado
com a empresa.

Não basta obter um grande banco de dados dos clientes
se estes não são utilizados adequadamente. Nem
mesmo adotar essa estratégia em partes. Por isso,
pudemos perceber que a prática de CRM não consiste
em pequenas e rápidas mudanças. Pelo contrário, deve
haver plena incorporação de suas práticas na empresa,
e por todas as pessoas. Este deve ser um dos motivos
identificadores do uso mais intenso desta filosofia nas
grandes empresas, pelo fato de possuírem, em sua
maioria, maior organização e rigidez formal. Mas
também as pequenas empresas têm (e como) muito a
ganhar com a sua adoção.

Dessa definição podemos concluir que CRM tem a ver
com a captura, processamento, análise e distribuição de
dados (o que ocorre em todos os tipos de sistemas),
mas com total preocupação com o cliente (o que não
ocorre nos sistemas tradicionais). O cliente é agora o
centro dos modelos de dados.

7. FRAMEWORKS
A definição de Frameworks é armação, estrutura que
serve principalmente para unir o front office e o back
office no intuito de promover esquemas e
especificações para
a criação de padrões de
compartilhamento de informações.

6. SOCIABILIDADE, ECONOMIA E
CRM
Segundo Daniel Loneeff, existe uma idéia equivocada
sobre o CRM, fala-se que o marketing via Internet fará
com que voltemos ao passado no tempo em que o dono
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Uma empresa que tem feito grandes investimentos
nesse tipo de tecnologia é a Microsoft, além de fazer a
união entre o front office e o back office para apoiar os
processos de decisões das empresas com ferramentas
de BI (Business Intelligence), que são instrumentos que
os executivos estão usando para extrair as informações
necessárias para as decisões das massas de dados, a
Microsoft tenta mostrar aos clientes a força do capital
humano (peopleware), pois está havendo uma
subutilização dos recursos tecnológicos, os usuários
não mudaram seus hábitos e continuam utilizando a
tecnologia comprada do modo antigo, impossibilitando
a real integração que o CRM tem que trazer. Os
recursos tecnológicos não servem para nada sem os
recursos humanos. Por isso deve haver um treinamento
sério nas empresas que pretendem adotar o CRM.

8. O APOIO DO MARKETING
Antes do CRM o Marketing contava com pesquisas de
mercado para obter informações sobre os clientes, no
entanto a pesquisa revela três tipos de desvantagens: a
primeira é que toda pesquisa cria um ambiente
artificial que interfere nas respostas dadas, a segunda é
que elas dão informações sobre aquilo que as pessoas
acham e dizem que querem, mas não necessariamente
sobre aquilo que elas realmente querem e não são
capazes de expressar , e finalmente a terceira é que
elas aprendem somente aquelas questões que
costumam tratar de coisas que elas já conhecem. Tudo
isso faz com que a pesquisa não seja vantajosa para
apoiar estratégias de criação de mercados.
Para eliminar essas desvantagens citadas, algumas
empresas estão filmando em oculto os consumidores
fazendo compras, o que certamente não é aprovado
pelos mesmos, no entanto os sistemas de CRM
pretendem mudar essa situação.

As empresas que funcionam como elos intermediários
da cadeia de produção devem ter a visão da satisfação
do cliente do seu cliente, vendo no consumidor final a
captação de seus processos.
A cadeia de valor deve se preparar para responder às
necessidades de personalização em massa possibilitada
pelo front office para cumprir as promessas feitas pelos
canais comerciais. Essa propagação implica uma
interação disciplinada e organizada por suites de EAI
(Enterprise Application Integration) entre as camadas
de front office (aplicações de e-commerce e CRM) e as
camadas de back office (os sistemas para ERP e
SCM_Supply Chain Management, gerenciamento da
cadeia de suprimentos). Tudo que acontecer no front
office deverá se propagar para rodar a cadeia de
suprimentos, pois a propagação representa um dos
pontos mais importantes na conquista e fidelização dos
clientes.

Quando o cliente entrar num site e comunicar-se por email ou por telefone, ele esperará que a empresa já
possua seus dados, para que ele não tenha que fornecêlos novamente, além de saber que a empresa tem
registros de seus hábitos podendo até personalizar a sua
navegação na net com soluções rápidas para a sua
demanda.
O CRM registra o comportamento das pessoas em ato
de interação real com a empresa, obtendo informações
sobre o que as pessoas acham e dizem que querem ou
sobre situações simuladas.
À medida que os clientes forem percebendo que seus
contatos com as empresas e as suas navegações em
sites estão sendo registrados e monitorados, eles
passarão a esperar e exigir essa monitorização.

Os aplicativos de informações comerciais podem se
beneficiar pela utilização das capacidades de OLAP
(processamento analítico on-line) para analisar os
dados de clientes e tratar das mensurações críticas de
retenção de clientes e retorno sobre investimentos.

9. INTERNET

Os vários sistemas operacionais e de produção
disponibilizam uma quantidade muito grande de dados,
além do que estes podem ser complexos,
sobrecarregando as organizações que tentam conhecer
melhor a sua base de clientes.

No início a Internet era utilizada apenas para dar
respostas a perguntas ou informações passivas , hoje
suportadas pelos conceitos de comércio eletrônico, ela
já pode ser definida como um canal ativo entre quem
vende e quem compra.

Em função disso as empresas optaram por criar uma
data warehouse, a base para análise de dados, para
liberar a informação de seus sistemas operacionais e
para que elas possam conhecer melhores os seus
clientes. No entanto, historicamente data warehouse
não tem tido bons resultados, sendo demorado e
envolvendo alto custo, além de ser complexo.

Atualmente a Internet é um ponto comum entre todas
as
considerações
sobre
novos
conceitos
organizacionais, novas formas de relacionamento com
os clientes e com os fornecedores, novas vitrines de
interação com o mercado, etc.
As empresas que irão usar o canal da Internet para as
suas campanhas de Marketing terão que se adaptar,
afinal, o comprador pagará por algo que não vê, não
toca, não conversa com o vendedor, nem sabe o seu
nome e nem onde fica. Todo o calor das vendas diretas
ou físicas, agora ausentes no mundo eletrônico, deverá
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ser compensado com uma abordagem de negócios clara
e compreensível. É nesse ponto que entra o CRM.

agora passam a direcionar suas atenções no
atendimento diferenciado ao cliente como forma de
obter sucesso nos
seus empreendimentos. As táticas de atendimento
preciso em tempo real e individualizado formam os
itens principais da estratégia de CRM.

10. O ESTÁGIO ATUAL DO CRM
Existem alguns aspectos interessantes que foram
ressaltados num seminário promovido pela Gartner
Group,2000. Segundo eles:

As novas tecnologias trazidas pela informática são
demandadas por uma nova ordem empresarial. Nesse
momento as forças externas atuantes sobre as empresas
(clientes e mercados) serão sobrepostas em relação às
forças internas (produtos e processos). Isso, na prática
significa que será mais importante saber o que o cliente
deseja comprar do que saber o que já é vendido.

O mercado ainda está num estágio verde – clorofila na
terra do Tio Sam, com certa confusão de conceitos, ou
seja, a indústria de vocábulo ainda continua
confundindo, sem estabelecer claramente os limites de
definições como CRM, e – business, e- commerce, BI,
etc.

O planejamento estratégico de marketing é considerado
fator determinante para que a empresa mantenha o seu
nível de competitividade estável. Os sistemas de
informações, com a ferramenta do CRM são vitais para
a fidelização dos clientes.

As indústrias com predominante uso da abordagem
CRM estão nas áreas de seguro de banco (onde a
competitividade certamente se mostra mais leonina e o
conhecimento do cliente passam a ser questão de
sobrevivência).

Fica claro que todas as empresas deverão se adaptar a
esse novo canal por onde suas campanhas de marketing
serão realizadas, por onde seus produtos serão
vendidos e por onde os clientes interagirão nos serviços
de pós-venda. E a preparação é fundamental, pois não é
suficiente simplesmente transferir as experiências do
comércio físico para o comércio virtual, é necessário
haver mudança.

O mercado está equilibrado entre empresas que têm
uma visão estratégica de CRM e aquelas com foco
mais tecnológico, mas somente 10% consideram que
CRM é simplesmente um conjunto de softwares (ainda
existem cerca de 45% de empresas com maior
coloração tecnológica, destoando do foco no cliente,
que é o propósito do CRM).

REFERÊNCIAS
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A informação histórica de consumidores e a
personalização são os dados considerados mais
importantes.

11. CONCLUSÃO
Nos últimos tempos, aproximadamente de dez anos, a
maioria das empresas reduziu os seus custos,
reestruturou processos e operações para alcançar os
objetivos financeiros almejados. Como resultado estas
empresas desenvolveram um comportamento tendendo
a uma visão interna da empresa, objetivando a
satisfação de seus acionistas. O corte de custos e a
reengenharia de processos acabaram resultando na
perda do foco no cliente, o que se mostrou um grande
erro. O cliente é a fonte de renda das empresas, que
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Resumo – Muitas empresas possuem Sistemas de
Informação (SI) para auxiliar os processos decisórios,
seja da alta administração, do corpo gestor ou do
corpo técnico. Um dos maiores problemas que as
empresas enfrentam, é que os SI fornecem informações
muitas vezes inoportunas e incompletas, dificultando
esses processos decisórios. A informação oportuna ou
conhecimento tem como objetivo facilitar o suporte à
tomada de decisão, na medida de sua geração também
oportuna, que independe dos recursos e modelos da
Tecnologia da Informação (TI) disponíveis no
mercado. Este artigo apresenta uma forma de gerar
informações oportunas ou conhecimento para
efetivamente auxiliar os gestores estratégicos
empresariais.

uma práxis mais substantiva, no sentido de promover a
ação administrativa a uma categoria superior em
relação à ética e à gestão como elemento da
epistemologia das organizações. O estudo dos saberes
humanos e, de modo mais amplo, conhecimento
organizacional pode conduzir à geração de subsídios
que permitam criar uma nova organização, na qual se
observem não comportamentos prescritos, mas ações
autônomas de mudança.
Antes de expor o conceito de gestão do conhecimento,
é preciso definir e distinguir os termos: dados,
informação e conhecimento. Os dados referem se a
elementos descritivos de um evento e são desprovidos
de qualquer tratamento lógico ou contextualização.
Eles comunicam um estado da realidade pura e tem
base factual. A informação cuja origem etimológica é o
vocábulo latino informatio, que se designa a ação de
informare – dar forma, moldar – corresponde a uma
representação mental do mundo empírico.

Abstract – Many companies have Information Systems
(IS) to support the decision-making processes at all
hierarchical levels (top management, middle
management and also technical staff). However, one of
the major problems faced by the companies is the lack
of timeliness and quality of the systems’ outputs which
difficulties the decision-making. The generation of high
quality information or knowledge independs of the
Information Technology (IT) available in the market.
This paper presents a way to generate timeliness and
high quality information to support the strategic
management team.

Deutsch (1971) aput Angeloni (2002), a construção de
uma informação envolve atividades como coleta,
classificação e aglutinação de dados. Ao contrário dos
dados, a informação não possui sentido imanente,
próprio, sendo sempre o produto de relações
sistemáticas entre os fatos.
De acordo com Angeloni (2002), a informação está
inserida em uma rede de relações que lhe confere
sentido e, portanto utilidade. Em outras palavras, a
informação pode ser entendida como um conjunto de
dados selecionados e agrupados segundo um critério
lógico para a consecução de um determinado objetivo.
O conhecimento traz em si um conjunto de
informações pertinentes a um sistema de relações
críticas e valorativamente elaborados. Conhecimento
não é sinônimo de acúmulo de informações, mas um
agrupamento articulados de lãs por meio de
lagimitimação, cognitiva e emocional.

Palavras–chave – capital intelectual, modelos,
informação e conhecimento.

1. INTRODUÇÃO
Para Angeloni (2002), a gestão do conhecimento vem
cada vez mais se constituindo foco de análise e
aplicação nas organizações. Não se pode negar sua
relevância no meio organizacional como técnica de
gestão, fato que exige uma nova postura com relação
aos desafios organizacionais contemporâneos. Alem,
das permanentes demandas por eficiência, eficácia e
efetividade e da necessidade de competir
agressivamente num mercado global, noção de que os
espaços organizacionais precisam ser ocupados por

Por outro lado para Morin (1986), o termo
“Conhecimento” significa compreender todas as
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dimensões da realidade, capitando e expressando essa
totalidade de forma cada vez mais ampla e integral.

Conhecimento Explícito é
aquele
que
está
registrado de alguma forma, e assim disponível
para as demais pessoas, está
ligado aos
procedimentos, aos bancos de dados e aos
relacionamentos com os clientes. Muito do que
existe hoje em termos de tecnologia da informação,
está vinculada a construção automatizada de
registros o que definimos como conhecimento
explicito. São grandes armazéns de dados que
registram a experiência da organização e, até, de
terceiros, além de uma grande diversidade de
dados sobre o seu ambiente interno (processos,
rotinas) e externo (clientes, fornecedores, governo,
concorrentes). A partir dessa base, softwares de
ultima geração conseguem realizar com rapidez o
que o ser humano levaria muito tempo para fazelo, processar essa grande massa de dados e tirar
dela informações relevantes para o sucesso do
negócio.

Novamente citando Angeloni (2002), a Gestão do
Conhecimento Organizacional é um conjunto de
processos que governa a criação, a disseminação e a
utilização de conhecimento no âmbito das
organizações. Uma organização do conhecimento é
aquela em que o repertório de saberes individuais e dos
socialmente compartilhados pelo grupo é tratado como
um ativo valioso, capaz de entender e vencer as
contingências ambientais. Nessa organização observa
uma forte ênfase na criação de condições ambientais,
sociais e tecnológicas que viabilizem a geração,
disponibilização e a internalização de conhecimentos
por parte dos indivíduos, com o propósito de subsidiar
a tomada e decisões.
Existem dois tipos de conhecimento:

A gestão do conhecimento é algo que requer, além
da disponibilidade da informação a experiência,
contexto, negociação, interpretação e reflexão das
pessoas para que essa informação faça sentido e
tenha valor. Um ambiente onde possa ocorrer a
contínua conversão entre conhecimento tácito e
explícito, conversão esta em que a aprendizagem
torna-se imprescindível, é um local com intensa
criação de novos conhecimentos.

Conhecimento Tácito referente à experiência, ao
poder de inovação, é aquele que as pessoas
possuem, mas não está descrito em nenhum lugar,
residindo apenas em suas cabeças.
A despeito dessa nítida vantagem de automação no
trabalho com o conhecimento explicito, o mesmo não
pode se afirmar com relação ao tácito.
O
conhecimento tácito é sutil e pessoal. Fica armazenado
no cérebro humano aguardando o contexto adequado
para tornar-se explicito. Não depende de repetição da
experiência. Pode ressurgir num evento totalmente
distinto da experiência que o originou criando uma
experiência totalmente nova.

Ao contrario, na organização baseada no sistema
de produção em massa clássico, determinado pelos
princípios
da
divisão
de
tarefas,
acaba
predominando o conhecimento explícito das normas
e rotinas de produção, enfraquecendo a conversão
entre formatos de conhecimento. A organização do
futuro, sendo cada vez mais organizada em termos
de processos de negócios facilitará as práticas de
gestão de conhecimento e da aprendizagem
organizacional.

Sendo assim, o ambiente psicossocial da organização
passa a ser um fator determinante para uma bem
sucedida Gestão do Conhecimento.

A aprendizagem organizacional é a base necessária
para a realização de uma bem sucedida gestão do
conhecimento.
Uma
eficiente
proposta
de
aprendizagem na
empresa significa que os
conhecimentos
não serão recursos estáticos
acumulados em
arquivos ou na cabeça dos
indivíduos. Conforme salientam dois percursores da
aprendizagem organizacional, os professores Argyris
e Schon, a capacidade de aprendizagem dinamiza a
memória,
constituindo
a uma
inteligência
organizacional dinâmica, que afeta indivíduo, grupo
e toda a organização.
Na aprendizagem organizacional e gestão do
conhecimento, os principais desafios a ser
superados estão relacionados a que se evite erros
comuns na condução desses temas. Os erros mais
comuns estão ligados a: uma não clareza na
definição do que vem a ser a gestão do
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conhecimento e a aprendizagem para as pessoas da
organização;
uma
ênfase
excessiva
no
conhecimento estocado em vez do fluxo constante
do
conhecimento;
uma
desvinculação
do
conhecimento e aprendizagem organizacional com
as visões de processos predominantes na empresa;
uma ênfase nos recursos da tecnologia da
informação para tratar somente do conhecimento
explícito em detrimento do conhecimento tácito e
sua aprendizagem; uma inabilidade para aprender
com experiências passadas; falta de sintonia entre
as estratégias competitivas da empresa; desatenção
quanto ao contexto relacionado ao uso ou
manuseio do conhecimento ou da aprendizagem;
falha na mensuração dos benefícios proporcionada
por ações de gestão de conhecimento e
aprendizagem organizacional.

Angeloni (2002) aput Ramos em (1981), o caráter
epistemológico
é
primordial
para
qualquer
organização.
O modelo organizacional de Schon (1971), leva conta
suas bases epistemológicas. Assim, todo sistema social
é constituído por uma estrutura, tecnologia e teoria.
A estrutura consiste nas relações estabelecidas entre
indivíduos e na organização dos atributos básicos e dos
papéis a serem desempenhados por eles, não apenas do
ponto de vista burocrático-legal, mas também do
informa, já que tais papéis são eivados de
comportamentos ideológicos, teóricos e indicam certo
status. Existe assim uma estrutura informal paralela
formal, que reagiria mais rapidamente às situações, na
medida em que apresenta maior flexibilidade do que o
formalismo burocrático.

2. MÉTODOS
A tecnologia é o conjunto de normas, ferramentas e
técnicas que visam otimizar atividades e alcançar
metas. Tecnologia aqui não é apenas sinônimo de
informática, mas também de técnicas e modos
conhecidos de implementar as ações organizacionais.
Não existe sistema social sem tecnologia pela qual ele
tenha se desenvolvido.

2.1 Em busca de um modelo teórico para a
organização do conhecimento
Antes de discorrer sobre o novo modelo teórico de
organizações do conhecimento a ser apresentado, é
oportuno apreciar os trabalhos de outros pesquisadores
que, por seu caráter de pioneirismo e legitimidade
científica, inspiram e auxiliam o esboço de uma
proposta inovadora de organização. Segundo Donald
Schon (1971) e Jean Yves Prax (1997), autores que
observam de modo peculiar à dinâmica social, lato
sensu, e a organizacional, stricto senso. Suas pesquisas
servem a este estudo não apenas por fornecer uma
perspectiva histórica dos entendimentos acerca dos
sistemas social e organizacional, mas também por
apresentarem uma visão ampliada de questões
concernentes à epistemologia organizacional.

A teoria exprime-se pelo conjunto de regras
epistemológicas por meio das quais se interpretam a
realidade interna e externa ao ambiente organizacional.
Como na estrutura, há também uma teoria formal e
uma informal coexistindo na organização. A teoria
formal seria aquela que preconiza normas de conduta
profissional, técnica, e ética e a informal diria a
respeito a noções subjacentes acerca do trabalho e do
negócio, normas e práticas não oficializadas e
decorrentes de experiências passadas.
As três dimensões constitutivas dos sistemas sociais
encontram-se sobrepostas na dinâmica concreta da vida
humana associada, aprendendo, cada uma delas, áreas
de interação com as demais. Uma visualização gráfica
dessa proposta é mostrada a seguir:

Segundo Angeloni (2002), no domínio da organização,
os indivíduos interpretam a realidade segundo
experiências, conceitos e valores convencionados,
internalizados durantes o processo de socialização
ocorrido dentro e fora dos limites organizacionais.
Supor que as organizações possuem critérios peculiares
de apreensão do mundo equivale admitir que todo
sistema social é um sistema epistemológico, isto é, um
mecanismo de produção e reprodução de
conhecimento. Ao compreender esse fenômeno, devese reconhecer a necessidade de analise e planejamento
de sistema sociais-e, em particular, organizacionaisnão apenas por critérios técnicos, mas valorativos.

Estrutura

Tecnologia

Teoria

Angeloni (2002) aput Donald Schon (1971), foi o
pioneiro ao tratar a organização social como um
sistema da aprendizagem. Por trás desse entendimento,
está a idéia de que toda organização é sistema
epistemológico.

Figura 1 - Dimensões dos Sistemas (Schon, 1971).

O conhecimento, que emerge de interações contínuas e
recursivas entre as três dimensões.
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Eventuais modificações numa as dimensões formativas
anteriormente comentadas geram efeitos sobre as
outras, devido a sua interatividade. Contudo, a teoria
pode ser vista como base do sistema social, por seu
caráter normativo e prescritivo, que desencadeia as
opções e as relações empreendidas no ambiente
sistêmico.

Segundo Angeloni (2002), é oportuno salientar que,
sempre que se pretende surgir um modelo teórico
acerca de um fenômeno social complexo, incorre –se
em limitações provenientes dos vieses perceptivos em
sua totalidade. Com a consciência dessas limitações, da
necessidade de flexibilidade da proposta e da evolução
do mundo organizacional, articula-se aqui um modelo
que está constantemente sendo ampliado e reavaliado.

2.2 O modelo tridimensional de Prax
Revisando as proposições de Schon e Prax, percebe-se
que a pesquisa sobre o tema organização do
conhecimento não é uma prática tão insipiente e
recente. A constatação de que a organização é um
celeiro de saberes que podem transforma-la
qualitativamente já que possui um respaldo histórico na
literatura sobre a Administração. Essa proposta não
rejeita as anteriores, mas as torna como referência na
tentativa de aprimorar conceitualmente o modelo de
organização do conhecimento. O desenvolvimento
desse modelo contou também com subsídios teóricos
das obras de diversos autores do pensamento
organizacional contemporâneo, como Ikujiro NonaKa ,
Jay K. Galbraith, Peter M. Senge, Ralph H. Kilmann,
Ken Starkey, Thomas H. Davenport, Lawrence Prusak,
Karl Eric, Robert Putnam, Hirotaka Takeuschi. O
estudo das reflexões desses pesquisadores foi o capital
de importância para o refinamento das idéias
conceituais básicas que alicerçam o constructo,
notadamente no que se refere ao delineamento das
variáveis constitutivas do modelo.

O modelo tridimensional de Prax é baseado em três
dimensões de análise, necessárias à busca da
transformação de uma organização baseada no
paradigma de comando e controle em uma organização
baseada no paradigma do conhecimento: a dimensão
do homem e seu conhecimento, a dimensão da empresa
e o conhecimento organizacional e a dimensão de
novas tecnologias e a engenharia do conhecimento
coletivo. Uma empresa voltada
Na dimensão do homem, pode-se definir o complexo
do conceito do “conhecimento” por meio dos grandes
estágios da história da comunicação – o oral, o escrito
e o das novas tecnologias comunicacionais na empresa.
Esses vários modos exercem uma grande influência
sobre modelos mentais e cognitivos dos agentes de
comunicação.
A dimensão da empresa abrange os conceitos de
conhecimento e comunicação e a problemática do
conhecimento coletivo, ao mesmo tempo em que situa
os jogos e perspectivas estratégicas desse
conhecimento para as empresas contemporâneas.

O modelo que surge como uma alternativa para a
investigação e a construção de uma organização do
conhecimento é composto de três dimensões integradas
e interdependentes: a dimensão infra-estrutura, a
dimensão pessoas e a dimensão tecnologia. Partindo da
proposta tridimensional de Prax, algumas variáveis
foram selecionadas para compor cada uma das
dimensões abordadas.

A dimensão de novas tecnologias consiste e um
elenco de recursos tecnológicos que favorecem a
engenharia do conhecimento.

Organizações
Estratégia
Capitalização
Empresa
NTIC
s

Como já se mencionou, as propostas de Schon e Prax
serviram à elaboração de modelo como referenciais
teóricos, apesar de algumas premissas essenciais a essa
nova proposição divergirem daquelas defendidas por
esses autores. A principal diferença entre esse novo
modelo e as postulações de Schon está na concepção
de estrutura que cada uma mantém. A estrutura em
Schon seria como um arranjo de papéis e funções bem
definidos, que interagem com outros e formam uma
cadeia de inter-relações. A premissa desse modelo de
organização do conhecimento é que a estrutura
compõe-se de uma gama de fatores mais ampla, que
vai além de papéis e funções sociais e é planejada a
partir do processo de trabalho da organização. Nesse
caso, papéis sócio-organizacionais, funções e cargos se
tornam mais fluidos, menos limitados e predefinidos.

Estratégia

s
Elaboraç
Comunicação

Competências

ão

Conhecimento

Homem

Linguagem

Biografi
“EU”
a
Figura 2 - Modelo Tridimensional de organização (Prax,
1997).

Enquanto modelo Prax enfatiza o aspecto tecnológico e
comunicacional das organizações, essa nova proposta,
imbuída de uma perspectiva holística, considera

2.3 Um modelo alternativo de organização do
conhecimento
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qualitativamente em equilíbrio as três dimensões
constitutivas da organização do conhecimento. Tanto
os métodos de estruturação organizacional, a
criatividade e a intuição, como as ferramentas de
gestão eletrônica de documentos, por exemplo, são
entendidos como elementos fundamentais para uma
organização produtora de conhecimento.
2.4 A dimensão infra-estrutura organizacional
Figura 3 - Modelo de Organizações do Conhecimento
(Angeloni, 2000).

Para que as organizações estejam aptas a competir no
mercado atual, uma dimensão, aqui denominada infraestrutura organizacional, deve ser desenvolvida. Entre
variáveis importantes a serem implementadas
inicialmente, propomos a visão holística, que busca
transformar
um
entendimento
organizacional
fragmentado, baseado no paradigma newtonianocartesiano em uma visão mais ampla, à visão do todo.
Por tanto, torna-se importante trabalhar a cultura da
organização e a busca de um estilo gerencial que
rompa com as características de comando e controle e
passe para uma gestão participativa. É importante que a
organização disponha de uma estrutura organizacional
flexível.

Nesse contexto, a figura do líder e seu perfil funcional
assumem novas configurações, tal qual a capacidade de
construir uma visão compartilhada, de trazer à tona
modelos mentais vigentes e de incentivar padrões mais
sistêmicos de pensamento. A visão compartilhada
refere-se à existência de objetivos comuns entre
pessoas, atuando de forma agregadora; os modelos
mentais dizem respeito à maneira com que as pessoas
se utilizam para entender e explicar a realidade, e a
visão holística envolve habilidades fundamentais, tais
como enxergar inter-relações e processos, distinguir a
complexidade de detalhes da complexidade dinâmica e
evitar soluções sintomáticas.

2.5 A dimensão de pessoas
2.6 A dimensão do homem
Uma segunda dimensão diz respeito a características
pessoais relacionadas ao conhecimento. Numa visão de
totalidade, essa dimensão refere-se à integração dos
vários níveis de conhecimento e de expressão, à ação
coordenada de todos os indivíduos e ao
desenvolvimento de suas habilidades. As condições
para a ampliação do conhecimento estão vinculadas
também a reeducação do ver, do ouvir, e do corpo. “A
maioria de nós cresceu num ambiente de comando e
controle, sendo muito difícil nos afastarmos disso, por
mais que queiramos”.
Tuner foi mais radical,
chegando mesmo a formular a hipótese de que se deve
desaprender práticas passadas, sendo necessário para
isso trabalhar modelos mentais. Aprender e
desaprender
são
qualidades
essenciais
aos
colaboradores inseridos nas organizações da era
conhecimento.

Destaca a necessidade de se considerar o agente
humano nas organizações, para não sucumbirem,
devem proporcionar condições pertinentes ao trabalho
criativo. O modelo de empresa hierárquica, em que a
cúpula diretiva pensa e a base operária age, está dando
passagem a um novo modelo, em que as idéias e ações
devem acontecer em todos os níveis organizacionais.
2.6 A dimensão tecnologia

Compartilhamento
Criatividade e Inovação

INFRA
ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL

Bases
TECNOLOGIA

Aprendizagem

Modelos mentais
Data
Warehousing

ORGANIZAÇÕES
DO
CONHECIMENTO

3.

Visão
Holística

Workflow
Cultura
GED/EED
PESSOAS

INSTRUMENTOS DE ANÁLISE

Os instrumentos de análise de dados são essenciais
para as organizações, pois através de relatórios, por
exemplo, podemos analisar, tirar resultados e tomar
decisões, agilizar processos, fornecendo informações
confiáveis para as tomadas de decisões mais corretas,

Estrutura

Estilo
Gerencial

A implementação de uma infra-estrutura tecnológica
constitui-se na terceira dimensão de gestão do
conhecimento. Computadores, redes e softwares são
ferramentas que estão sendo disponibilizadas para criar
armazenar, resgatar e distribuir conhecimentos. As
organizações necessitam utilizar esses recursos
tecnológicos para gerenciar seu conhecimento
acumulado e em desenvolvimento.
Dada a multiplicidade de tecnologias disponíveis no
mercado, selecionamos para estudo, em momento
inicial, redes, data warehouses, workflows e
gerenciamentos eletrônicos de documentos (GED)
como as principais tecnologias de suporte à engenharia
do conhecimento.
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tornando seu processo mais eficiente e eficaz.
Ressaltando que os instrumentos de análise em gestão
do conhecimento, não sendo obrigatório a
informatização, eles devem ter técnica, modo ou
modelo para sua elaboração. São eles:


Tabelas – São informações organizadas
de acordo com algum critério. Ex: Tabela
de preço



Relatórios
–
São
informações
organizadas de acordo com algum
critério, que podem ser geradas das
seguintes fontes:
o

Uma pesquisa do nível de satisfação
do consumidor.

o

Desempenho de funcionários.

o

Investimentos da empresa.



Planilha gráfica – As análise podem ser
feitas através de gráficos.



Workflow – Segundo Cruz (1998), é a
tecnologia que possibilita automatizar
processos,
racionalizando-os
e
pontencionalizando-os por meio de dois
componentes: organização e tecnologia.
Dessa forma, permite à organização
sistematizar o fluxo de documentos,
tornando acessível aos colaboradores o
conhecimento de uma rotina. Além
disso, a rede pode transportar o
conhecimento de um processo inteiro de
trabalho, como no caso do workflow,
democratizando de certa forma uma
rotina que era restrita a uma pessoa ou
setor, abrindo –a avaliações e críticas de
todos os envolvidos e eximindo algumas
pessoas da função de controle e de
realização de algumas tarefas. Dessa
forma, além de realizar o trabalho, a
tecnologia possibilita que as pessoas
dediquem mais tempo às tarefas e criar,
tão essenciais ao desenvolvimento de
novas habilidades.

compras, extraídos de uma fonte única ou
múltipla, oferecendo um enfoque
histórico, parara permitir um suporte
efetivo à decisão. Dados anteriormente
independentes podem ser integrados para
compor informações relevantes, inclusive
com múltiplas visões ou enfoques, em
conformidade com as necessidades dos
diferentes decisores.


GED
–
Segundo
Prax
(1997),
(gerenciamento
de
documentos
eletrônicos)
é
definido
como
reagrupamento de um conjunto de
técnicas de métodos que tem por objetivo
facilitar o arquivamento, o acesso, a
consulta e difusão dos documentos e das
informações que ele contém. Pode-se
entender, então, que o gerenciamento
eletrônico de documentos é o somatório
de todas as tecnologias e produtos que
visam
gerenciar
informações
e
conhecimento de forma eletrônica.

4. CONCLUSÃO



Groupware – Segundo Torres (1995), é o
nome dado ao uso das tecnologias de
informação como suporte ao trabalho em
grupo, tais como reuniões e trabalhos de
equipes a distância.



Data Warehouse – Segundo Oliveira
(1998), que pode ser traduzido como
armazenamento de dados, é um banco de
dados que armazena dados sobre as
operações da empresa, como venda e

O processo de globalização é um processo irreversível,
as informações chegam em tempo real, os concorrentes
não são os locais agora são mundiais, pois a
oportunidade de negociação com qualquer empresa do
mundo é tão fácil quanto negociar com o mercado
local. O nível de informações que são absorvidos pelas
empresas nos dias atuais, devido a esse processo, é em
volume muito grande e muitas das vezes as empresas
não sabem como utilizar essas informações com o
intuito de agregar valores e gerar o conhecimento
necessário ao seu processo .
A Gestão do Conhecimento vem ao encontro
justamente desses fatores, pois visa gerenciar e filtrar
essas informações tomando como ferramenta essencial
o capital intelectual, que nesse processo é um ponto
chave. O capital intelectual é o fator mais importante
da Gestão do Conhecimento, pois é ele que move todo
o processo, não adianta termos uma tecnologia de
última geração com computadores e softwares dos
mais avançados do mundo, se em contrapartida não
tivermos pessoas com conhecimento e dispostas a
compartilhar esse conhecimento tornado suficiente
para se utilizar essas ferramentas e se conseguir
agregar valores para a organização.
Fica claro, que a Gestão do Conhecimento é um
processo que hoje é fundamental para que as
organizações possam se estruturar e utilizar as
informações transformando-as em conhecimento
através do compartilhamento do mesmo com o intuito
de se tornarem ágeis, flexíveis e conseqüentemente
mais competitivas, fator que atualmente é
preponderante para a sobrevivência das organizações
no mercado.
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Resumo –– A busca da competitividade da indústria
brasileira de software passa, pelo alcance de padrões
internacionalmente
aceitos
de
qualidade
e
produtividade de seus produtos e serviços. Qualidade
de Software é um tema muito discutido e estudado.
Apesar disto, no que se refere a software, ela nem
sempre é entendida em sua totalidade e nem tampouco
colocada em prática. Por definição, a qualidade de um
software é um conjunto de características a serem
satisfeitas em um determinado grau, de modo que o
software atenda às necessidades explícitas e implícitas.
Mas, quando tentamos alcançar a qualidade de um
software, somos forçados a considerar a Qualidade do
Processo e a Qualidade do Produto. Processo e
Produto estão fortemente relacionados e não podem
ser separados quando se analisa a qualidade de um
software. Todos os interessados em qualidade de
software conhecem o SW-CMM – Capability Maturity
Model for Software. O CMM é o modelo usado como
guia para a melhoria do processo de software de uma
empresa.

Palavras-chave –– CMM, Qualidade de Software,
Certificados, Ciclo de Vida e Processo.

1. INTRODUÇÃO
Produtos de software se tornaram componentes centrais
em muitas, possivelmente na maioria, das atividades
desenvolvidas em nossa sociedade. A qualidade de
produtos de software está se caracterizando como uma
das preocupações centrais, e o desenvolvimento de
software pode ser colocado como um dos fatores
estratégicos em uma sociedade moderna.
Quando o assunto é software, nem sempre é fácil
imaginar todos os passos envolvidos no seu processo
de produção até a obtenção do produto final. Os
problemas de qualidade existem há muito tempo.
Utilizando uma simplificação, pode-se dizer que os
problemas de qualidade de software se situam em uma
das duas categorias seguintes: falhas na qualidade de
conformidade (que diz respeito à aderência do produto
à finalidade para a qual foi construído) e falhas na
qualidade de desempenho (que se refere à capacidade
do produto em apresentar consistentemente a
funcionalidade desejada, ou seja, boa performance,
ausência de bugs, tolerância a erros do usuário, etc.).

Abstract –– The search for the competitiveness of the
Brazilian software industry passes by the reaching of
international accepted patterns of software quality and
its products and services. Software quality is a very
discussed and studied subject. Despite of this,
concerning about software this subject is not always
well understood in its totality neither put in practice.
By definition, software quality is a set of
characteristics to be satisfied in a determined degree in
order to the software matches the explicit and implicit
needs. But when we try to reach the quality of a
software product we are forced to consider the Process
Quality and the Product Quality. Process and Product
are strongly related and cannot be splitted when we
analyze the quality of a software product. All of the
interested in software quality knows the SW-CMM –
Capability Maturity Model for Software. The CMM is
the model used as a guide to the improvement of a
company software process

É fato que software com mais qualidade sofre menos
manutenção, e as que são necessárias são feitas muito
mais rapidamente.
A garantia de qualidade do software, na maioria dos
casos, não é dada pelo produtor ao usuário, que nem
sempre a exige ou mesmo sabe como exigi-la. Em
grande parte, isso ocorre porque é difícil avaliar
qualidade de um software.

2. DEFINIÇÕES DE QUALIDADE DE
SOFTWARE
A Qualidade do Processo de Software é dependente da
qualidade do Processo de Desenvolvimento de
Software realizado segue algumas definições:
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Avaliação da Qualidade de Software é o processo
técnico de medição da qualidade e pode envolver
avaliação do processo e do produto.



Necessidades Explícitas são expressas na definição
de requisitos propostos pelo produtor.



Necessidades Implícitas são aquelas que não estão
expressas nos documentos do produtor, mas que
são necessárias para o usuário.



Pacotes de Software é um conjunto completo e
documentado de programas fornecidos aos
usuários para uma aplicação ou função genérica,
ou seja, todos os componentes disponíveis aos
usuários (documentação, manual de instruções e
guia para instalação).



Podemos ter os seguintes fatores de Qualidade de
Software:


É a extensão com que um programa satisfaz sua
especificação e cumpre os objetivos visados pelo
cliente (Ele faz aquilo que o cliente deseja?).
Confiabilidade
Quanto que se pode esperar que um programa execute
a função pretendida com a precisão exigida (Ele se
comporta com precisão o tempo todo?).
Eficiência
Quantidade de recursos de computação e de código
exigida para que um programa execute sua função (Ele
rodará no hardware tão bem quanto possível?).
Integridade
A extensão com que o acesso ao software ou a dados,
por pessoas não autorizadas, pode ser controlado (Ele é
seguro?).
Usabilidade

Produto de Software é definido pela Norma
ISO/IEC 9126 como "Uma entidade de software
disponível para liberação a um usuário".

O esforço exigido para aprender, operar, preparar a
entrada e interpretar a saída de um programa (Ele foi
projetado para o usuário?).

Qualidade de acordo com a definição dada pela
Norma ISO/IEC 8402, Qualidade é a "Totalidade
de características de uma entidade que lhe confere
a capacidade de satisfazer as necessidades
explícitas e implícitas".


Qualidade de Produto de Software é
totalidade de características de um produto
software, que lhe confere a capacidade
satisfazer as necessidades explícitas
implícitas.

Com relação ao uso do produto

Corretude

Avaliação do Produto de Software consiste no
exame de um produto final resultante de um
processo de desenvolvimento de software, ou de
produtos resultantes de atividades de fases
intermediárias desse processo.





3.1 Fatores de Qualidade de Software

Avaliação do Processo de Desenvolvimento de
Software consiste no exame dos procedimentos
operacionais e gerenciais, métodos e técnicas
utilizadas nas fases de desenvolvimento de um
produto de software, com o objetivo de identificar
práticas que possam provocar problemas na
qualidade do produto e de estabelecer novas
práticas que evitem esses problemas.



Com relação às mudanças do produto

Manutenibilidade

a
de
de
e

O esforço exigido para localizar e reparar erros em um
programa (Ele pode ser facilmente consertado?).
Flexibilidade
O esforço exigido para modificar um programa
operacional (Ele pode ser mudado?).

3. FATORES DE QUALIDADE DE SOFTWARE
A Qualidade de Software é a combinação complexa de
fatores que variam de acordo com diferentes aplicações
e clientes que as solicitam.

Testabilidade

O primeiro passo em direção à Qualidade de Software
foi em 1977, através do Modelo de Qualidade. Esse
modelo apresenta uma categorização dos fatores que
afetam a qualidade do software e o avaliam a partir de
três pontos de vista distintos: Operação do Produto
(características operacionais), Revisão do Produto (sua
manutenibilidade de mudanças) e Transição do
Produto (sua adaptabilidade a novos ambientes).



O esforço exigido para testar um programa a fim de
garantir que ele execute a função pretendida (Ele pode
ser testado?).
Com relação à transição do produto.

Portabilidade
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O esforço exigido para transferir o programa de um
ambiente de sistema de hardware e/ou software para
outro (Ele pode ser usado em outra máquina?).

produto já lançado, pode avaliá-lo para
planejar ações corretivas e evolutivas.


A extensão com que um programa (ou partes de um
programa) pode ser reutilizado em outras aplicações
(Ele será capaz de ser reutilizado?).

O Comprador, pois pode ajudá-lo na seleção
do produto mais adequado para as suas
necessidades.



O Usuário, pois pode ajudá-lo a ter maior
confiança no produto que está usando.

Interoperabilidade



O Vendedor, pois ele pode usar a qualidade do
produto como argumento de venda.

Reusabilidade

O esforço exigido para acoplar um sistema a outro
(Será possível compor uma interface com outro
sistema?).

5. CICLO DE VIDA
Uma forma de estar realmente atuando no contexto de
ciclo de vida de aplicações, como roga os modelos de
qualidade de software é analisar as diversas fases que
este possui. O processo do ciclo de vida de aplicativos
se divide em: processo de gerenciamento de requisitos;
processo de desenvolvimento; processo de testes;
processo de liberação para produção e planejamento de
capacidade de curto e médio prazo; processo de
gerenciamento; processo de resolução de problemas na
produção e processo de planejamento de contingência e
segurança.

4. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE PRODUTO
DE SOFTWARE
Não basta um software estar correto para ter qualidade,
se bem que este ponto por si só já é inexcedível. O
custo envolvido no processo de produção de software,
o tempo gasto para desenvolvê-lo, a facilidade de uso e
outros fatores influenciam bastante na satisfação do
usuário.
O controle da Qualidade surge como uma necessidade
e a avaliação e julgamento da qualidade do software
tornam-se muito úteis sob pontos de vista que variam
com o perfil do interessado.

Como em todo processo, estes se apresentam
logicamente ordenados. Porém, nota-se que só há
benefício e retorno de investimento quando o mesmo é
testado e simulado, gerando toda a documentação e
evidência possível, como um “dossiê da aplicação” em
produção.

Com isso, procura-se melhorar o Processo de produção
do software, para se adquirir maior confiança na
qualidade do produto final.
No entanto, o controle feito para a garantia da
qualidade pode ser realizado em duas circunstâncias:
durante a geração do software e após ele estar pronto
para uso. Na primeira procura-se avaliar de que forma
o software está sendo desenvolvido, identificando
práticas que possam conduzir a problemas na qualidade
do produto e desenvolvendo práticas que evitem esses
problemas. Na segunda, com o produto já liberado,
procura-se avaliar a sua qualidade a fim de identificar
deficiências e limitações em sua aplicabilidade.

Porém, todo esse processo contínuo somente será
tratado como uma unidade que envolve processos,
pessoas e tecnologias se todas as informações forem
armazenadas em um repositório central caracterizando
em um verdadeiro ciclo de vida de software.

6. PROCESSOS
Atualmente, muitas instituições se preocupam em criar
normas visando à adequada definição e aplicação dos
processos envolvidos no ciclo de vida de um software,
entre elas: ISO 12207, CMM, ISSO SPICE, etc.

As avaliações são necessárias nestas duas
circunstâncias, pois, tornam-se complementares a
partir do ponto de vista de que se o processo gera uma
expectativa de redução da variabilidade na qualidade
dos produtos gerados, podem não sentir como
decorrência direta à garantia da qualidade do produto
porque podem existir fatores imponderáveis que
escapam ao controle do processo de produção e que
podem afetar o resultado final.

6.1 ISO 12.207
Quando nos referimos ao processo do ciclo de vida do
software não podemos deixar de mencionar a ISO
12.207, lançada em 1995, com mais de 60 páginas, que
foi à base de organização da Norma ISO-SPICE e
contempla processos em três classes, como abaixo.

A avaliação da qualidade é importante para:


O Produtor de Software tanto durante o
processo de desenvolvimento quanto com o
produto já lançado. Ele pode avaliar produtos
intermediários para assegurar qualidade do
produto final e corrigir aspectos negativos
antes da liberação do produto. Com isso, pode
liberar o produto para distribuição. E, com o

6.1.1 Processos fundamentais
Contemplam todo ciclo de vida da aplicação, desde seu
início de desenvolvimento, manutenção, execução e
operação:
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Aquisição
Fornecimento

Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DoD).
Nesse modelo distinguem-se cinco níveis de
maturidade (ML) e suas respectivas áreas-chave no
processo (KPA), que são:

Definição
de
necessidades;
fornecedores, proposta e seleção.
Proposta, contrato, plano
entrega/recursos, entrega.

de

1.

Requisitos, projeto, codificação,
Desenvolvimento testes,
integração,
aceite
e
instalação.
Operação

Processo que engloba a operação e
o suporte operacional.

Manutenção

Retorno ao processo de ciclo de
vida.

Processos de
apoio

Base operacional para os processos
fundamentais:

Documentação

Registro de informações de todos
os processos.

Verificação

Compreende o atendimento aos
requisitos.

Revisão conjunta
Auditoria

Trabalha
avaliação.

as

atividades

Sem definição de processos, atuando relativamente.
2.

Requisitos definidos e controlados
Gerenciamento de
através de planos, atividades e
requisitos
produtos.
Planejamento do
projeto

Resolução de
problemas

Ocorrências
durante
o
desenvolvimento, a manutenção, a
operação, etc.

Processo de qualificação, seleção,
Gerenciamento de acordo
de
compromissos,
subcontratados comunicação e acompanhamento
de resultados.

armazenamento,
liberação
e

Garantia de
qualidade

Planejamento e acompanhamento
de
atividades,
padronização,
procedimentos, requisitos e de
resultados.

Planejamento e acompanhamento
Gerenciamento de de atividades, com controle de
configuração
produtos e mudanças em comum
acordo com grupos.

6.1.2 Processos organizacionais
Possibilita implementar o processo de ciclo de vida e
responsabilidades:

Infra-estrutura

Estimativas documentadas para
planejamento e acompanhamento
de atividades em comum acordo.

Acompanhamento de resultados
Acompanhamento
planejados anteriormente e desvios
do projeto
com respectivas ações corretivas.

Adequação aos requisitos, planos e
contratos.
Controle
de
modificação,
distribuição.

Repetível

Processo de gerenciamento de projetos definido, com
acompanhamento de cronogramas, funcionalidades e
custos, com possível reutilização do processo em
outros projetos:

de

Gerência de
configuração

Inicial

3.

Padronização,
metodologia,
hardware e software.

Definido

Padronização, documentação e integração de atividades
definidas em toda organização:

Gerência

Engloba
o
processo
gerenciamento contínuo.

de

Melhoria

Estabelecimento,
controle,
avaliação, mensuração e melhoria
de processos.

Processo
organizacional

Atividades coordenadas em toda
organização como um padrão de
processo acordado.

Treinamento

Manutenção e aperfeiçoamento
dos conhecimentos.

Definição
processo
organizacional

Desenvolvimento,
manutenção,
coleta, revisão e disponibilização
de informações de utilização.

Engenharia de
produto

Atividades de engenharia de
software definidas, integradas e
realizadas,
gerando
produtos
consistentes entre si.

6.2 CMM
Quanto ao ciclo de vida da aplicação temos também o
modelo de medição do nível de maturidade de uma
organização para o desenvolvimento de software, o
processo da SEI (Software Engeneering Institute)
denominado CMM (Capability Maturity Model), que
teve sua publicação em 1992 depois de definido para o

Gerenciamento de Adaptação da versão padrão de
software
desenvolvimento da organização,
integrado
com
planejamento
e
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visa determinar o nível de capacitação de uma
organização através de um modelo de referência base
para o processo de avaliação. Com um conjunto de
nove manuais e aproximadamente 350 páginas
detalham os níveis de capacitação de uma organização,
como segue:

gerenciamento definido para o
projeto.
Coordenação
intergrupos

Concordância com requisitos e
entre grupos.

Revisão conjunta

Planejamento de atividades de
revisão, detecção, notificação e
remoção de defeitos.

Programa de
treinamento

Planejamento de atividades de
treinamento dos envolvidos no
processo em suas respectivas área
de atuação.

1.

Incompleto - Falha nos objetivos e realização do
processo,
cujos
resultados
são
pouco
identificáveis.

2.

Realizado - Atendimento de objetivos em forma
reativa, sem planejamento e controle.

3.

Gerenciado - Planejamento e controle, com
produtos e prazos dentro dos níveis de qualidade e
de acordo com requisitos e padrões pré-definidos.

4.

Estabelecido - Definição e implementação de
processo
padrão
documentado
aprovado,
reutilizável e adaptado a novos projetos.

Planejamento,
organização
e
controle
quantitativo
dos
processos.

5.

Planejamento,
realização,
Gerenciamento da
gerenciamento e quantificação de
qualidade de
atividades da qualidade de
software
software e sua evolução.

Predizível - Coleta e análise de medidas de
realização do processo como nível de capacitação
do processo para atingir objetivos de forma
consistente e sob controle.

6.

Otimizado - Otimização de forma a atender
necessidades,
com objetivos
quantitativos
explícitos de eficiência e eficácia do processo,
possibilitando mudanças de processos ineficientes
ou de tecnologias envolvidas.

4.

Gerenciado

Qualidade do processo e dos produtos:
Gerenciamento
quantitativo dos
processos

5.

Otimizado

Melhoramento contínuo do processo.

Prevenção de
defeitos

Planejamento, identificação e
priorização de causas comuns de
defeitos e completas eliminação
dos mesmos.

Gerência de
mudanças
tecnológicas

Planejamento,
avaliação
e
incorporação de mudanças quanto
à qualidade e produtividade em
toda organização.

Gerência de
mudanças no
processo

Planejamento da melhora contínua,
tanto da organização quanto de
cada projeto.

Dentre esses níveis de capacitação estão envolvidos as
categorias e seus processos, respectivamente, que estão
estruturados na seguinte forma:


CUS. Cliente-fornecedor

Categoria dos processos relacionados a produtos e
serviços de fornecedor para clientes: aquisição de
software; gerenciamento de necessidade do cliente;
fornecimento de software; operação de software; e
disponibilização de serviço ao cliente.


ENG. Engenharia

Categoria
do
processo
de
especificação,
implementação,
manutenção
e
documentação:
desenvolvimento de requisitos e projetos de sistema;
desenvolvimento de requisitos; desenvolvimento de
projeto; implementação do projeto; integração e testes
de software; integração e testes de sistema; e
manutenção do sistema e do software.

A indicação se as KPAs estão sendo eficientes,
repetíveis
e
duradouras
são
denominadas
características comuns, as quais têm suas respectivas
práticas-base, que descrevem o que deve ser feito para
atingir os objetivos de cada área-chave nos diversos
níveis de maturidade.



SUP. Suporte

Processos complementares empregados pelos demais
processos: desenvolvimento da documentação;
gerenciamento de configuração, garantia de qualidade;
verificação dos produtos; validação dos produtos;
revisão conjunta; execução de auditorias; e resolução
de problemas.

6.3 ISO SPICE
Também não poderíamos deixar de mencionar o
modelo que trata de um conjunto padronizado de
processos fundamentais de ciclo de vida de aplicação
denominado
ISO-SPICE
(Software
Process
Improvement and Capability dEtermination), o qual
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MAN. Gerência

Práticas de gerenciamento de projetos e processos no
ciclo de vida de software: gerenciamento do projeto, de
qualidade, de riscos e de subcontratação.


ORG. Organização

Processo que estabelece objetivos de negócios da
organização e dos processos atrelados: construção do
negócio; definição do processo; melhoria do processo;
e fornecimento de recursos de treinamento e de infraestrutura organizacional.

7. CONCLUSÃO
Como visto, qualidade no desenvolvimento de software
é uma premissa devido ao seu benefício econômico,
operacional e flexibilidade de atualização. Com o
surgimento de padrões internacionais de qualidade de
software, há uma grande exigência do mercado em
relação à mesma, bem como o uso das ferramentas
desenvolvidas durante o desenvolvimento. Como
ocorrido no processo industrial, com a implantação do
processo de qualidade nos termos da ISO Série 9000
que possibilitou a expansão da indústria local e a
melhoria de seus produtos, o desenvolvimento de
software de qualidade é uma grande oportunidade, e
necessidade, para o crescimento da industria de
desenvolvimento de software e tornar-se competitiva
como a Índia na exportação.
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Resumo – Neste artigo, apresentaremos uma
abordagem de qualidade de software baseado em
requisitos de informações, com foco no
o
relacionamento do cliente durante a especificação dos
requisitos, a qualidade dos requisitos especificados e
seu gerenciamento. Serão definidos e analisados os
conceitos sobre a qualidade de software, suas normas e
diretrizes. Serão discutidas algumas maneiras para se
levantar requisitos, as armadilhas encontradas, o
comportamento do cliente e como são os aspectos dos
requisitos que possuem qualidade. Finalmente será
apresentado como gerenciar os requisitos de acordo
com sua classificação, documentação e atualização. É
muito importante que todos os analistas saibam
levantar os requisitos com qualidade, pois um erro
quando identificado tardiamente implica grandes
quantidades de re-trabalho, o que causa impacto
diretamente nos custos e prazos do projeto
desenvolvido.

Neste artigo, será abordado o tema qualidade
software, de forma mais restrita ao levantamento
requisitos, ou seja, como obter um software
qualidade obedecendo a algumas regras de como
levantar requisitos.

de
de
de
se

Será definido o termo qualidade de software e como
está sendo empregada nas empresas brasileiras, regra de
como se levantar requisitos, quais as possíveis
armadilhas e soluções, características de requisitos com
qualidade, direitos e deveres dos participantes do
projeto.
A intenção do artigo não é de ensinar como se levantar
requisitos, mas sim, informar ao leitor os possíveis
caminhos e armadilhas que poderão ser encontrados.

2. DEFININDO O TERMO QUALIDADE DE
SOFTWARE

Abstract – On this article we'll show a software quality
approach based on information requirements, focusing
the client's relationship during the requirements
specification, the quality of the spiced requirements and
their management. At first, it is discussed about the
software quality, its concepts, rules and aims. Further,
some ways to find at requirements that can be found
traps, the client behavior and the aspects. Finally, it will
be show how to manage the requirements according to
their order, documentation and updating. It's very
important to all analysts to know how to find good
requirements, otherwise an identified mistake which has
been found later could take to a great amount of rework and could cause a large impact directly in the
developing project, cost and schedule.

Conceituar qualidade é algo difícil, pois atrás desta
palavra encontramos tanto fatores objetivos quanto
subjetivos. Segundo o Minidicionário Aurélio (2001),
qualidade vem do latim "qualitate", conceituada de
diversas maneiras, assumimos uma definição mais
abrangente:
"Propriedade, atributo ou condição das coisas ou
das pessoas capaz de distingui-las das outras e de
lhes determinar a natureza".
Numa escala de valores, qualidade que permite avaliar
e, conseqüentemente, aprovar, aceitar, ou recusar,
qualquer coisa. A qualidade é um adjetivo atribuído a
alguma coisa ou a alguém em diversas categorias, tais
como:

Palavras-chave - Qualidade,
padronização,
engenharia de requisitos, elicitação, baseline.

1. INTRODUÇÃO
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qualidade baseada na fabricação, ou seja,
relacionada à conformidade e à fidelidade;



qualidade baseada no produto, que diz respeito
às características do mesmo;



qualidade baseada no usuário, que está ligada
diretamente
às
preferências
pessoais,
adequação ao uso, gosto, etc., e



qualidade baseada no valor desempenho X
preço.

de forma a superar a ignorância do domínio do
problema. É preciso entender a razão porque as
coisas são feitas da forma que são;


atentar, um bom levantamento começa com a
comunicação, tais como estas perguntas:
a)

A qualidade de software pode ser resumida na
satisfação do cliente. Atualmente poucas organizações
implementam uma metodologia de qualidade no
desenvolvimento de software e pouquíssimos clientes
ficam satisfeitos.

b) Qual problema essa solução vai
resolver?

Existem normas que fornecem diretrizes voltadas a
qualidade de desenvolvimento de software, como a ISO
9000-3, ISO 9000-4 E ISO/IDEC 9126. Estas, porém,
não são as únicas formas de alcançar a qualidade
esperada no desenvolvimento de software.

c) Você poderia me mostrar o ambiente em
que esta solução será usada?

Para que o software tenha um certo nível de qualidade
ele deve ter um planejamento de metas e seguir algumas
etapas, tais como:


planejamento por parte do analista junto ao
cliente, definindo principais interesses e metas;



utilização de ferramentas que auxiliam o
desenvolvimento, tais como Ferramentas Case,
associadas a uma boa metodologia de
desenvolvimento "ajudam" a garantir o
cumprimento de prazos de entrega, redução de
custos no desenvolvimento e uma melhor
qualidade para o cliente;





reuniões;



debates e



através de documentos utilizados no negócio.

4. ARMADILHAS NO LEVANTAMENTO DE
REQUISITOS
Segundo Wiegers (2002), há dez principais armadilhas
no levantamento de requisitos. Serão mostrados seus
sintomas e soluções propostas.


criação de protótipo de sistema, apresentando
uma prévia para o usuário das telas, relatórios e
consultas, para que este saiba exatamente o que
vai ser implementado, somente passando para a
fase de implementação quando este estiver de
acordo com o especificado, tornando mínima a
necessidade de manutenção no sistema;



reutilização de código, quando bem empregada
pode trazer vários recursos para o
desenvolvimento, gerando uma economia de
tempo e maior padronização do código e



tanto a interação com outros sistemas, quanto à
manutenção corretiva não devem ser
esquecidas no processo de qualidade do
software.

A pessoas envolvidas no processo de levantamento
de requisitos não possuem os mesmos
conhecimentos, ou seja, o cliente e usuário
entendem muito bem sobre seu negócio, porém da
parte técnica do sistema que será desenvolvido não
tem a mínima idéia. A mesma coisa acontece com o
desenvolvedor, ele possui habilidades técnicas,
porém, nem sempre tem um vasto conhecimento
sobre o que está sendo levantado. Isso faz com que
clientes, usuários e desenvolvedor não cheguem no
mesmo entendimento.
Soluções
O primeiro passo é reconhecer que há vários tipos de
requisitos. Um segundo passo é educar todos
participantes do projeto sobre conceitos de
engenharia de requisitos, terminologia e práticas,
para que todos possam se nivelar em termos de
conhecimento.
Tabela 1 - Sintomas e soluções para o não
entendimento dos requisitos.

O levantamento de requisitos deve ser o mais dinâmico
e criativo possível, para que todas as pessoas envolvidas
sintam prazer em fazê-lo e em interagir neste processo.
Pode ser feito através de:
entrevistas;



envolvimento com o ambiente de trabalho do
cliente, ou seja, se misturar com os
funcionários, observar, aprender, e questionar,

O não entendimento dos requisitos
levantados
Sintomas

3. COMO LEVANTAR OS REQUISITOS



Como você caracteriza um bom
resultado (saída) que seria gerado por
uma solução bem-sucedida?



Envolvimento inadequado do cliente
Sintomas
Muitos projetos parecem confiar muito na telepatia
como
mecanismo
de
comunicação
entre
cliente/usuário e desenvolvedores para se levantar
requisitos. Clientes/usuários às vezes acreditam que
os desenvolvedores deveriam já saber das suas
necessidades. Freqüentemente, cliente e usuário
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reclamam de estar muito ocupados, não tendo tempo
para participar de todo o processo.
Conseqüência de tudo isso é que desenvolvedores
tomam muitas decisões isoladas, muitas vezes de
forma inadequada, o que poderá trazer para o futuro
um sistema que não atenda a todas as necessidades
do usuário ou as atenda de forma errônea devido a
sua negligência.

Usuários relutam para priorizá-los porque eles
temem que os desenvolvedores restrinjam o projeto
aos requisitos de prioridade mais alta e os outros
nunca sejam implementados, ou então, priorizem
quase todos, para que a protótipo saia com quase
todas as funcionalidades.

Soluções

Priorize os requisitos de acordo com as necessidades
que aparecerem nos “casos de uso” e tente capturar
do cliente/usuário a maior quantidade de
informações possíveis. Veja se o “caso de uso”
suporta os objetivos chaves do negócio, se satisfaz o
usuário, se implementa processos do negócio, se a
funcionalidade exigida tem concordância.

Soluções

O analista/desenvolvedor deve utilizar-se de todos
seus recursos para obter um maior contato entre
clientes, usuários e o próprio time de
desenvolvimento.
Esta aproximação é de extrema importância durante
o desenvolvimento de sistemas, devendo o
analista/desenvolvedor se focar nos participantes do
grupo que fornecerão uma série de informações
úteis.
Os
indivíduos
selecionados
como
representantes de usuário podem também avaliar
quaisquer protótipos criados e rever a integridade e
precisão dos requisitos.

Tabela 4 - Sintomas e soluções para requisitos sem
prioridades.



Sintomas

Tabela 2 - Sintomas e soluções para envolvimento
inadequado do cliente.



Muitos analistas e desenvolvedores ficam frustrados
ao implementar recursos que usuários juraram ser
necessários, mas que no final nunca são usados. Isso
faz com que se perca muito tempo em coisas
desnecessárias.

Requisitos Ambíguos e Vagos
Sintomas

Soluções

Ambigüidade é um dos grandes problemas de
requisitos de software. Há uma ambigüidade se uma
declaração de requisito tiver vários significados,
fazendo com que os leitores interpretem um
requisito de formas diferentes.

Certifique-se que o requisito veio de uma fonte
segura e, mesmo assim, questione aos possíveis
usuários que se beneficiarão se eles realmente
necessitam.
O
analista/desenvolvedor
deve
evitar
funcionalidades órfãs, pois elas incorrem um alto
custo fornecendo relativamente um valor agregado
baixo.

Requisitos
vagos
são
aqueles
que
analista/desenvolvedor não entendem por si só e têm
que várias vezes questionar o cliente/usuário que são
especialistas no negócio. Nesse jogo de perguntas,
os analistas tentam também adivinhar alguns
requisitos e, a extensão disso é a divergência no que
se era esperado.

Tabela 5 - Sintomas e soluções para
funcionalidades não usadas.



Soluções

Paralisia de Análise
Sintomas

Evitar a utilização de palavras ambíguas e subjetivas
ao se descrever os requisitos. Termos como
minimizam, maximizam, otimizam, simples usuárioamigável, fácil, ligeiro, freqüentemente, robusto,
intuitivo, grande, usual, normal, melhorado,
eficiente, e flexível são particularmente perigosos.
Evite “e /ou” e “etc”. Requisitos que incluem a
palavra suportar não são verificáveis; defina
somente que o software deve fazer para suportar
alguma coisa.

Se o levantamento de requisitos parece durar para
sempre, então o sistema é vítima de paralisia de
análise. Paralisia de análise resulta quando o ponto
de vista prevalece no levantamento e não se pode
começar a análise até que tudo esteja completo e
perfeito.
Soluções
Modele e faça um protótipo com somente as partes
compreendidas do sistema, não a coisa inteira. Não
faça protótipos muito elaborados, mas sim que
resolva as incertezas e esclareçam as necessidades
do usuário.

Tabela 3 - Sintomas e soluções para requisitos
ambíguos e vagos.



Construindo funcionalidades que ninguém
usa

Requisitos sem prioridades

Tabela 6 - Sintomas e soluções na paralisia de
análise.

Sintomas
Nem sempre clientes/usuários sabem classificar os
requisitos em ordem de prioridade, e na maioria das
vezes acham que todos têm o mesmo grau de
importância. Isso se torna um grande problema para
o analista/desenvolvedor fazendo com que ele não
consiga planejar as fases do projeto, alocação de
pessoal, horário, metas de qualidade, entre outros.



Aumento de Escopo
Sintomas
Na maioria dos projetos, o levantamento de
requisitos inicia-se com um escopo e durante o
desenvolvimento este escopo aumenta e novos
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requisitos são continuamente somados.
Conseqüência disso é que a equipe de
desenvolvimento começa a não ter mais domínio
sobre o sistema, e muitas vezes, ela tende a se
adaptar ao prazo, pois este nunca muda e nada é
apagado para acomodar a nova funcionalidade.

da outra e se perca durante o desenvolvimento.
Soluções
Se mudanças são realizadas, então estas devem ser
incorporadas periodicamente na documentação, para
que esta permaneça constantemente atualizada.
Adote um esquema de versão para documentos que
claramente distingue esboços de versões do baseline.
Restrinja a edição da documentação a poucos
indivíduos, ou melhor, armazene os requisitos em
um banco de dados de uma ferramenta de
administração de requisitos comercial, pis tais
ferramentas possuem a capacidade de registrar toda
a história de mudanças feitas nos requisitos.

Soluções
Todos os projetos devem esperar por algum
crescimento de requisitos, e seus planos devem
incluir espaços para acomodar tal evolução natural.
Escopo aparente são aqueles requisitos que foram
obtidos durante a elicitação, ou aqueles requisitos do
usuário que foram passados por alto.
Tabela 7 - Sintomas e soluções para o aumento do
escopo.



Tabela 10 - Sintomas e soluções para controle de
versão inadequado.

Processo de mudança inadequado
Sintomas

5. CARACTERÍSTICAS DE REQUISITOS COM
QUALIDADE

Problemas com projetos que não têm um processo
definido para acomodar as mudanças de requisitos,
pois mudanças podem tornar-se evidente somente
durante a construção do sistema ou até mesmo em
testes de versões.
Muitas modificações de decisões, propostas e
requisitos nem sempre são repassadas para as
pessoas afetadas.

O caminho para software de qualidade começa com a
excelência nos requisitos. Cada requisito deve
descrever exatamente a funcionalidade detectada. A
referência para exatidão é a fonte da qualidade dos
requisitos, pois, um requisito de software que conflita
com um requisito do sistema real, corresponde a uma
má interpretação do negócio, e conseqüentemente leva o
sistema a se desviar de um determinado objetivo.

Soluções
Utilize recursos como ferramentas para controlar e
arquivar todas as mudanças do projeto, e
conseqüentemente comunique a todas as partes
interessadas.

Clientes e usuários devem inspecionar o levantamento e
especificação de requisitos, pois eles têm domínio sobre
o negócio. Os requisitos devem ser viáveis, ou seja,
deve ser possível sua implementação dentro das
capacidades e limitações do sistema e seu ambiente.

Tabela 8 - Sintomas e soluções para processo de
mudança inadequado.



Análise insuficiente de impacto de mudança

Para evitar requisitos inviáveis, o desenvolvedor tem
que trabalhar juntamente com os analistas de requisitos
e negociando sempre com o pessoal durante todo o
processo do elicitação.

Sintomas
Às vezes analistas/desenvolvedores concordam em
realizar as mudanças sugeridas sem pensar
cuidadosamente nas implicações.Tais decisões
apressadas refletem uma análise insuficiente do
impacto de aceitar uma mudança proposta.

Devem ser necessários e expressar realmente a
necessidade do cliente e/ou usuário. Requisitos
necessários são originados por uma fonte conhecida
com autoridade para levantá-los. Se a origem não é
reconhecida, então talvez este requisito não seja tão
necessário.

Soluções
Antes de sair modificando, analise sistematicamente
o impacto de cada mudança proposta. Compreenda
as implicações de aceitar a mudança, identifique
todas as tarefas associadas, estime o esforço e
agende cada impacto. Lembre-se que toda mudança
consume recursos. Forneça estimativas dos custos e
benefício.

Cada requisito deve ter uma prioridade de
implementação, indicando como essencial ou não.
Clientes e usuários são responsáveis em colaborar no
estabelecimento de prioridades. Se todos os requisitos
forem considerados como igualmente importantes, o
administrador de projeto deve ser capaz de ordená-los
para a realização das próximas etapas. Prioridade é uma
função do valor fornecido pelo cliente, do custo relativo
de implementação, e do risco técnico relativo associado
com a implementação.

Tabela 9 - Sintomas e soluções para análise
insuficiente de impacto de mudança.



Controle de versão inadequado
Sintomas
Projetos sofrem mutações freqüentemente, porém
nem sempre todas as modificações de requisitos e
outros tipos de modificações são atualizadas na
documentação. Isso faz com que a equipe de
desenvolvimento não consiga distinguir uma versão

Não devem ser ambíguos, ou seja, o leitor de um
requisito deve ser capaz de desenhar unicamente uma
interpretação disto. Também, vários leitores de um
mesmo requisito devem chegar a uma mesma
interpretação.
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esperar que analistas os tratem com respeito
para manter uma colaboração e atitude
profissional porque muitas vezes discussões de
requisitos podem frustrar os usuários quando
os analistas e os desenvolvedores não o
compreendem mutuamente;



que os analistas tenham idéias e alternativas
para a implementação dos requisitos para
certificar ao cliente que o novo produto não
automatiza
processos
ineficientes
ou
ineficazes;



descrever as características que farão o novo
produto agradável e fácil de usar;

6. DIREITOS E DEVERES DOS CLIENTES NO
LEVANTAMENTO DE REQUISITOS



ter oportunidades para ajustar seus requisitos
para permitir o reuso;

A qualidade do sistema é obtida quando o time de
colaboradores (clientes, analistas e desenvolvedores) se
une através de um único propósito, definir o que
realmente o novo sistema irá fazer. Geralmente
problemas surgem pela falta de compreensão das
pessoas (clientes) que não compartilham os requisitos
necessários ou por outro lado, os analistas não
compreendem os requisitos citados pelos clientes.



estimar custo, prazos, impactos do novo
produto e



receber o sistema que se encontra em um
estado funcional e supra as necessidades de
qualidade e que esteja de acordo com os
requisitos do cliente.

Primeiramente, veremos a definição de cliente de um
software. Um cliente é qualquer pessoa que direciona,
solicita, paga para, seleciona, especifica ou usa o
software em questão, assim como quem recebe saídas
deste software. Infelizmente, freqüentemente clientes
sentem que não têm tempo para participar da elicitação
dos requisitos. Os clientes não são envolvidos no
processo de especificação de requisitos somente para
responder perguntas, mas também para receber e
retornar opiniões de partes do sistema (protótipo) já
desenvolvido.

Como cliente de um sistema, você tem as seguintes
responsabilidades ou deveres:

Utiliza-se para descrever os requisitos a linguagem
natural e esta é altamente propícia a ambigüidades. Por
isso, deve-se evitar palavras subjetivas, utilizando
palavras precisas, simples do domínio do usuário, não
utilizando jargões técnicos.
Devem ser verificáveis, ou seja, se eles foram
implementados no sistema. Se um requisito não foi
corretamente implementado é uma questão de opinião.
Requisitos viáveis, consistentes e sem ambigüidades são
considerados requisitos verificáveis. Qualquer requisito
que auxilie o suporte de alguma coisa não é considerado
um requisito verificável.

6.2 Deveres do Cliente

Para esclarecer aspectos chaves entre cliente e analista
são citados alguns direitos e deveres do cliente
(Wiegers, 2002).



ensinar para o analista sobre o seu negócio e
definir os jargões;



gastar o tempo que for preciso para fornecer
os requisitos e esclarecê-los quando
necessário;



ser preciso e específico sobre os requisitos
do sistema;



tomar
decisões
necessário;



respeitar informações de custo e estudo de
viabilidade;



atribuir prioridades para os requisitos;



rever o documento de especificação de
requisitos e os protótipos e

6.1 Direitos do cliente
Como cliente de um sistema, você tem direito aos
seguintes aspectos:

oportunas

quando



esperar que o analista fale sua língua;



esperar que o analista aprenda sobre seus
negócios e seus objetivos ao sistema;



comunicar rapidamente os analistas quando
alguma regra do requisito for modificada;



esperar que os analistas estruturem as
informações dos requisitos apresentadas pelo
cliente em um documento de especificação de
requisitos;



respeitar a engenharia de requisitos e seus
processos.



esperar que os analistas expliquem os
diagramas, notações ou métodos utilizados
para representar os requisitos;



ter habilidade e autoridade suficientes para
alterar cronogramas e metas quando
necessários;

Para um bom relacionamento entre analistas e clientes,
ambos deveriam rever essas duas listas e entrarem em
acordo. Esta compreensão pode reduzir frustrações mais
tarde, quando uma parte envolvida espera alguma coisa
e a outra parte não é capaz de fornecer.
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requisitos podem ser classificados como funcionais e
não-funcionais. Os requisitos funcionais estão ligados
diretamente à funcionalidade do software, enquanto os
não-funcionais são as qualidades especificas que o
software deve ter. Essa distinção entre requisitos
funcionais e não-funcionais é feita para conseguir uma
maior abstração das opções de soluções que ficam
escondidas até a etapa de programação.

7. ESPECIFICANDO E GERENCIANDO OS
REQUISITOS
Existem vários fatores que dificultam que um software
atinja os objetivos de qualidade. Entretanto, produzir
um software que não satisfaça as necessidades do
cliente é uma das principais ocorrências atualmente,
causando uma grande decepção dos clientes quando o
produto final é apresentado. De acordo com literaturas,
muitos desses problemas são derivados da falta de
atenção para a tarefa de definir e acompanhar a
evolução dos requisitos durante o processo de
construção de software. É através dos requisitos que
podemos abstrair as necessidades dos clientes, que serve
de referência para o desenvolvimento do software.
Quando definimos e gerenciamos os requisitos de modo
correto estaremos colaborando para a qualidade geral do
software.

Gerenciar requisitos torna um processo de gerência de
qualidade à medida que procura tratar da alocação dos
requisitos, para garantir não só que os requisitos estão
sendo seguidos, mas também rastreáveis.
7.2 Elaboração do Documento
Existe uma área na Engenharia de Software para tratar o
processo de definição dos requisitos chamada de
Engenharia de Requisitos. Esta engenharia estabelece
um processo que tudo que deve ser feito é elicitado,
modelado e analisado. Através deste processo surge o
documento chamado de requisitos. Neste documento
existe um universo de informações que é o contexto no
qual o software deverá ser desenvolvido e operado,
todas as fontes de informações e pessoas envolvidas ao
software (atores do universo). A documentação dos
requisitos permite a manutenção das estimativas e
planejamento ao longo do ciclo de vida de
desenvolvimento, inclusive para aqueles que
eventualmente sejam alterados ou evoluídos e é um
acordo entre as partes envolvidas, firmadas através da
assinatura dos requisitos identificados e documentados.
Este acordo, aliado à compreensão dos requisitos
aumenta sua estabilidade, pois há um comprometimento
formal por parte do usuário.

Software de qualidade com custo reduzido é uma
premissa básica da Engenharia de Software, e para isto
oferece métodos, técnicas e ferramentas. A
confiabilidade é um adjetivo fundamental sobre a
qualidade. Um software confiável deve ser eficaz e
seguir os padrões exigidos pelo contexto que ele irá
atuar. É importante ressaltar que a produção de software
envolve recurso humano e as técnicas aplicadas à
gerência têm como objetivo automatizar ao máximo a
produção, mas essa automatização depende da
qualidade da equipe. Entretanto, atuar para garantir a
qualidade exige conhecimento técnico sobre os
métodos, ferramentas e processos, além do
conhecimento de gerência para lidar com pessoas.
Com a qualidade de software baseada em requisitos
podemos:


Não existem regras para a documentação dos requisitos,
porém alguns conselhos podem ser seguidos, como por
exemplo:

detectar ambiguidades e conflitos entre
requisitos no princípio do processo de
desenvolvimento;



planear e estimar tempos, riscos e custos de
projetos a partir dos requisitos;



gerir e reutilizar componentes;



executar testes funcionais e de carga em
diferentes plataformas;



acompanhar todo o ciclo de vida dos erros
encontrados;



gerir versões e configurações de todos os
requisitos, documentos, modelos, código fonte
e testes e



entre outros.

7.1 Classificando os Requisitos
Requisitos de software são frases que expressam as
necessidades dos clientes e que condicionam a
qualidade do software. A questão da qualidade é tratada
no processo de definição dos requisitos por meio da
definição clara do que o software deverá atender. Os



escreva sentenças e parágrafos curtos. Use a
voz ativa. Use termos consistentemente e
defina-os em um glossário ou dicionário de
dados;



observe se não existem requisitos múltiplos
agregados dentro de uma única declaração.
Geralmente conjunções “e” e “ou” em um
requisito indica que vários requisitos estão
sendo combinados, portanto, nunca use "e/ou"
em uma declaração de requisito;



escreva os requisitos em um nível consistente
de detalhe por todo o documento e



evite declarações redundantes de requisitos. ou
seja, não inclua o mesmo requisito em vários
lugares do documento porque torna o
documento mais difícil de ler e sua manutenção
fica complicada também.

7.3 Evolução dos Requisitos
Pode-se afirmar que a estabilidade dos requisitos será
também diretamente proporcional ao grau de
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conhecimento que a equipe de projeto tiver do negócio a
que o projeto de software irá atender. Neste sentido,
técnicas de mapeamento de negócio podem ser
utilizadas como ferramenta poderosa para permitir uma
compreensão efetiva dos requisitos necessários para o
projeto, além da identificação de requisitos que possam
agregar valor de forma mais imediata ao negócio do
usuário.
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Os requisitos mudam freqüentemente, até mesmo o
processo de definição de requisitos gera um retorno que
acaba modificando o próprio requisito, portanto
podemos até dizer que é impossível concluir um
conjunto de requisitos. Para eliminar esta hipótese, é
utilizado um conceito chamado baseline.
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Baseline é uma referência utilizada no processo de
mudanças, para que toda alteração feita seja realizada de
forma organizada, facilitando o processo de gerência da
qualidade, utilizando uma linguagem natural por meio
de um léxico e estabelecendo uma comunicação dos
atores e o universo de informações.
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Eventuais alterações ou evoluções dos requisitos devem
ser mantidas para que o acordo firmado possa ser
revisto. Este controle reduz o desgaste entre os
membros do projeto de software, dá visibilidade da
situação real do projeto e garante que alterações de
projeto que reflitam em alterações de requisitos sejam
efetivamente documentadas e executadas.

9. CONCLUSÃO
A proposta deste artigo não foi de ensinar o leitor a
fazer o processo de levantamento de requisitos, mas sim
lhe mostrar todos os problemas que poderão ocorrer
caso os requisitos não estejam adequados com a
proposta do sistema.
Atualmente, quase que em geral, os problemas
encontrados em sistemas são ocasionados pelo não
gerenciamento de requisitos. O gerenciamento de
requisitos pressupõe que os requisitos necessários para a
construção do produto sejam entendidos, documentados
e revisados. A documentação dos requisitos permite a
manutenção das estimativas e planejamento ao longo do
ciclo de vida de desenvolvimento, inclusive para
aqueles que eventualmente sejam alterados ou
evoluídos.
Concluindo, desenvolver software é uma atividade séria,
não devendo, porém, ser desprezados seus processos de
elaboração.
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Resumo – O GSM (Global System
for Mobyle
Communication) é um sistema digital mais avançado do
mundo. A tecnologia GSM começou a ser desenvolvida
em 1982, e somente depois de 10 anos entrou em
serviço comercialmente.
Ele permite grande
mobilidade, já que a tecnologia usada por ele é
encontrada, além do Brasil, em mais de 170 países
(roaming internacional). É a tecnologia que mais vem
evoluindo. É um sistema que oferece total segurança na
transmissão de dados, que veio sobrepor as outras duas
tecnologias CDMA e TDMA, tendo como principal
vantagem à facilidade de transportar as informações do
usuário para outro aparelho através do cartão
inteligente removível. O Global System for Mobyle
Communicatios oferece total segurança na transmissão
de dados. Para transações seguras como M-banking e
M-Commerce, o cartão inteligente removível, é capaz
de encriptar os dados que trafegam, ou seja, ele gera
uma senha, o que torna segura qualquer transação.
Num futuro bem próximo os Palms e Laptops também
suportarão a utilização deste cartão.

Palavras-chave – Roaming Internacional, M-banking,
M-Commerce, SMS, CEPT, Centro de Comutação
Nova, Global System Mobyle, Telecomunicação, Cartão
Inteligente-SIM.

1. INTRODUÇÃO
Democracia e autoritarismo se alternaram no processo
de construção daquele que é hoje o mais usado padrão
em telefonia móvel no mundo inteiro. No início dos
anos 80, quando a Europa se dispunha a demolir as
barreiras comerciais, a caminho da unificação, criava-se
o ambiente perfeito para o surgimento de um único
padrão aplicado às telecomunicações móveis: o GSM
(Global System for Mobile Communications). Sistema
celular, com arquitetura aberta, especificada pelo ETSI
(European Telecommunications Standards Institute),
com método de acesso TDMA.

2. A EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA
MÓVEL

Abstract – The GSM (Global System will be Mobyle
Communication) is a more advanced digital system of
the world. Technology GSM started to be developed in
1982, and after 10 years it only entered in commercial
work.
It allows the great mobility, since the used
technology for it is found, beyond Brazil, in more than
170 countries (roaming international).
It is the
technology that more comes evolving. It is a system that
offers to total security in the transmission of data, that
came to overlap the others two technologies CDMA and
TDMA, having as main advantage the easiness to carry
the information from the user to another device through
removable the intelligent card. The Global System will
be Mobyle Communicatios offers total security in the
transmission of data. For safe transactions as Mbanking and M-Commerce, removable the intelligent
card, it is capable to encriptar the data that pass
through, or either, it generates a password, what it
becomes insurance any transaction. In a well next
future the Palms and Laptops also will support the use
of this card.

Para Guimarães (2000), antes do GSM, definitivamente
implantado em 92, era o caos. Os mais de 40 países que
então, integravam o mapa do Velho Mundo vestiam,
cada um, seu próprio modelo, todos incompatíveis entre
si, numa teia de protocolos que tornava inviável a
comunicação nos limites do continente e dele com os
países dos demais blocos geopolíticos e econômicos.
O padrão GSM começou a se desenhar em 85, a partir
do acordo selado pela então Alemanha Ocidental com a
França e a Itália, grupo que, no ano seguinte, após o
apoio explícito da Comissão Européia, conseguiu
cooptar o Reino Unido e o Group Spéciale Mobile, da
CEPT (Conférénce Europénne des Administrations de
Postes et de Telecommunications), cujo primeiro
presidente Thomas Haug é um dos que, hoje, resgatam
essa história.
Na opinião dele, o sucesso do padrão GSM se deve,
inicialmente, ao fato de ter nascido da forma correta:
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por consenso. Além do esforço conjunto, o GSM
também acabou capitalizando a preferência, desde cedo,
pelos sistemas digitais e o espectro de 900 MHz,
combinação que se traduziu em maior grau de eficiência
e desempenho. "Tudo isso numa época em que os
sistemas analógicos e seus protocolos ainda eram
usados à larga", lembra Haug.

Este padrão digital está sendo desenvolvido para o uso
de serviços multimídia da terceira geração (3G). A
tecnologia GSM também utiliza a divisão por tempo,
mas, ao contrário da TDMA, oferece um caminho para
3G.

No continente cuja topografia, sistema de transporte e
renda per-capita estimulam as viagens de turismo e no
qual o regime econômico impõe o cruzamento de
fronteiras, em viagens de negócio sem fim, a
padronização da plataforma de sustentação da telefonia
celular era indispensável. Mas, também, os aspectos de
segurança, considerando a cultura européia, que preza a
privacidade de pessoas e a salvaguarda de bens. E, nisso
também, o GSM veio de encomenda.

3. AS VANTAGENS DA TECNOLOGIA
GSM
O sistema celular TDMA (no modelo GSM) melhora a
qualidade de transmissão, aumenta o tempo de vida da
bateria, e melhora a eficiência do aparelho. Isso inclui
transmissão descontínua, freqüência-hopping e recepção
descontínua quando monitora um canal de paginação.
Outra ferramenta usada pelo GSM é o controle de
poder, o qual tenta minimizar o poder de transmissão de
rádio dos módulos, e minimizar a interferência gerada
nos co-canais.

Outro aspecto que favoreceu a escalada do padrão foi o
baixo custo dos aparelhos celulares, cujos pecados
eram, há quase 20 anos, o tamanho e o peso.
Verdadeiros tijolos falantes, desajeitados, ainda assim
chegaram a tempo de serem testados no ambiente das
RDSI (Redes Digitais de Serviços Integrados), na
ocasião
desenvolvida
pelos
sistemas
de
telecomunicações de base fixa em todo o mundo e com
as quais, no futuro, o GSM teria que interagir.

As redes GSMs atuais são para transmissão de voz, mas
oferecem melhor qualidade do sinal, maior segurança
(com codificação e criptografia) e uso mais eficiente do
aparelho (resultando em maior capacidade das redes).
A tecnologia de terceira geração combina acesso móvel
com serviços baseados em Protocolos de Internet (IP).
Mas isso não significa apenas conexão móvel rápida a
World Wide Web, mas também formas totalmente
novas de comunicar, acessar informações, conduzir
negócios e aprender níveis de equipamentos incômodos
e pontos de acessos imóveis “(Eldorado, 2001)”.

Em 86, Alemanha Ocidental e França passaram a
encorajar a Comissão das Comunidades Européias
(CCE), no sentido de que mobilizassem os estados
afiliados, trazendo-os para o projeto – condição sinequa-non para que pudesse chegar rapidamente à versão
final. O resultado, conta Haug, foi à recomendação de
uma Diretiva, à qual coube delinear um conjunto de
recomendações.

O sistema 3G irá fornecer uma gama de serviços de
transferência de voz, texto e dados, em alta velocidade.
Conectar-se rapidamente ao escritório e acessar
documentos, navegar na internet em alta velocidade,
acessar músicas MP3 com agilidade, atuar nas bolsas de
valores seguramente. Estas possibilidades dentre muitas
outras serão possíveis com a chegada da terceira
geração wirelles.

A primeira delas dizia respeito à elaboração de um
documento, com introdução assinada pela CEE, e o
compromisso quanto ao lançamento de um conjunto
básico de serviços já em 91. Também fazia parte da lista
de sugestões, a apresentação de um programa em cada
uma das principais cidades européias, em 93, e a
posterior ligação, em 95. À Diretiva de cada estado
caberia, ainda, reservar os blocos de cada freqüência de
900 MHz necessários para o programa de lançamento
público.

4. REDE GSM
Uma rede GSM é composta por várias entidades com
funções e interfaces específicas. Esta rede pode ser
dividida em três partes: a estação móvel, a estação de
subsistema rádio base e subsistema rede.

Em 86, recorda Gretel Hoffmann, então presidente da
GSM Association, o Grupo Permanente precisou
escolher entre a democracia que, levada às últimas
conseqüências, num ir-e-vir sem fim de papéis, acabou
se transformando a execução do projeto em pesadelo
logístico e burocrático e a centralização das decisões.
Ficou com a segunda opção.

A estação móvel é composta de um equipamento móvel
(terminal) e um cartão inteligente removível designado
de SIM. O cartão providencia mobilidade pessoal, de tal
forma que o assinante consiga ter acesso aos serviços
subscritos independentemente do terminal utilizado, isto
é, ao inserir um cartão em um terminal diferente, o
assinante pode usufruir os serviços a partir desse
terminal. O cartão tem uma identificação única mundial
(IMSI), assim como o terminal (IMEI). Estes códigos
são independentes permitindo uma maior mobilidade e
uma segurança pessoal contra o uso não autorizado.

Apesar das acusações de autoritarismo, foi só assim que,
em 87, operadoras de 13 países (Alemanha, Bélgica,
Espanha, Dinamarca, Finlândia, França, Holanda, Itália,
Irlanda, Noruega, Portugal, Reino Unido e Suécia)
assinaram o Memorando do Entendimento (MOU), em
Copenhague. Fora outras duas independentes – CellNet
e Racal Vodafone.
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O subsistema rádio base encarrega-se do controle de
ligação rádio com a estação móvel. É dividido em duas
partes: a estação rádio base de transmissão (BTS) e a
estação rádio base de controle (BSC). A comunicação
entre estas duas estações é realizada através da interface
standard Abis, permitindo (como no resto do sistema) a
operação entre componentes realizada por diferentes
fornecedores. A BTS aloja os receptores transmissores
rádio que definem a célula e suportam os protocolos de
ligação rádio com a estação móvel. A BSC gerencia os
recursos para uma ou mais BTSs, tais como,
configurações dos canais rádio, saltos de frequência e
transmissão entre células (hand-off). A BSC realiza a
conexão entre as estações móveis (celulares) e o centro
de comutação móvel (MSC).

Figura 1 – Estrutura de uma rede GSM
(www.geocities.yahoo.com.br/teleobrasil/tecnologiagsm.htm).

O subsistema rede tem como principal componente o
MSC – Centro de Comutação Móvel - que se encarrega
de fazer a comutação de chamadas entre estações
móveis ou entre uma estação móvel e um terminal fixo.
Comporta-se como um nó de comutação de PSTN ou
ISDN, e adicionalmente providencia toda a
funcionalidade necessária para o tratamento de um
assinante móvel, realizando o registro, autenticação,
atualização da localização, transição entre células e
gerenciando um assinante em roaming. Estes serviços
são providenciados em conjunto com várias entidades
funcionais que juntas formam o subsistema rede: MSC,
HLR, VLR, EIR, AuC. O HLR, o VLR e o MSC, em
conjunto providenciam as capacidades de roaming do
GSM.

5. MIGRAÇÃO PARA NOVO SISTEMA
Fatores que deverão ser considerados na hora de migrar
para o “novo” sistema. O principal deles é que, quem
optar pelo GSM, deverá trocar o aparelho celular, pois
os que existem hoje no mercado brasileiro operam entre
800 Mhz e 900Mhz, enquanto a freqüência do GSM é
de 1800 Mhz.
Por enquanto, o seu celular serve a determinados
propósitos, mas o mercado de telecom é muito parecido
com o da informática, está sempre criando novas
necessidades, segundo o professor Glaucionor Oliveira.
Assim, além da internet de alta velocidade, o GSM
inaugura uma série de recursos tecnológicos que podem
crescer frente aos olhos do consumidor.

O HLR (Home Location Registrer) contem toda
informação administrativa de todo assinante registrado
na correspondente rede de GSM, juntamente com a
localização da estação móvel. A localização da estação
móvel está geralmente na forma do endereçamento do
VLR (Visitior Location Registrer) as informações
conhecidas pelo VLR, são necessárias para controlar a
chamada e providenciar os serviços de cada assinante,
situada dentro de uma determinada área de controle.

Devido à alta velocidade na transmissão de dados,
recursos já populares, como o SMS (Short Message
Service), poderão otimizados. Para quem está satisfeito
com esse serviço, o professor ressalta que “hoje a gente
só manda mensagens de um celular para outro com um
pequeno limite de caracteres e apenas uma mensagem
por conexão”. Pode-se destacar ainda outro aspecto:
turbinado, o celular poderá oferecer o serviço de
teleconferência, além das chamadas em espera.

Outros dois registros são usados para segurança e
autenticação. O EIR é uma base de dados que contém
listagem de todos equipamentos móveis válidos na rede,
onde todas estações móveis são identificadas pelo IMEI.
O IMEI é considerado como inválido se declarado como
roubado ou incompatível com a rede. O AuC é uma
base de dados protegida que guarda uma cópia do
código de cada SIM, que é usado para autenticar e
incriptar através do canal de rádio.

A principal vantagem do GSM é a questão da
segurança. O chip móvel, um minúsculo cartão de
memória capaz de armazenar os dados pessoais,
serviços e configurações do usuário, torna muito mais
difícil a vida daqueles que se dedicação à clonagem de
linhas da telefonia móvel.
As empresas de telefonia móvel já possuem uma
carteira de clientes e isso permite oferecer preços mais
acessíveis. Já uma empresa nova precisa investir para
conquistar consumidores, explica o consultor Leonardo
Castro, ao se referir do destino das atuais
prestadoras.Outra questão a se considerar é a questão da
cobertura. Em Fortaleza, as torres da nova geração
subiram rapidamente mas como fica o resto do estado,
da região do país? De acordo com Leonardo, as
empresas já atuantes possuirão, pelo menos por algum
tempo, maior área de cobertura.
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significando que os serviços de alta qualidade que estará
a sua disposição serão ainda melhores no futuro.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos aos colaboradores da revista por nos
proporcionar este espaço; à professora Adicinéia pelo
apoio e incentivo; e aos nossos colegas que durante
esses anos formaram nossa família temporária.

REFERÊNCIAS
ELDORADO, Instituto de Pesquisas. “Sistema Celular
Digital Tecnologia CDMA/TDMA/GSM”.Manual do
Estudante. 2001.

Figura 2 – Aparelho Nokia 5125, com a tecnologia CDMA
OU TDMA.

GUIMARÃES, D. A. “Padrões em Telefonia Celular”.
INATEL, 2000.

www.oi.com.br
www.geocities.yahoo.com.br/tecnologigsm.ht
m
www.ericsson.com.br

Figura 3 – Aparelho com a tecnologia GSM através da
operadora OI.

6. CONCLUSÃO
O GSM é um sistema digital, mais avançado do
mundo.Ele permite grande mobilidade já que a
tecnologia por ele utilizada é encontrada além do Brasil
em mais de 170 países. É a tecnologia que mais vem
evoluindo. É um sistema que oferece total segurança na
transmissão de dados. É uma primeira aproximação para
um sistema de comunicação verdadeiramente pessoal. O
Cartão inteligente SIM trouxe mobilidade pessoal e
mobilidade para o terminal. Junto com o roaming
internacional e o suporte a uma grande variedade de
serviços tais como voz, transferência de dados, fatos,
SMS e outros, o GSM chega próximo a uma satisfação
total das necessidades de comunicação pessoal.
O usuário do sistema GSM falará do seu próprio
aparelho em quase todos os lugares do planeta. A
tecnologia GSM é, de longe, a que mais vem evoluindo,
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2. DCOM

Resumo – Este artigo tem como objetivo salientar as
vantagens e desvantagens de duas grandes tecnologias de
objetos distribuídos, o DCOM (Distributed Component
Object Model) da Microsoft e o CORBA (Common Object
Request Broker Arquiteture) da OMG.

Distributed Component Object Model, este é uma versão
distribuída da tecnologia COM, que possibilita a
comunicação de objetos em processos diferentes e a
execução em computadores distintos, interconectados
numa rede. O DCOM possui todas as características do
COM mais a possibilidade de comunicação em máquinas
distintas.

Abstract – This article has as objective to point out the
advantages and disadvantages of two great-distributed
object technologies, DCOM (Distributed Component
Model) from Microsoft and CORBA (Common Object
Request Broker Arquiteture) from OMG.
Palavras-chave – interligação, multiprocessamento,
sistema distribuído, heterogeneidade, servidor, cliente.

1. INTRODUÇÃO
Os conceitos da maneira na qual lidamos com os
computadores mudam a cada dia que passa, isso acontece
devido a grande necessidade que o homem tem em
solucionar novos problemas que aparecem no dia a dia,
sejam elas na área de software ou hardware, com isso
sempre aparecem novas tecnologias.

Figura 1 - Componentes em processos.

Na figura 1, um objeto cliente faz um request que é
interpretada pelo COM, passando pela camada de
segurança chegando até o DCE RCP. Neste momento já se
sabe que o servidor está em outra estação da rede, então o
DCE RCP comunica-se com o servidor através do
protocolo Stack. No servidor acontecerá à mesma coisa
inversamente até a mensagem chegar ao objeto
requisitado. Toda está operação acontece totalmente
transparente para o usuário independente da distância.

Dessa maneira surgiu então uma visão que diz respeito à
interligação e multiprocessamento entre vários
computadores, denominado de Sistema Distribuído.
Na década de 80 surgiram duas tecnologias que mudaram
radicalmente todos os padrões passados, são elas: os
microprocessadores e as redes locais. Essas se tornaram
pontos iniciais e fundamentais para o desenvolvimento
que hoje nos permite muitas facilidades.
Os sistemas distribuídos apresentam muitas vantagens,
tais como: disponibilidade, desempenho, otimização de
custos, etc, mas possuem algumas desvantagens, como: o
afastamento, concorrência, falta de estado global,
ocorrência
de
falhas
parciais,
assincronismo,
heterogeneidade, etc.

2.1 Interface
O DCOM dispõe de uma forma de manipular os dados
associados a um objeto através do que se chama de
interface do objeto. Para o DCOM uma interface
especifica os métodos disponíveis por classes de objetos, é
um ponteiro para métodos ou operações de um objeto, é o
padrão binário pelo qual os objetos se comunicam. Cada

Iremos abortar duas tecnologias, o CORBA e o DCOM,
dentre várias que tornam possível a comunicação entre
diferentes sistemas.
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interface tem seu próprio identificador de interface, o
GUID (Global Unique Identifier).
O DCOM suporta interfaces múltiplas, o que significa que
objetos podem exportar ponteiros para mais de uma tabela
de funções. Um objeto exporta para seus clientes várias
interfaces.
Um objeto por ter várias interfaces, permite que a mesma
seja personalizada de acordo com a necessidade do
programador, dispensando assim a necessidade de
reconstruir um novo objeto com funções semelhantes a
outro já existente (reusabilidade).

Figura 2 - Mecanismo de criação de objetos.

As interfaces do DCOM derivam de uma interface
chamada Iunknown, que provê as operações básicas para
o objeto, estas são:


Query interface: permite a um cliente consultar
as interfaces de um objeto;



Addref: incrementa o contador de referência;



Release: decrementa o contador de referência.

2.4 Neutralidade de linguagem de programação
É possível comunicar aplicativos em diferentes linguagens
de programação, ou seja, a linguagem que for mais
adequada para o programador, como: Delphi, Visual
Basic, Visual C++, Java, Cobol, etc.
Quanto à plataforma também não acarreta nenhum
problema, por três motivos.

2.2 Objetos DCOM: Cliente, servidor e componente.
Uma classe é referenciada de acordo com seu class ID
(Identificador de classe - CLSID). Cada classe DCOM
está associada à outra classe DCOM chamada de class
factory, a qual é responsável pela criação de uma instância
de classe DCOM. A class factory suporta uma típica
interface definida pelo DCOM, chamada de Iclass
Factory.
Um objeto DCOM pode ser classificado como cliente,
componente e servidor, recebendo essa classificação de
acordo com a circunstância e do seu comportamento. É
possível que ele se comporte de duas maneiras ao mesmo
tempo.



O DCOM define um padrão binário por
plataforma;



O DCOM disponibiliza serviços orientados a
objetos distribuídos para o padrão de
interoperabilidade de plataformas cruzadas
(cross-platform).



A comunicação entre os componentes DCOM é
baseada no DCE RCP.

2.5 Tipos de dados aceitos pelo DCOM
Comunicar objeto remotamente, independente da
linguagem que foram desenvolvidos requer certo cuidado.
No Brasil existe uma diversidade de caracteres, diferentes
dos usados na Rússia e China, dessa maneira é
extremamente necessário o uso de tipos que abrangem os
caracteres de qualquer região, o wideString é um tipo
permitido pelo DCOM composto de 16 bits, o que
assegura uma grande gama de caracteres.

2.3 Criando um objeto DCOM
Para a interação com um componente, o cliente precisa
saber o CLSID e o IID da interface. A partir daí o cliente
pode solicitar ao DCOM a criação do objeto e o retorno
do ponteiro da interface do mesmo.
Tendo o CLSID e a descrição do servidor DCOM
associado, o DCOM em execução pode localizar uma
class factory para a CLSID dada. Quando acontece a
interação entre um cliente com a class factory, a instância
da classe é criada, e é obtido o ponteiro para a interface do
objeto resultante. Uma vez criado o objeto, o DCOM
especifica um protocolo para monitorar a utilização do
mesmo até o momento em que possa ser destruído.

Tipo
Pascal

Tipo Ole
Variant

Descrição

SmallInt

VT_I2

Inteiro sinalizador 2 bytes

Integer

VT_I4

Inteiro sinalizador 4 bytes

Single

VT_R4

Decimal de 4 bytes

2
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Tipo
Pascal

Tipo Ole
Variant

Descrição

2.7 Balanceamento de cargas

Double

VT_R8

Decimal de 8 bytes

O DCOM disponibiliza dois meios que facilitam e
agilizam a conexão entre os objetos.

Currency

VT_CY

Monetário

TdateTime VT_DATE

Data e hora

WideString VT_BSTR

Cadeia binára de caracteres

Idispatch

Ponteiro para interface

VT_DISPATC

WorldBool VT_ERROR

Código de erro OLE

OleVariant VT_BOOL

True = -1; false = 0

Iunknown

VT_UNKNO

Ponteiro para interface

Byte

VT_UI1

Inteiro sem sinal de byte

2.7.1

Balanceamento de carga estática

RefereÀse a disponibilidade dos nomes dos servidores em
um local conhecido para que os clientes possam ter fácil
acesso e recuperação sempre que precisarem conectar-se
ao servidor.

2.7.2

Balanceamento de carga dinâmica

É uma evolução da idéia do componente de referência
dedicado. O objeto de referência irá identificar o servidor
mais adequado a conectar-se com o cliente através de
informações sobre carga do servidor e topologia de rede
entre o cliente e os servidores.

Tabela 1 - Tipos de dados permitidos pelo DCOM.

2.6 Protocolos
A comunicação entre componentes é feita por um
protocolo para chamada de procedimento remoto
orientada a objetos, o objecto RPC (Remote Procedure
Call), o qual é composto por camadas apoidas sobre um
ambiente de computação distribuído (DCE – Distributed
Computing Environment). Este protocolo define como são
feitas as chamadas para um objeto e como são
apresentadas, comunicados e mantidas.

3. CORBA
CORBA (Common Object Request Broker Arquiteture) é
uma estrutura comum para o desenvolvimento,
independente de aplicações, usando técnicas de orientação
a objeto em redes de computadores heterogêneas.
Resumidamente, o CORBA propõe a interoperabilidade
local ou remota entre aplicações, independente das
linguagens de programação em que foram desenvolvidas e
sobre quais plataformas serão executadas. O CORBA foi
criado pela OMG (Object Management Group).

O stub empacota os parâmentros de chamada em uma
mensagem de pedido, e invoca um wire protocol para
transportar a mensagem para o servidor.

Na primeira versão do CORBA em 1991 foi definido a
IDL (Interface Definition Language) e a API (Application
Programins Interfaces).
O ORB (Object Request Broker) é o coração do OMA
(Object Management Arquitecture), por conseqüência do
CORBA também, e exerce o papel de middleware entre os
componentes, o ORB é responsável por toda comunicação
e interação entre os objetos, ele intercepta a chamada e
fica responsável em encontrar um objeto que atenda as
necessidades do pedido, encontrando o objeto o ORB
passa os parâmetros para o mesmo, invoca os métodos
necessários dele, e retorna para o objeto que solicitou os
resultados de todos esses procedimentos.

Figura 3 - Estrutura do RPC.

Stub é um pequeno valor binário carregando no espaço do
objeto de servidor, tem a capacidade de localizar os
objetos alvos.
O DCOM permite a interoperabilidade de aplicações em
uma rede, a partir dos seguintes protocolos: TCP/IP,
UDP/IP, IPX/SPX, NetBios, Apple Talk, HTTP.

3

50

uma grande variedade de sistemas de objetos
heterogêneos. O CORBA, portanto é um conjunto
complexo de partes que possuem suas particularidades e
especificações.

Figura 4 - Arquitetura do modelo de referencia OMG.

3.1 Objetos serviços
É uma coleção de serviços (interfaces) que se apresentam
independentes de qualquer domínio de aplicação e que
abrangem funções básicas.

Figura 5 - Componentes da família CORBA.

Os objetos de serviços podem ser vistos como uma adição,
um complemento das funções exercidas pelo ORB.
Existem 16 diferentes tipos de objetos de serviços:


gerência do ciclo de vida;



serviço de persistência;



serviço de nome;



serviço de eventos;



serviço de controle de concorrência;



serviço de negociação;



serviço de relação;



serviço de externalização;



serviço de pesquisa;



serviço de licença;



serviço de propriedade;



serviço de segurança;



serviço de tempo;



serviço de comércio (Trader);



serviço de mudança de administração e



serviço de coleção.

3.3 Interface
A interface com a qual o cliente tem contato é totalmente
independente de qualquer fato relacionado à
heterogeneidade do ambiente distribuído no qual se
encontra. Desta forma, qualquer software que forneça as
interfaces e os serviços especificados pode ser
considerado um ORB. Entretanto ORB´s diferentes
podem apresentar características de implementação
diferentes, resultando em serviços prestados a objetos e
clientes com qualidades e propriedades diferentes.

Uma das grandes vantagens dos serviços, é que permitem
que os desenvolvedores não precisem se preocupar com os
serviços no nível de sistema, e sim apenas com seus
objetos.

Figura 6 - Estrutura de um ORB.

4. DCOM X CORBA
3.2 Componentes da arquitetura CORBA

O DCOM e o CORBA provêm boas soluções de
middleware tratando-se de sistemas distribuídos. O
CORBA, como e um padrão de especificações, é muito
utilizado para o meio acadêmico, visando uma solução

Está arquitetura foi montada pelas empresas que a
idealizaram e padronizada pela OMG para se tornar um
mecanismo de software que permitisse a integração de

4
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única para os sistemas heterogêneos, num ambiente bem
diversificado quanto a plataformas e envolvendo grandes
números de máquinas remotas. O DCOM por sua vez, é
mais fácil de utilizar e se adapta mais facilmente aos
produtos Microsoft. Por isso muito utilizado na plataforma
windows ou NT.

Criado em tempo de
execução

Não

Sim

Plataforma que
Suportam.

Windows95/98/
2000/NT,
Macintosh.

Windows95/98/
2000/NT, Mac,
OS/2, UNIX, etc.

Tabela 2 - Características do CORBA e DCOM.

4.1 Arquitetura DCOM/CORBA
4.1.2

Apresentam grandes diferenças que vão desde os objetos
em si, à manipulação dos mesmos.

A idéia de interface no DCOM difere totalmente da
interface do CORBA. No DCOM, uma interface apenas
abriga uma listagem de métodos, e só tem sentido junto a
classes. No CORBA por sua vez uma interface é gerada e
compilada em IDL para posteriormente ser utilizada em
uma linguagem de alto nível.

Como podemos ver no artigo, o CORBA é um padrão
elaborado por um grupo de pessoas e empresas para se
desenvolver um midleware, enquanto o DCOM é um
produto com padronização próprio da Microsoft.

4.1.1

Tanto para o DCOM quanto para o CORBA, as interfaces
são identificadas de maneira única, a atualização das
mesmas, ocasionará o surgimento de uma nova interface,
com um novo nome, a interface antiga não é excluída.

Objetos

Os objetos CORBA suportam múltiplas heranças,
polimorfismo, encapsulamento, metaclasses, enquanto que
o objeto DCOM suporta apenas simples encapsulamento,
não apoia heranças múltiplas de objetos, ao invés, confia
em herança de interfaces múltiplas para um único objeto.
Tanto para o CORBA como para o DCOM, ora um objeto
pode ser um cliente, ora um servidor.

4.2 Interligação entre CORBA e DCOM
Em 1995 a OMG lançou a idéia da criação de um
mecanismo capaz de permitir a comunicação entre DCOM
e CORBA. Em conseqüência disso nasceu um gateway
que provê mecanismo capaz de interagir as duas
tecnologias. Esse gateway provê alguns serviços como:

Os objetos DCOM são criados (alocados em memória)
sempre que um serviço é solicitado, e são destruídos
(desalocados da memória) quando nenhum cliente estiver
mais utilizando.
Dessa forma um objeto obtém um ponteiro par uma
interface de um outro objeto, utiliza seus métodos, mas
futuramente não terá como reconectar-se exatamente ao
mesmo objeto. Isso acontece porque são armazenadas
apenas suas interfaces, quando um método é solicitado, a
interface correspondente disponibiliza o componente ao
cliente pelo agente servidor.
Já no CORBA os objetos a serem utilizados são
previamente compilados, e armazenados em um servidor
de objetos, quando é feita uma solicitação por meio de
métodos, o objeto é alocado na memória e desalocado
quando não for mais utilizado, mas permanece no servidor
de objetos, podendo ser acessado posteriormente.
Características

DCOM

CORBA

Componente ou
branca

Caixa preta

Caixa Preta

Herança

Não

Sim

Múltiplas interfaces

Sim

Sim

Único ID global

Sim

Sim

Interface



mapas de invocação a métodos;



mapas de tipos de dados;



mapa de inicialização;



mapa de fabricação de objetos;



mapa de registros e



mapa de domínios seguros.

Mas, com tudo isso se espera ter um gateway genérico na
comunicação entre CORBA e DCOM, usando em sua
implementação invocações dinâmicas.

Figura 7 - Interligação entre CORBA e DCOM.
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5. CONCLUSÃO
Hoje em dia a necessidade de distribuir o processamento
cresce muito devido a grande complexidade e quantidade
de dados a serem processado, quebrando assim a distância
física entre os mesmos.
Todavia, para um bom desempenho desses softwares, é
preciso atentar a detalhes que poderia passar sem serem
percebidos. Para ambiente de rede com plataforma
windows, o DCOM pode ser uma boa escolha, uma vez
que possui o DCOM inerente à sua arquitetura. Mas se a
rede for composta por multiplataforma a melhor escolha é
o CORBA.
Deve-se levar em conta também o projeto de rede, pois
este pode comprometer o bom funcionamento do sistema
distribuído, principalmente o meio físico, para que não
haja problemas de conexão, overhead, etc.
A concorrência entre essas tecnologias, só nos trás
vantagens, permitindo assim obter o máximo que um
objeto distribuído deve promover.
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Resumo - Quando olhamos ao nosso redor, nós
cidadãos de um mundo informatizado, vemos um
emaranhado de fios que ligam nossos teclados, mouses,
monitores, impressoras, webcams, enfim todos os
periféricos ligados aos computadores. Isso porque os
cabos são um meio de conexão barato e eficaz, porem
estes se transformaram na maldição de muitos
escritórios, casas etc... Quem não gostaria de se livrar
dos cabos que nos prendem e nos impedem de
movimentar livremente? A maioria de nós gostaria de
experimentar os mesmos periféricos ligados ao mesmo
computador só que sem os cabos que os conectavam.
Mas seria isso possível? Há alguma tecnologia que nos
permita acabar com os cabos sem elevar os custos?
Uma nova tecnologia chamada Bluetooth, desenvolvida
pela SIG (Special Interests Group), tem por finalidade
possibilitar remover
os cabos que conectam os
periféricos e computadores de forma barata e eficaz
quando se tratar de redes periféricas as PANs
(Peripherall Área Network).

1. INTRODUÇÃO
A tecnologia sem fio, Bluetooth, criada para
revolucionar a conectividade pessoal promovendo
liberdade das conexões via cabo. É uma especificação
para uma solução de conexão barata via rádio que
disponibiliza ligações entre computadores móveis,
telefones celulares, handhelds e conexão com a internet.
O Grupo de Interesses Especiais (SIG), compostas pelas
empresas líderes em telecomunicações, computação e
industrias de rede, dita as normas da especificação
Bluetooth. O presente artigo trará uma introdução do
que é, como funciona, diferença em relação ao IEEE
802.11b e exemplos de sua utilização.

2. HISTÓRICO

Abstract - When we look at around of ourselves, us
citizens of an automatized world, we see a wire
confusion that binds our keyboards, mouses, monitors,
printers, webcams, at last all the on peripherals to
computer. This because the handles are a way of cheap
and efficient connection, to put these if had transformed
into the curse of many offices, house, among others.
Who would not like getting rid it of the handles that in
arrest them and in they hinder them to put into motion
freely? The majority of us would like to try the same on
peripherals to the same computer alone that without the
handles that connected them. But it would be this
possible? It has some technology that in allows them to
finish with the handles without raising the costs? A new
called technology Bluetooth, developed for SIG (Special
Interests Group), has for purpose to make possible to
remove the handles that connect the peripherals and
computers of cheap and efficient form when if to deal
with peripheral nets the PANs (Peripherall Network
Area).

O nome Bluetooth veio originalmente do nome Harald
Blåtand (Bluetooth em inglês), rei da Dinastia Viking,
que viveu no século 10. Harald Blåtand uniu e
controlou a Dinamarca e Noruega (daqui a inspiração no
nome: dispositivos unindo-se com Bluetooth). O velho
Harald tinha uma compulsão de comer blueberries (fruta
azul parecida com amora), assim seus dentes tornaramse manchados com a cor azul. Bluetooth – blue = azul,
tooth = dente.
Bluetooth é o nome de uma nova tecnologia idealizada
inicialmente pela Ericson (InfoExame, 12/2000) hoje o
SIG (Special Interest Group), (www.bluetooth.com)
conta com a participação da IBM, Intel, Nokia e
Toshiba, Microsoft, 3Com, Lucent e Motorola
(InfoExame 12/1999). Bluetooth consiste em um
protocolo de comunicação via ondas de rádio, onde
pequenas placas de rádio são conectadas em
computadores, impressoras, celulares, etc. Um chip
Bluetooth é projetado para eliminar o uso de cabos entre
dispositivos, transmitindo as informações como uma
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conexão normal via cabo, para outro chip Bluetooth
receptor.

Em 2001, o grupo de diretores da SIG de Bluetooth,
adotou como a versão atual da especificação de
Bluetooth. A versão 1.1 é a terceira geração da
especificação.
O processo da especificação de
Bluetooth permite que as companhias do membro
realcem e estendam a tecnologia em modelos e em
mercados novos do uso. Este é um esforço continuo dos
nossos membros. Estes realces novos são liberados
tipicamente como um perfil. Em 2001, foram liberados
diversos perfis novos para mercados de impressão, de
imagem, automação e de redes.

3. O QUE É BLUETOOTH?
A especificação wireless de Bluetooth define uma
tecnologia de pequena potência e baixo custo que
forneça uma plataforma padronizada, eliminando cabos
entre dispositivos móveis e facilitando conexões entre
produtos.
Uma camada é dependente de outra camada de se reusar
partes daquela camada, referenciando implicitamente ou
explicitamente. As dependências são ilustradas na
figura1.

Figura 2 - Camadas redefinidas pelo BlueTooth.

Bluetooth é um padrão para um chip de rádio, barato, de
pequena potência plugado em computadores, em
impressoras, em telefones celulares, etc. Um chip de
Bluetooth é projetado substituir os cabos fazendo exame
da informação carregado normalmente pelo cabo, e
transmitindo-a a um chip de Bluetooth do receptor, que
da então a informação recebida ao computador,
telefone, o outro dispositivo. Bluetooth é uma
tecnologia de WPAN; conecta dispositivo pessoal
dentro de uma área pequena (www.bluetooth.com).

Figura 1 - Estrutura do BlueTooth.

Ao contrário de muitos outros padrões wireless, a
especificação Bluetooth inclui definições da camada de
transporte e a camada de aplicação para fabricantes de
produtos. Os rádios que obedecem à especificação
Bluetooth operam no espectro de rádio de 2,4 gigahertz
assegurando a compatibilidade de uma comunicação
mundial. Estes rádios usam um espectro da propagação,
faixa de freqüência, sinal full-duplex de até 1600
hops/sec. O sinal das mensagens entre 79 freqüências
nos intervalos de 1 megahertz para dar um grau elevado
de imunidade da interferência, (www.bluetooth.com).
Enquanto a conexão ponto a ponto é suportada, a
especificação permite que até sete conexões simultâneas
estejam estabelecidas e mantidas por um único rádio.

Bluetooth pode ser colocado nas impressoras, teclados,
mouses, para cumprir seu papel original, substituir
cabos e fios de curto alcance. Pode também ser
colocado nos pagers, telefones celulares, sensores de
temperatura para permitir o download da informação,
monitorando e assim por diante nas áreas equipadas
com um ponto de acesso de Bluetooth.
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tipos de dispositivos tais como telefones, fornos de
microonda, e babás eletrônicas. Todo o dispositivo
projetado para o uso nessa faixa deve ser projetado para
a robustez na presença da interferência, e a tecnologia
wireless de Bluetooth tem muitas características que
fornecem tal robustez. Quando os dispositivos são
operados na mesma faixa de freqüência, há o potencial
para a interferência. A severidade desta interferência é
uma função dos projetos do sistema e da distância entre
dispositivos. Desde que a força de um sinal de rádio
varia aproximadamente com "o quadrado inverso" da
distância, um aumento pequeno na separação pode
reduzir o nível da interferência significativamente.
Estudos realizados por um número de companhias
indicam que se a separação for maior que 2 metros, na
maioria dos casos a degradação da transferência é
imperceptível em um ou outro dispositivo. De dois
metros a dois metros e meio, há uma grande
degradação. Como os dispositivos são arranjados
muito próximos, a degradação pode ser completamente
invisível. Felizmente, este cenário acontece somente
quando os dois sistemas estão no mesmo dispositivo, e
naqueles casos, ferragem de Bluetooth e IEEE 802.11b
pode colaborar para melhorar dramaticamente
o
desempenho.

Figura 3 - Área de atuação do protocolo Bluetooth.

5. DIFERENÇAS ENTRE BLUETOOTH E IEEE
802.11B
Durante o ano de 2000 e inicio de 2001 o Bluetooth foi
visto como a tecnologia capaz de estar em toda parte e
atuar em uma grande variedade de áreas, limitada
somente pela imaginação. As tecnologias BlueTooth e
IEEE 802.11b apresentam características comuns,
ambas permitem acesso a redes via cabo e possuem
fabricantes em comum, entre outras. Devido a estas
características comuns, muitos supõem que Bluetooth
estava tentando transformar-se em um contendor de
WLAN, porém esta suposição não é verdadeira, visto
que o 802.11b e Bluetooth estão projetados para papéis
diferentes. A tecnologia de Bluetooth é projetada para
redes curtas e rápidas, sem emenda da escala, de
pequena pilha de protocolo, transferência robusta de
dados e voz, e de baixo preço. Estas mesmas
características dão-lhe uma desvantagem em termos de
WLAN, onde ele seria descrito como lento e limitado.
Do mesmo modo 802.11b é projetado para a mobilidade
infrequënte, transmissão de dados de IP-Base, escala
média e a taxa de dados elevada o faz uma escolha ideal
para WLAN, mas uma escolha pobre para WPAN,
estando desajeitada, cara em termos de WPAN.
(www.bluetooth.com).

Figura 4 - Antenas utilizadas para transmissão de dados pelo
protocolo Bluetooth.

4. COMO FUNCIONA?
O protocolo Bluetooth opera na faixa não licenciada de
2.4GHz na banda ISM, usando transmissão FHSS
(frequency-hopping spread-spectrum). Modulação de
freqüência que o chip Bluetooth transmite e recebe em
79 freqüências diferentes com modulação de 2402 a
2480 megahertz, trocando de uma freqüência para outra
em uma falsa seqüência, 1600 vezes um o segundo. Usa
a modulação de GFSK, com a taxa de dados máxima é
em torno de 721kbits/s e a distancia máxima de
aproximadamente 10 metros, embora em um ambiente
limpo possa variar até 20-30 metro. A pilha completa do
protocolo Bluetooth foi desenvolvida, importando
camadas tais como TCP/IP e OBEX, permitindo assim
uma maior compatibilidade com outras arquiteturas. A
tecnologia wireless de Bluetooth usa a faixa 2.4GHz,
que é sem licença, e pode ser usada por muitos outros

6. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO
Os exemplos mostrados abaixo são alguns de muitos, o
que comprovam o potencial desta tecnologia.
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fornece uma extensão ou uma recolocação de redes a
cabo para dúzias de dispositivos. Esperamos ver ambos
os 802,11 e tecnologia wireless de Bluetooth coexistir.
Para a tecnologia Bluetooth espera-se que seja usada tão
extensamente quanto uma recolocação do cabo para
dispositivos tais como PDAs (Personal Digital
Assistant), telefones celulares, câmeras, alto-falantes,
fones e assim por diante. Nós esperamos 802.11 seja
usado para o acesso wireless Ethernet de velocidade
elevada.
Percebe-se então o grande potencial que esta nova
tecnologia, BlueTooth, possui, porém a eliminação dos
cabos e conectores se dará da noite para o dia, serão
necessárias algumas mudanças comportamentais em nós
usuários de informática e que cada vez mais produtos
surgem para que esta tecnologia não seja mais uma
natimorta.

Figura 5 - Comunicação entre celular e Laptop / Modem
externo e desktop.
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Bluetooth uma tecnologia WPAN inovadora, de baixo
custo e grande aplicação, tendo como finalidade
eliminar a utilização de cabos para conexão de
periféricos ao computador e eficácia de uma
transmissão rápida.
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http://www.bluetooth.com

A pergunta que surge nesse momento é se o Bluetooh
substituirá o IEEE 802.11b. Não, estas tecnologias,
Bluetooth e o IEEE 802.11b, são complementares. A
tecnologia Bluetooth é projetada para substituir cabos
entre telefones celulares, laptops, e outros dispositivos
computacionais e de comunicação dentro de um raio de
10 metros. O IEEE 802.11b é Ethernet wireless;
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Resumo - As pessoas portadoras de deficiência visual
necessitam de sistemas apropriados a eles. Estes
sistemas se dividem em quatro tipos principais: os
sistemas amplificadores de telas, os sistemas de saída
de voz, sistemas de reconhecimento de voz e os sistemas
de saída em Braille, além destes existem os "scanners" e
os amplificadores de imagens. Os deficientes visuais
podem ficar gravemente limitados quanto à quantidade
e a qualidade das informações encontradas na internet.
Então são propostas formas de desenvolvimento de
páginas com emprego de regras de acessibilidade. As
regras propostas foram testadas através do uso de um
browser adaptados aos deficientes visuais desenvolvido
no contexto do sistema do DOSVOX.

1. INTRODUÇÃO
A Interface Homem - Computador (IHC) é uma área de
interesse da informática. Surgiu para estudar e melhorar
o relacionamento homem computador. Um grande
problema encontrado pelo os profissionais da área de
informática é adaptar seus produtos a deficientes
mentais e físicos, a IHC auxilia na resolução desse
problema.
A preocupação dos fabricantes de fazer mudanças
necessárias em sistemas de IHC aumentou bastante nos
últimos anos, expandindo assim a acessibilidade dos
deficientes aos produtos de informática.
Foram desenvolvidos vários tipos de sistemas voltados
para os deficientes visuais, tais como, sistemas
amplificadores de telas, sistemas de saída de voz,
sistemas de saída em Braille, sistemas de
reconhecimento de voz, sistema de scanner. Os sistemas
de reconhecimento de voz atuais destinam-se a
complementar os meios tradicionais e não a substituílos, aumentando a produtividade no caso de usuários
que não conseguem escrever rapidamente com o
teclado, que tenham determinadas deficiências e
efetuam
determinadas
tarefas
repetitivas
ou
simplesmente para quem tem as mãos sempre ocupadas.

Abstract – The people with visual deficiency need
appropriate systems. These systems if divide in four
main types: the amplifying systems of screens, the
systems of voice exit, the speech recognition system and
the systems of exit in Braille, beyond these, exist the
"scanners" and the amplifiers of images. The deficient
appearances can be seriously limited how much to the
amount and the quality of the information found in the
Internet. Then they are proposals forms of development
of pages with job of accessibility rules. The rules
proposals had been tested through the use of browser
suitable to the deficient appearances developed in the
context of the system of the DOSVOX.

A internet também vem se preocupando com os
deficientes visuais. Alguns sites já seguem o padrão do
W3C (Wolrd Wide Web Consortium), órgão criado para
padronizar as regras de acessibilidade.
No mercado já existem alguns equipamentos e sistemas
que auxiliam a acessibilidade dos deficientes visuais a
internet.

Palavras-chave – Interface Homem-Computador, W3C,
deficiente visual, DOSVOX, WEBVOX, Reconhecimento
de voz, speech, Software.
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Esses sistemas são compostos por um sintetizador de
voz, um alto falante externo e um software para acessar
o texto. Tais equipamentos são encontrados em grande
variedade no mercado e são muito eficientes.

2. TIPOS DE SISTEMAS PARA DEFICIENTES
VISUAIS

Os sistemas voltados para os deficientes visuais têm um
sentido bem amplo, envolvendo hardware, software ou
outros tipos de equipamentos (Revista Informédica,
1993).

O sintetizador de voz geralmente é uma placa que pode
ser inserida internamente no computador ou então um
dispositivo externo, ligado ao computador através da
porta serial ou paralela. O software acessa o texto
armazenado no computador e o envia ao sintetizador de
voz, efetuando um processo padronizado de conversão,
denominado TSC (Text-to-Speech Conversion),
(Revista Informédica, 1993).

Apesar dos estudos de interfaces para deficientes
estarem no início, o mercado possui uma quantidade
grande e diversificada desses sistemas, mas que
infelizmente não são produtos padronizados. Devido a
essa falta de padronização o esforço dos deficientes
visuais para se adaptar a um determinado tipo de
sistema aumenta muito, pois na escola pode ser usado
um sistema e na empresa outro.
Alguns desses sistemas são desenvolvidos ou adaptados
de maneira personalizada, devido ao caráter muitas
vezes particular de cada usuário. Os sistemas mais
adotados pelos usuários portadores de deficiência física
são os sistemas de amplificadores de telas, de saída de
voz, e os sistemas de saída em Braille. Existem outras
tecnologias que são menos usadas como o
reconhecimento de voz, os scanners e os amplificadores
de imagens.

Esses softwares são bastante genéricos, uma vez que
capturam os dados diretamente da memória de vídeo,
podendo assim trabalhar com diferentes tipos de
programas aplicativos, em exceção aqueles que
funcionam em ambiente GUI (Graphical User
Interface), pois esse ambiente não possui um local na
tela onde se possa garantir que o texto seja localizado.
Para resolver o problema da GUI utiliza-se um sistema
de reconhecimento de caracteres para acesso ao texto.
Os objetos na tela são interpretados por sons
característicos, denominados de “earcons” (ícones
auditivos), (Revista Informédica, 1993).

2.1 Sistemas amplificadores de imagens

Os sistemas de saída de voz, apesar de terem várias
vantagens, possuem uma desvantagem, podem não ser
compatíveis com outros softwares. Isso dificulta o
trabalho em grupo, pois os integrantes do grupo que não
possuem deficiência visual com certeza irão precisar de
softwares diferentes.

Esses sistemas são indicados para pessoas que possuem
uma visão subnormal (indivíduos com dificuldades para
enxergar). Em alguns casos mais simples são usadas as
substituições dos monitores de vídeo normal por um
outro maior. Nos casos mais complexos são usadas duas
maneiras de amplificadores de imagens.

2.3 Sistemas de saída em Braille

A primeira maneira é por meio de uma conexão de um
processador com caracteres maiores do que o normal,
baseado em hardware. Este sistema utiliza um cartão de
vídeo especial, um monitor de vídeo maior para
aumentar o tamanho da fonte e um "joystick" ou
"mouse" para deslocar o cursor através da tela. A
segunda maneira é utilizar um pacote de software que
irá aumentar o tamanho do que aparecer na tela. Este
sistema irá oferecer letras e gráficos maiores sem
qualquer hardware adicional, (Revista Informédica,
1993).

Os sistemas de saída em Braille são os menos utilizados,
pois geralmente seu custo é elevado e é indicado
somente para deficientes que saibam utilizar o método
Braille. Os usuários desses sistemas são totalmente
cegos ou com uma visão subnormal mais crítica. Esses
sistemas não podem ser compartilhados por pessoas que
não possuem deficiência visual. Existem dois tipos de
sistemas de saída em Braille, o de impressoras e o de
terminais de acesso em Braille.

2.2 Sistemas de saída de voz

As impressoras Braille são excelentes para geração de
relatórios, podem ser ligadas através de portas seriais ou
paralelas.
Essas
impressoras
possuem
uma
desvantagem, pois não são apropriadas para serem
utilizadas como dispositivos de acesso independentes
para operação de computadores.

Os sistemas de saída de voz são os mais conhecidos e
usados, devido, em parte, ao seu baixo custo em relação
aos outros sistemas e também por poder serem usados
por usuários com qualquer tipo de deficiência visual e
usuários que não possuam deficiências visuais.

Com o avanço da tecnologia surgiu no mercado uma
impressora que imprime simultaneamente caracteres
Braille e comuns paralelamente. Isso facilita bastante a
comunicação entre integrantes de um grupo de pessoas
que possuam ou não deficiências visuais. O terminal de

Esses sistemas funcionam tanto para usuários com
deficiência visual total como para usuários com
deficiência parcial.
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acesso em Braille geralmente é conectado a um teclado
comum de computador na parte superior ou inferior.

O reconhecimento de voz pode ser feito de várias
maneiras:
1. Primeiramente, através da identificação
das UFs (Unidades Fonéticas) que são
utilizadas em conjunto com um dicionário
de pronúncias para formar o vocabulário
de sinais padrão do sistema, mas tem um
baixo desempenho devido às dificuldades
de se encontrar um conjunto de unidades
que sejam treináveis e consistente.
(www.fee.unicamp.br/revista_sba/vol12/
v12a280.pdf data: 01/07/2002 9:45)

Esses terminais de acesso em Braille consistem em uma
linha formada por vinte a oito células Braille (cada
célula representando um caracter), com 6 solenóides por
célula (cada solenóide representando um ponto de
código). Ao se pressionar uma tecla do teclado comum
do computador ou na atualização da tela do seu vídeo,
ativa-se os solenóides do terminal de acesso Braille. O
sistema pode ser programado para distinguir grifos,
selecionar atributos do vídeo e mostrar a posição do
cursor na tela, em terminais mais avançados, compostos
por uma linha de dois pontos de códigos em cada célula,
que passam a fornecer tais referências, (Revista
Informedica, 1993).
2.4 Sistemas de reconhecimento de voz
Os sistemas de reconhecimento de voz ainda estão em
fase de desenvolvimento em relação a novos sistemas
como os sintetizadores de voz. Quando o sistema
precisa reconhecer comandos de vários usuários, o
índice de acerto é menor comparando com apenas um
usuário específico.

Figura 2 - Divisão da fala.

2.

Infelizmente os sistemas de reconhecimento de voz
ainda não são economicamente viáveis. Estudos nessa
área podem mudar essa situação.

Através de reconhecimento de dígitos, que
é feito através da análise de certos
subconjuntos da fala verificando-se a
freqüência do sinal de voz, como mostrado
na figura 2.

2.4.1 Definição de reconhecimento de voz
Reconhecimento de voz é a captação da voz de uma
pessoa por meios eletrônicos, usando, por exemplo, um
microfone ligado a um computador, a digitalização e
armazenamento na forma de uma seqüência de números,
chamada de ‘sinal’. (http://www.uol.com.br/cienciahoje/
chmais/pass/ch174/olhos.pdf data: 01/07/2002 10:25)

Figura 3 - Formato do sinal de voz.

3.

Esse sinal pode ser processado e classificado através de
algoritmos de reconhecimento de padrões, em uma
técnica cada vez mais explorada, a fim de se identificar
o que foi falado e assim a automatização dos processos,
principalmente computadorizados.

Através das características transientes e
estados regulares da fala, assim
identificando vogais e consoantes (que são
geradas pelas paradas de ar).

A partir daí são gerados modelos de voz que
comparados posteriormente com vozes gravadas.
Subtrai-se o modelo do sinal gravado gerando
coeficientes para comparações futuras.
2.4.3 Dificuldades do reconhecimento de voz
Para se implementar o reconhecimento de voz necessitase de muitas pesquisas, como processamento digital de
sinal (DSP), utilização de conversores de sinais,
comparadores de sinais (softwares e hardwares), que
devem ser de alto poder de processamento, algoritmos
dos mais variados níveis de complexidade,
implementando funções matemáticas.

Figura 1 - Reconhecimento de voz.

2.4.2 Tipos de reconhecimento
Para a utilização dos softwares de usuário final, também
necessita de hardwares com alta capacidade de
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processamento em relação a desktops comuns, tais
como Pentium III, 64 MB de RAM com Microsoft
Windows, 450 MB de espaço no disco rígido, placa de
som de 16 bits compatível com Sound Blaster.

permite a execução de tarefas guiadas visualmente. Para
utilizar imagens da tela de um microcomputador basta
interligar alguns dos dispositivos de CCTV. Vários
dispositivos de CCTV são portáteis, mas possuem uma
desvantagem, pois sua utilização mantém sempre o
usuário com uma das mãos ocupadas.

2.4.4 Fabricantes e produtos
Entre os principais produtos/fornecedores de softwares
de reconhecimento de voz contínua tem-se: Dragon
NaturallySpeaking Preferred 4.0, o FreeSpeech 2000 da
Philips, o L&H Voice Xpress Professional Version 4.0 e
o ViaVoice Pro da IBM.

3. ACESSIBILIDADE A INTERNET
Acessibilidade significa ter facilidade de se aproximar,
interagir com algo. A acessibilidade no âmbito da
tecnologia está ligada com o objetivo de tornar o mundo
da informática acessível a qualquer tipo de usuário.
Segundo Godinho, a acessibilidade envolve três noções:
“Usuários”, ”Situação” e “Ambiente”. O termo
“Usuário” significa que nenhum obstáculo deve ser
imposto aos usuários face às suas capacidades sensoriais
e funcionais. O termo “Situação” significa que o
software é acessível em qualquer situação, independente
do software, comunicação ou equipamentos e o termo
“Ambiente” significa que o acesso não é condicionado
pelo ambiente físico envolvente, exterior ou interior.

2.4.5 Novas áreas do reconhecimento
Também a empresa Oki America Inc projetou um chip
de reconhecimento de voz, com taxa de até 97% de
eficiência. Foi criado um processador para uso em
computadores pessoais a fim de substituir o mouse, de
forma que os usuários possam executar comandos. Da
mesma forma, computadores poderão ser ativados ou
postos em "hibernação" através de ordens vocais. Pensase em aplicações também em telefones celulares, em
que o usuário poderá discar com a voz, sem tirar os
olhos do trânsito. A técnica de reconhecimento de voz
poderá se mostrar mais confiável do que a do
reconhecimento de escrita, possibilitando a criação de
dicionários vocais individualizados que poderão ser
acessados por diversos aplicativos. O novo chip, cujo
nome oficial é "Voice Recognition Processor". (
www.iis.com.br/~cat/infoetc/201.htm data: 01/07/2002
10:05)

Em se tratando da acessibilidade na internet que tem
como principais características à flexibilidade da
informação e a interação, devemos tornar possível a
utilização da internet por pessoas com deficiências
especiais, bem como a utilização em diferentes
ambientes e situações através de vários equipamentos
ou navegadores.
Os principais problemas apresentados por usuários
visuais são:
 Dificuldades
em
obter
informações
apresentadas visualmente;
 Interagir usando um dispositivo diferente do
teclado;
 Distinguir rapidamente os links num
documento;
 Navegar através de conceitos espaciais;
 Distinguir entre outros sons uma voz produzida
por síntese.

2.5 Sistemas de "scanner"
Os sistemas de scanner são feitos através de um sistema
denominado de OCR (Optical Character Recognition),
que é formado de um scanner e de um software próprio.
O OCR (hardware e software) converte textos impressos
para saída de voz ou braille. Esse sistema opera sobre o
arquivo de imagem produzido pelo scanner.
A confiabilidade da tradução de texto impressos para o
meio eletrônico desse sistema (OCR) é muito variável,
pois os textos possuem diferentes tamanhos, estilos,
contraste e espaçamento entre os caracteres impressos.
Atualmente existem alguns softwares corretores de
textos que podem auxiliar o OCR na interpretação.

3.1 Orientação para Criação de Sites Acessíveis
O W3C (World Wide Web Consortium) é o órgão que
coordena a elaboração e padronização das regras de
acessibilidade, indicando não só princípios gerais como
as formas ideais de implementação que orientam os
autores.

Existem dois tipos de scanner; o scanner manual não é
eficiente para ser usado nos sistemas OCR, já o scanner
fixo é o mais apropriado para os sistemas OCR, pois ele
permite o alinhamento das linhas do texto em relação ao
aparelho.

Desta forma os principais princípios para a criação de
páginas sejam descritos a seguir:
 Deve-se utilizar regras padronizadas para que
qualquer indivíduo em qualquer parte do
mundo tenha a possibilidade de criar páginas
de modo que sejam acessíveis, independente do
software, hardware ou limitação que possua.

2.6 Sistemas amplificadores de imagens
Um dos sistemas amplificadores de imagens é o sistema
de circuito fechado de televisão (CCTV), pois ele
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Este projeto está fazendo muito sucesso no Brasil, hoje
ele está sendo utilizado por mais de 500 cegos, devido
aos seguintes fatores:
 Custo muito baixo - o sistema foi
industrializado e hoje é vendido por menos de
100 dólares.
 A tecnologia de produção é muito simples, e
viável para as indústrias nacionais.
 O sistema fala e lê em português
 O diálogo homem-máquina é feito de forma
simples, removendo-se ao máximo os jargões.
 O sistema obedece às restrições e
características da maioria das pessoas cegas
leigas.
 O sistema utiliza padrões internacionais de
computação, e assim, o DOSVOX pode ser
lido e ler dados e textos gerados por programas
e sistemas de uso comum em informática.

Páginas devem prover um mecanismo para
gerar um texto alternativo quando um elemento
não puder ser exibido e devem assegurar que
todos os elementos do site são acessíveis
através do teclado.
Deve-se utilizar navegação consistente e clara
(evitar o famoso “Clique aqui!”).
Outras facilidades importantes são os
mecanismos de congelar as informações que
aparecem em movimento, de forma a permitir
que o sintetizador de voz poder transformá-la
em áudio.
A informação é mais importante do que sua
forma de apresentação.
Deve-se criar uma ordem lógica para os links
apresentados. Fornecer um link para página
principal em todas páginas.
Sempre que usar elementos gráficos como
botões, usar também textos com a mesma
função para facilitar a interpretação por
dispositivos não gráficos.
Deve-se testar a acessibilidade em diversos
browsers, incluindo os browsers com
capacidade de sintetizador de voz.

Este sistema foi desenvolvido no Núcleo de
Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio
de Janeiro.

3.2 O que é sintetizador de voz?
É a tradução de uma página HTML em uma página de
som, ou seja, converter os elementos gráficos inseridos
nas páginas em som, procurando minimizar as perdas de
informação neste processo. Esta conversão, infelizmente
nem sempre é possível, pois ainda não se tem um meio
de traduzir o conteúdo de uma imagem e narrá-la.
Tendo esta situação em vista, percebe-se que o
acoplamento de um sintetizador a um browser
convencional, não resolve muita a questão da
acessibilidade.
3.3 Dosvox
O DOSVOX é um sistema que através do uso de
sintetizador de voz, auxilia o deficiente visual a fazer
uso de microcomputadores da linha PC.

Figura 5 – Ilustração de um deficiente visual usando o
sistema DOSVOX.

3.4 Webvox
O WEBVOX é um browser que utiliza o sintetizador de
voz. Como um browser convencional, ele pode carregar
tanto uma página da internet, como uma página que já
esteja disponível localmente. Uma vez a página
carregada, o módulo WEBTRAD realiza o
processamento de seu conteúdo, isto é, a tradução dos
comandos HTML para um script de áudio. O script
texto gerado é “lido” por um outro módulo denominado
WEBLEIT que controla o funcionamento do
sintetizador de voz, (Rodrigues, Souza e Borges, 2001).

Figura 4 - Ilustração de um deficiente. .
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Veremos a seguir como é o funcionamento do
WEBVOX

<http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/index.html>.
em : 28 Abr. 2002. 10:10

Acesso

<www.fee.unicamp.br/revista_sba/vol12/v12a280.pdf>.
Acesso em: 01 Jul. 2002. 9:45

WEBVOX: Módulo principal que carrega
a página da internet ou de arquivo local.

<www.iis.com.br/~cat/infoetc/201.htm>.Acesso em: 01
Jul. 2002 10:05
WEBTRAD: Módulo responsável por
transformar o código HTML em um script
de áudio.

<http://www.uol.com.br/cienciahoje/chmais/pass/ch174/
olhos.pdf>. Acesso em: 01 Jul. 2002 10:25
Revista Informédica de novembro de 1993.

WEBLEIT: Aplicativo responsável pela
leitura de um script de áudio

Usuário – Tem acesso às informações da
internet que são carregadas pelo
WEBVOX, analisadas e transformadas
pelo WEBTRADe lidas pelo WEBLEIT.
Figura 6 – Resumo do funcionamento do WEBVOX.

4. CONCLUSÃO
Os deficientes visuais ainda estão passando dificuldades
em utilizar sistemas de computadores e também de
navegar na internet, uma vez que a maioria dos sistemas
e as páginas de internet não estão adaptadas para
pessoas com esse tipo de deficiência. Mas existem boas
perspectivas para o futuro no campo tecnológico,
principalmente com avanço das interfaces que poderão
se comunicar através da voz, tanto na entrada como na
saída dos dados.
Com relação ao reconhecimento de voz, nós
percebemos que é uma matéria estudada por pessoas
interessadas em facilitar a interação entre homem e
máquina. Trata-se de um assunto que será muito
discutido e abrirá muitas portas para a informática num
todo.
Em relação à internet, em alguns países os
desenvolvedores de páginas são obrigados a seguirem
regras que possibilitem o deficiente visual ter acesso as
mesmas informações disponibilizadas para usuários
normais. Apesar do sistema DOSVOX ter sido
desenvolvido no Brasil, ainda são mínimos a
preocupação da comunidade de informática com os
deficientes visuais.
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Resumo: O Autoparking é um projeto de um estacionamento inteligente que visa
solucionar o problema de falta de espaço para estacionar os veículos nos locais onde
existe uma grande movimentação de pessoas e, possivelmente, um grande número de
automóveis.
Palavras-chave: Projeto de software. Estacionamento inteligente. Projeto final de curso.
Sistemas de Informação.
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Resumo: O Ciclope é um sistema de controle de processo na linha de produção e tem o objetivo
de controlar as etapas de montagem desses produtos, permitindo a coleta, validação e
rastreabilidade dos componentes na linha de produção e a geração de relatórios que visão auxiliar
a tomada de decisão. O Ciclope foi desenvolvido para a Converge Technology, que é uma
empresa incubada no Instituto Nacional de Telecomunicações (INTAEL).
Palavras-chave: Controle de Produção. Rastreabilidade de componentes. Projeto final de curso.
Sistemas de Informação.
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Resumo: O HSI-NETWORK é um sistema de software desenvolvido para apoiar o
processo de auditoria em uma rede local de computadores. Sua principal funcionalidade
consiste no inventário de hardware e software das máquinas clientes e o envio dos dados
coletados para um servidor remoto. Com esses dados atualizados, o auditor de Tecnologia
da Informação poderá realizar uma auditoria, comparando-os com os inventários
realizados anteriormente. A implantação deste sistema de software deverá proporcionar
maior segurança e agilidade na realização de auditorias, reduzir custos e minimizar o
tempo para a tomada de decisão.
Palavras-chave: Inventário de hardware e software. Auditoria de tecnologia da
informação. Projeto final de curso. Sistemas de Informação.
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Orientadora

Resumo: Devido à crescente aplicação de sistemas automatizados em áreas diversas,
testes de software têm se tornado essenciais. Para a geração de casos de testes o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) utiliza uma metodologia especifica composta por
uma seqüência de atividades para obter seus resultados. Dentre essas atividades encontrase a modelagem de sistemas reativos, utilizando Statecharts e a geração de arquivos
eXtensible Markup Language (XML) padronizados, chamados de Performcharts Markup
Language (PcML). Nesta metodologia, o processo de modelagem e geração de arquivos
PcML é feito manualmente. Notou-se, então, a necessidade de automatizar esse processo,
surgindo o desafio de desenvolver um software que tenha suas funcionalidades baseadas
na modelagem gráfica de sistemas reativos com Statecharts e a exportação dos modelos
para arquivos em formato PcML. O software PerformCharts Virtual Editor (PCVE) foi
desenvolvido e encontra-se neste documento as informações elaboradas para a concepção
e concretização do mesmo.
Palavras-chave: Sistemas reativos. Statecharts. Projeto final de curso. Sistemas de
Informação.
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UMA ABORDAGEM À ARQUITETURA RUBY IN RAILS BASEADA NO ESTUDO DE
CASO VALECEL CLASSIFICADOS ON-LINE

André Francisco da Silva
Glênio Symon Lima Silva
Leonardo Pereira
Priscila Ribeiro do Vale
Suellen de Alcântara Oliveira

Profa. Eunice Gomes de Siqueira
Orientadora

Resumo: Este trabalho faz uma abordagem à arquitetura de software Ruby on raisl
aplicando-a na construção de um portal de classificados on-line, denominado Valecel. A
abordagem analisa os recursos da linguagem Ruby e da framework Rails quanto à
simplificação do desenvolvimento de software e o ganho de tempo esperado. Os
resultados obtidos com o estudo de caso Valecel Classificados são também apresentados.
Palavras-chave: Linguagem de programação Ruby. Ruby on rails. Projeto final de curso.
Sistemas de Informação.

68

Orientações para a apresentação de artigos
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12. Nas referências bibliográficas, que acompanham os artigos, as obras devem ser
identificadas por autor e data, entre parênteses, no transcorrer do texto. No fim do artigo
deve constar a referência bibliográfica completa. Se, por exemplo, for citada no texto a
obra Raízes do Brasil, de Sérgio de Holanda Buarque, escrever (Holanda, 1935, pp. 7375). Ao fim do texto deve aparecer:
HOLANDA, Sérgio Buarque de (1936) Raízes do Brasil, São Paulo, 5ª edição, Global
Editora, 1969. Primeira edição, 1936.
A data escolhida para referência pode ser a da edição ou, de preferência, a da edição
original, de forma a deixar clara a época em que a obra foi produzida. No caso, deve-se
incluir ambas as datas, a da edição utilizada a da edição original.
O nome de jornais e revistas deve aparecer sempre em itálico e o nome dos artigos entre
aspas. Os artigos devem ser identificados pelo volume, número e data do jornal ou revista.
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