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APRESENTAÇaO

O desenvolvimento de software especialistassem em

informática é um fato que tem ocorrido com freqiiência nos

mais diversos tipos de entidades e a tendência é que esse

fenômeno ocorra cada vez mais.

Isto nos parece ser algo muito bom, pois ao nosso ver essa

forma de elaborar softwares pode ser um fator de aumento de

produtividade administrativa. com excelente relação custos-

benefícios, desde que seja devidamente controlada.

Nesta dissertação abordaremos alguns aspectos do controle

econômico de processo de desenvolvimento de programas de

computador por pessoas não especializadas em informática.

A abordagem será feita pelo angulo da controladoriaT ou

os parâmetros necessários para aseja, descreveremos

realização do controle econômico considerando princípios e

premissas inerentes a esse ramo de saber. falaremos de

procedimentos considerando a possibilidade das diversas

áreas que desenvolvem os seus próprios softwares poderem

assessoria do orgão que executa as funçõescontar com

pertinentes à controladoria.
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Abordaremos também os aspectos ligados à qualidade dos

softwares resultantes do desenvolvimento sem especialistas

em informática e efetuaremos propostas para que se trate a

qualidade como agente ecônomico e a contemple no modelo de

tomada de decisões relativas ao controle econômico.
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ABSTRACT

The development software without the aid of an expert in

the Computer field is occuring frequently nowadays, and the

trend is to increase even more in the future.

This is a good sign* once by th is approach through software

production can be an increase in the productivity of the

administration as a whole. Once this approach »s properly

controlled the cost benefict ratio can be optimized.

In this dissertation some aspects of the economic control of

Computer program development by non-expert in informatis are

discussed.

The approach is done under the control1ership point of viewy

that isy the requirements of the economic control are

the basis and principies of this particulardescribed under

a discussion is done on thefield of specialization. Also,

procedures which should be adopted by the several areas of

the organization which develop their own software with a

control 1ership within theconsultancy by the same

organization.

Alsoy the aspects related to the quality of the softwares

informatics experts are discussed and someproduced by non

made in order to consider quality as anproposals are

and be incorporated in the decisioneconomic paramenter

making model related to economic control.

3



CAPÍTULO í - IDENTIFICACSO DA DISSERTACSO
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i.i. INTRODUÇÃO

A indústria mundial de computadores tem evoluído de forma

espetacular, colocando anualmente no mercado equipamentos

cada vez mais avançados.

progresso tecnológico. os fabricantes têmAliados ao

oferecido preços relativos menores.

A conjugação desses dois fatores tem impulsionado o aumento

do uso de recursos computacionais em todo o tipo e tamanho

de entidades.

preparo adequado de profissionais deEntretanto, o

informática para desenvolvimento de sistemas aplicativos nã^

tem conseguido acompanhar essa velocidade e dinâmica.

No Brasil, essa situação também ocorre, apesar de as

novidades a nível de informática serem menores que as dos

países desenvolvidos.

A discrepância entre o avanço tecnológico dos equipamentos e 

o treinamento de pessoal tem causado nos últimos anos muitas

dificuldades para a utilização do potencial dos recursos

disponíveis.

5



É sabido que nas grandes empresas o "Backlog" (tempo de

espera) para novos sistemas é superior a um ano.

As casas especializadas na elaboração de linguagem de

programação têm buscado minimizar esse problema com a

produção de ferramentas que apresentem maior facilidade de

uso .

Como resultado, há uma participação significativa de pessoas

não especializadas informática no desenvolvimento deem

programas aplicativos.

Profissionais de diversas áreas têm optado por envolverem-se

na elaboração de programas de computador como forma de

ferramentas que agilizem suascurto prazo.obter, a

atividades de rotina, mesmo que isso implique ter parte do

despendido com tarefas que não sejam pertinentestempo úti1

às suas funções.

Considerando-se essa situação, parece-nos irreversível o

envolvimento cada vez maior de pessoas não especializadas em

desenvolvimento e no uso de programas deinformática no

computador.

as vantagens encontradas nesse envolvimento, masSão muitas

e prejuízos têm sido observados quando osalguns problemas

não são desenvolvidoscomputador porprogramas de

especialistas.

6



Admitindo-se, portanto. atual estágio da informáticaque o

o usuário.dirige—se participando totalmente dopara

processo de desenvolvimento e do uso de programas para

participação ainda carece decomputador, e que essa

discussão, orientação e controle mais refinado, julgamos

indispensável a aceitação desses fatos como uma realidade

receber tratamento gerencial específico paraque deve

convergir com os interesses institucionais, garantindo-lhes

sua eficiência e eficácia.

reflexões sobre essa necessidade deú buscando motivar

tratamento específico que abordaremos nesta dissertação as

caracter ísticas que julgamos adequadas para o controle

econômico desse tipo de desenvolvimento de software.

7



Í.2. OBJETIVO,
DISSERTAÇÃO

OBJETO DE ESTUDO E ESTRUTURAC20 DA

O Objetivo Principal desta dissertação é abordar conceitos, 

princípios e premissas que possam ser considerados adequados

econômico de desenvolvimento de softwares sempara controle

informática, o qual deve abranger aspectosespecialistas em

inerentes à qualidade.

A abordagem é feita utilizando-se conceitos, princípios e

premissas inerentes à controladoria, por isto, inclusive

tentamos dizer no título que está se dando "uma visão da

controladoria" sobre o controle de desenvolvimento de

software sem especialistas.

Acreditamos que o controle pressupõe o conhecimento completo

da situação, por isto, para atingir o objetivo principal

analisaremos com detalhe às possíveis características de um

software, e posteriormente abordaremos aspectos relacionados

ao controle econômico do seu desenvolvimento.

de tudo isto exibiremos os conceitos nos quaisPorém, antes

estaremos nos apoiando no discorrer da dissertação.

0 objeto de estudo será o software, ou seja, identificaremos

possíveis características que o produtocom detalhe as

ter para pôsteriormente abordar aspectos(software) pode

8



relativos controle de produçãodeao processo

(desenvolvianento de software).

Não discutiremos sobre o desenvolvimento em si.

As reflexões do nosso trabalho admitem que existe, uma meta

caso a construção de um programa (cujasatingida, noa ser

possíveis caracter ísticas estudaremos), o caminho para

meta já foi estabelecido, ou seja, já se escolheuatingir a

a metodologia de desenvolvimento de software. e o que

discutido é como proceder (como controlar) paraprecisa ser

que o percurso pelo caminho (metodologia) escolhido seja

adequadamente monitorado de forma a garantir que o limite

dos sacrifícos (custos) estimados para trilhá-lo está sendo

respeitado e que os benefícios futuros (receitas) que

dependem desse trilhar serão alcançados (Vide Figura I-í).

A estruturação lógica da dissertação procura respeitar a

linha de raciocínio exposta acima, apresentando aqui no

ECiimeiCQ-CaPÍtulQ a identificação do que se pretende abordar

na dissertação como um todo e mostrando que o assunto em

breve poderá ser de interesse de muitas entidades.

básicos.No segunda__capítula são colocados os conceitos

a controle.todo o trabalho, relativosadotados em

controladoria, qualidade e desenvolvimento de software.

9



0 terceiro__capítula é destinado ao estado das possíveis

caracter ísticas de software desenvolvidoum sem

especialistas em informática, falamos sobre os fatos que

motivaram sua existência, sobre o local e as condições em

que pode ser desenvolvido, sobre a frequência de sua

utilização e sobre os atributos necessários para que tenha

qualidade adequada.

Sobre a qualidade discorremos várias folhas, sendo que a

maior parte desse item tenta mostrar era forma de tabela os

possíveis reflexos da ausência de um atributo considerado

necessário para que o software tenha qualidade adequada.

Entendemos que estas tabelas poderão servir de referência

(que épara garantia da qualidade do software um

importantíssimo agente econômico) por intermédio do controle

econômico.

o objetivo do controle, como ele0 cap..ítula.._.-.guatr.Q abrange

pode ocorrer e como se utiliza dos princípios, premissas e

conceitos inerentes á controlador ia,

No capítulo cinco buscamos a conclusão sobre o controle do

especialistasdesenvolvimento de software emsem

informática.

10



Logo após a conclusão encontra-se um glossário elaborado com

intuito de tornar o mais transparente possível nossa forma

de entendimento do assunto tratado nesta dissertação.

11



í.3. A QUEM 0 TEMA PODERÁ INTERESSAR

Com o intuito de verificar a quem o assunto desenvolvimento

de software especialistas. poderia int eressar ,sem

contatamos nove empresas, de quatro ramos diferentes, com

representatividade no segmento em que atuam, para saber se

esse fato ocorria em seus ambientes e se o tema de alguma

forma sucitava desejo de reflexão mais profunda.

As empresas às quais nos referimos se encontram, segundo a

revista "Exame", de agosto de Í990 (i>, entre as quinze

maiores dos seus respectivos segmentos, considerando-se

faturamento ou volume de depósitos em caso de bancos.

Verificamos que todas essas empresas têm adotado e

incentivado nos últimos três anos o desenvolvimento de

software sem a participação de especialistas em informática.

Todas afirmaram que nos últimos anos têm melhorado o

processo de tomada de decisões em função da implementação de

recursos computacionais e só conseguiram maior eficiência na

informações quando os usuáriosgeração de passaram a

desenvolver o seu próprio software.

afirmaram que apesar do sucesso e agilizaçaoTodas empresas

obtiveram com essa forma de se elaborar software, sentemque

ser mais eficientes e estão seguras que em muitasque podem

12



das ocasiões em que tomaram decisões equivocadas de alguma

■Forma poderíam ter evitado a equívoco se pudessem contar com

softwares de melhor qualidade.

Apesar dos benefícios < os quais não conseguiram mensurar)

que têm sido gerados por softwares desenvolvidos por pessoas

informática, são obrigadasnão especializadas em a

reconhecer que o processo de desenvolvimento de software tem

acontecido sem controle econômico e isto tem permitido em

certas ocasiões a existência de prejuízos (também não

mensurados), por erro de software e pelo fato de alguns

profissionais entusiasmarera demasia ose comem

desenvolvimento, colocando em segundo plano as atividades

para quais efetivaraente foram contratados.

Desta forma acreditam que precisam refletir sobre o controle

do processo de desenvolvimento de software sem especialistas

antes que observem prejuízos não suportáveis, os quais

poderiam advir principalmente de um excesso de confiança em

software elaborado com erro.

opiniõesConsiderando unanimidade das aea

representatividade dessas entidades, poderiamos correr o

risco de afirmar que nos próximos anos será bastante comum o

especialistasdesenvolvimento de software emsem

i nformática.

13



Entretanto, para constatar se o desenvolvimento de software

sem especialistas é realmente uma tendência generalizada e

não apenas prática atual de algumas empresas, decidimos

realizar uma verificação que mostrasse a realidade de um

universo maior-

Para efetuar essa verificação, optamos por analisar as

características da comercialização de computadores e

softwares no mercado nacional.

Características da comercialização de computadores1.3.1.

Neste sub item mostraremos a quantidade de equipamentos

últimos quatro anos e faremos uma brevecomercializados nos

análise sobre os números apresentados, buscando interpretar

a caracter ística do uso predominante de computadores.

equipament osApresentamos a quantidade deseguir a

comercializados entre 1986 e 1989, segundo a Associação

Indústria de Computadores e PeriféricosBrasi1eira da

14



(Abicomp>-

EQUIPAMENTOS COMERCIALIZADOS

TIPO DE 
EQUIPAMENTO

Í98ó X 1987 X 87/86 1988 X 88/87 1989 X 89/88

56.636 40,0 59.239 61,8 4,616 bits 53.927 78,5 8,9 79.538 94,5 47,5

1.240 0,9SUPERMICRO 1.055 1,0 14,9 1.362 2,0 29,1 2.592 3,1 90,3

HINICOMPUTADOR 1.370 1,0 750 0,8 45,2 184 0,2 54,3403 0,5 46,3

SUPERHINI 36 0,1 92 0,1 6,9 169 0,2 83,7 105 0,1 37,8

SU8T0TAL 59.332 42,0 61.136 63,7 3,0 82.419 97,9 47,555.861 81,4 3,6

82.075 58,08 bits 34.705 33,3 57,7 12.753 18,6 63,2 1.784 2,1 86,0

TOTAL 141.407 95.771 22,732,3 23,4 84.20368.614

Podemos observar no quadro de Equipamentos Comercializados

que a quantidade de computadores de 8 bits comercializados

sofreu uma queda vertiginosa.

Esse tipo de equipamento é destinado normalmente ao uso

pessoal ou a processamentos setoriais de empresas. A baixa

capacidade develocidade de processamento e a restrita

uti1izacão parainformações dificultam a suaarmazenar

em entidades deaté mesmoprocessamentos corporativos

pequeno porte.

15



A queda no nível de comercialização dos equipamentos de 8

bits é reflexo da sua obsolescência, que é expressa

fundamentalmente pelas 1imitações de processamento e

armazenamento de informações.

Como os equipamentos de 8 bits estão obsoletos e com

tendência a desaparecerem os excluiremos de análises nesta

dissertacão.

0 quadro Equipamentos Comercializados mostra também que,

excluindo-se os computadores de 8 bits* a quantidade total

Í989 é 38,9% maior que a quantidade totalcomercializada em

comercializada em í 986, o que nos permite afirmar que

cresceu o nível de comercialização entre Í986 e Í989.

Observamos que um índice muito semelhante de crescimento é

relação entreencontrado na de 16 bitsequiparnent os

comercializados em Í986 e Í989. Se verificarmos com mais

decautela const at aremos perfi1 da curvaque o

comercialização total de exclusiveequiparnent os, os

8 bits, é determinada pelas quantidades dosequipamentos de

computadores de íó bits.

destinadostambémOs computadores de Í6 bits sao

fundamental mente a processamentos setoriais e ao uso

isso porque embora a capacidade de armazenamento depessoal,

informações (em memória principal e secundária) seja bem

16



superior à dos equipamentos de 8 bits ainda representam

restrições para processamentos corporativos de entidades de

médio e grande porte.

A restrição para processamentos corporativos aumenta na

medida equipamentos dificultamem que esses o

a participaçãomuitiprocessamento e multiusuáriosde

simuitaneament e.

Dessa forma , analisadas deao serem as curvas

comercialização de equipamentos, concluímos que a tendência

do mercado nacional tem sido de aquisição de computadores

para processamentos setoriais.

processamentos corporativos se dão emConst at amos que os

máquinas classificadas entre supermicros, cuja arquitetura

de microprocessadores permite muitiusuários, e Mainframes,

que possuem elevadíssima capacidade de armazenamento de

dados e possibilidade de muitiusuários e muititarefas.

Nos dados sobre comercialização não aparecem os Mainframes

quantidade deprincipalment e porque nesse caso a

equipamentos comercializados não espelha analogia direta com

a quantidade média de possíveis usuários, uma vez que nessas

dezenas oumáquinas podem estar, em um mesmo instante.

centenas de usuários.

17



Assim sendo, optamos por considerar a comercialização de

terminais de video como forma de análise do uso de

Mainframes, pois a quantidade máxima de usuários num

determinado instante pode ser expressa, de forma aproximada,

pela quantidade de terminais ligados ao Mainframe.

A quantidade de terminais de vídeo comercializados, em 1989,

pelas empresas brasileiras, às quais respondem quase à

totalidade da demanda de mercado, foi de 52.023.

período a quantidadeNesse mesmo comercializada de

16 bits foi de 79.538, o que significamicrocomputadores de

dizer que o número de novos usuários de equipamentos de 16

53% maior que o número de novos usuários debits foi

Nainframe•

É importante ressaltar que na realidade essa diferença deve

ser ainda mais favorável aos microcomputadores de 16 bits.

que parte dos terminais é destinada a supermicros euma vez

minicomputadores.

Mainframes, podemos continuarconsiderandoMesmo os

afirmando que a tendência de mercado tem sido mais favorável

máquinas de 16 bits, que são destinadasà opção por

basicamente a processamentos setoriais.

Características da comercialização de software1.3.2.

18



Procuramos verificar aqui como tem sido a comercialização de

softwares com o objetivo de esboçar o perfil da forma de uso

dos computadores.

Para realização dessa verificação, utilizamos os dados

divulgados pela Secretaria Especial de Informática (SEI) na

publicação "Panorama do Setor de Informática" Sér i e

Estatística V-2 N® í Agosto de Í989 (2).

Segundo essa publicação, os softwares foram divididos em

dezessete tipos distintos, conforme identificação abaixo:

Ap1icativos

Sistema operacional

Gerenciador de informações

Desenvolvimento de sistemas

Ferramenta de apoio

L i nguagem

Aut omação

Simulação e modelagem

Comunicação de dados

Teleinformática

Aplicação técnico científica 

Segurança e proteção de dados

Inteligência artificial

. Avaliaçáo de desempenho de sistemas

19



Instrumentação

Entretenimento

Para esta dissertação o que efetivamente interessa é a

análise do crescimento da comercialização de ferramentas que

são utilizadas pelo usuário final e* em segundo plano* a

comercialização de softwarescurva de crescimento da

aplicativos e dos softwares que são de uso exclusivo de

profissionais de informática.

poderemos verificar se estáÀ partir dadosdesses

aumentando o interesse de mercado por ferramentas para

usuário final e se esse crescimento acontece em detrimento

da comercialização de produtos prontos e de softwares para

profissionais dedesenvolvimento de sistemas por

informática.

Dessa forma* serão analisados exclusivamente os números de

comercialização de:

Aplicativos

escritos para atender as necessidades especificasProgramas

de uma determinada área.

Linguagens

20



Programas especiais que transformam em linguagem de

computador (representação binária) outros programas escritos

de forma facilmente inteligível pelo ser humano.

Ferramentas para o desenvolvimento de sistemas

Programas que têm como objetivo assessorar o desenvolvimento

de programas aplicativos.

Inteligência artificial

Programas que oferecem ao computador uma pseudo- capacidade

de resolução de problemas, intervenção do homem.sem a

específico de possibilidadesmediante conjuntoum

previamente informadas.

Costuma-se dizer que esses sistemas possuem capacidade de

aprendizagem porque elaboram hipóteses e teorias em função

de dados básicos.

- Gerenciadores de informações

Softwares que viabilizam a elaboração de programas para um

fácil e rápido armazenamento e recuperação de dados. A

facilidade com que se pode utilizar os gerenciadores de

informações faz com que eles sirvam para o desenvolvimento 

de aplicações básicas sem a participação de especialistas em

informática.

— Ferramentas de apoio
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Softwares para suporte a profissionais. gerentes e

executivos, na realização de seus trabalhos e em especial no

apoio à tomada de decisões. Nesta categoria encontram-se as

planilhas eletrônicas, sistemas de consultas on-line,

programas para geração de relatórios, geradores de gráficos.

ú por intermédio dessas ferramentas e gerenciadores de base

que o usuário final tem desenvolvido seus própriosde dados

sistemas.

de análise,Buscando ainda ma i or obj et iv í dade esses

softwares serão agrupados em apenas duas categorias:

i ) Software para processamento de dados

São aqueles desenvolvidos ou utilizados predominantemente

por profissionais de informática.

São os softwares elaborados, ou que servem para elaborar

programas com funções predefinidas que estão diretamente

vinculados à estrutura de dados da entidade e normalmente

exigindo anão podem ser alterados com facilidade.

eventuaisintervenção dos desenvolvedores paraseus

modificações nas caracter ísticas de dados ou de processos.

aplicativos e aqueles softwares utilizadosOu seja, são os

para o seu desenvolvimento.
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Assim sendo, nesta categoria ficam os aplicativos, as

linguagens e as ferramentas para o desenvolvimento de

softMares.

ii) Software para usuário final

São aqueles destinados a dar apoio a executivos e

mais diversas áreas na realização de seusprofissionais das

trabalhos e na tomada de decisões.

Estão nesta categoria as planilhas eletrônicas, geradores de

relatórios, softwares para consulta on-line, linguagens de

fácil uso para manipulação de dados e outros similares.

Serão analisados então, como softwares para usuário final os

informacõesgerenciadores dedados referentes ea

ferramentas de apoio.

os valores da comercialização deApresentamos a seguir

softwares nos anos de 1986, 1987 e 1988.

23
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SOFTWARES COMERCIALIZADOS

Tipo Software í 986 í 987 í 988

PROC.DE DADOS 62,115 64 r 308 62,333

USUÁRIO FINAL 15,204 14 y 953 15 , 370

VALORES EM MILHÕES DE DÓLARES

Observando-se os dados exibidos acima constatamos que a

em 1988 écomercialização de softwares para usuário final

1,09% maior que o volume de 1986.

Verificamos também que os softwares para processamento de

dados têm em 1988 um volume de comercialização 0,35% maior

que 1986.

para usuário final1986 e 1987 os softwaresEntre

apresentaram um decréscimo no volume comercializado da ordem

de 1,65%.

Em 1988 os softwares para usuário final reverteram a queda

uma tendência deano anterior e apresentaramobservada no

volume de comercialização 2,79% maior quecrescimento com

1987.
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Apesar da queda observada entre 1986 e 1987, podemos afirmar

que a comercialização de softwares para usuário final

apresenta uma clara tendência de crescimento, visto que após

sua queda voltou a crescer com fôlego, superando a marca que

possuía antes desse fato.

Com base nas realizações desses três anos, podemos afirmar

que o mercado mostra que tem crescido acom segurança.

quantidade de usuários finais que adquirem software para

desenvolvimento dos seus próprios programas.

Cópias ilegais de softwares para usuário final1.3.3.

A Assoeiaçáo Brasileira de Empresas de Software (ABES)

afirma que a pirataria (cópia e uso de programas sem

pagamento dos mesmos) de softwares para usuário final é uma

realidade nacional de prática generalizada.

Algumas empresas que comercializam softwares possuem dados

1988 existia no país para cada cópiaque comprovam que em

legal dez cópias ilegais de softwares para usuário final.

Em 1989 essa relação diminuiu para sete cópias devido a uma

efetuada pelas empresas de softwares queagressiva campanha

Polícia Federal, resultando na busca e apreensãoenvolveu a

de cópias ilegais em diversas empresas.
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Com base nessas informaçoesr podemos afirmar que o uso de

softwares para usuário final é maior do que expressa o

quadro de comercialização de softwares.

c ópiasSe i1egais tivessem sido devidamenteas

comercializadas em Í988, o valor dessas transações seria de

Í53,7 milhões de dólares,. o que significaria dizer que o

montante das comercializações de softwares para usuário

final seria 2r5 vezes maior que o montante das comerciali

zações de softwares para processamento de dados.

Conclusões sobre a relevância do assuntoí.3-4.

que a comercialização de equipamentos quePodemos constatar

normalmente sâo utilizados pelos usuários finais apresenta

um nível significativo de crescimento.

Verificamos também que há uma tendência para os próximos

n íveis decontinuidade de aumento dosdeanos

comercialização de softwares para usuário final.

Juntando-seT portanto, a realidade da comercialização de

hardware e de software observada no mercado, podemos afirmar

uma tendência de crescimento no desenvolvimento deque há

software pelo usuário final.
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Com a confirmação dessa tendência, podemos concluir que o

assunto desenvolvimento de software sem especialistas em

informática em breve poderá ser de interesse de um número

muito grande de empresas e entidades dos mais variados

segmentos de mercado.
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2.1. CONCEITOS SOBRE DESENVOLVIMENTO DE SOFTUARE

O assunto tratado nesta dissertação é o controle do

desenvolvimento de soft ware especialistassem em

i nformática.

Entendemos por desenvolvimento de software o conjunto de

atividades compreendidas entre o momento em que se

identifica a necessidade do uso do computador e o momento em

que se consegue produzir o(s> programa(s) (conjunto de

instruções logicamente ordenadas e codificadas em linguaguem

que pode ser interpretada pelo computador) por intermédio1
dos quais se fará com que o computador gere os resultados

esperados (Vide Figura II. í).

Na literatuera específica de análise e desenvolvimento de

descricoesopcoesdiversassist emas encontràm-se e

detalhadas de ciclo de desenvolvimento de software7 por

o "Modelo em Cascata de(í) citaexemplo Yourdon
:

Figura II.2) e "0 cicloSistemas" (VideDesenvolvimento de
í de Vida de Desenvolvimento Estruturado" (Vide figura II-3) e

Dias (2) cita um ciclo de vida de sistemas, que atualmente é:
profissionais de processamento de dadosreferenciado pelos

"Ciclo Tradicional", (Vide figura II.4).como

visão macro do ciclo deNesta dissertação adotaremos uma

porque não discutiremossistema, istodesenvolvimento de
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aqui o processo de desenvolvimento de software mas sim o seu

controle. 0 que nos permite abandonar detalhes técnicos de

análise, projeto e implantação de sistemas.

Desta forma identificamos apenas três fases significativas

no processo de desenvolvimento de software!

Concepçãoi )

Fase em que se define e se especifica exatamente 0 QUE se

precisa e o que os programas deverão fazer;

i i) Proj et o

Etapa na qual se estabelece COMO os programas devem ser

feitos para que realizem o que é esperado; e
;
i1

iii) Construçãoi

em linguagem que pode serMomento em que se codifica.l
!

instruções que executarãointerpretada pelo computador, as!

as funções estabelecidas no projeto.
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2.2. CONCEITOS E CLASSIFICACaO DE CONTROLE

2.2.1. Conceit uação

A gestão de negócios exige tomada de decisões cujos

resultados precisam ser registrados e confrontados com os

objetivos esperados.

Essa comparação entre resultados e expectativa visa a

avaliação do nível de eficiência e eficácia de tais

decisoes T para subsidiar as ações de redirecionamento sempre

que constatados desvios em relação a padrões previamente

estabelecidos.

Ao conjunto de procedimentos compreendidos entre a tomada de

decisões e as eventuais ações redirecionadoras que visam

aproximar os fatos das expectativas chama-se controle.

Desta forma, nesta dissertação quando citarmos controle

conjunto de procedimentosestaremos nos referindo ao

constituído por!

- tomada de decisões?

— registro dos eventos resultantes da tomada de decisões?

resultantes com padrões- confrontação eventosdos

previamente estabelecidos; e
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- ações de redirecionamento de desvios

Apresentaremos na Figura II.5 a representação gráfica desse

nosso entendimento e na Figura II.6 a compreensão de Ribeiro

(3) onde encontramos afinidades.

Acreditamos que nossa conceituação também está coerente com

"aNakagawa (4) quando ele diz que fase de controle

corresponde à implementação da decisão escolhida e o uso do

feedback para que as metas sejam alcançadas".

2.2.2. Objetivo do controle

0 controle visa objetivos futuros utilizando-se de

informações do passado e busca fazer com que a realidade

aconteca conforme planos estabelecidos previamente.

com o futuro é embasada no desejo de que aEssa preocupação

entidade continue existindo futuramente.

que o objetivo maior de umaAssim sendo, acreditamos

atividade de controle é garantir a continuidade da entidade.

define controle gerencial como "o processo deAntong (5)

recursos sejam obtidos e aplicados efetivaassegurar que os

realizacão dos objetivos de umae eficientemente na

organizacão"
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Considerando esta definição podemos ampliar o nosso

entendimento dizendo que o objetivo maior do controle é

garantir a continuidade da entidade meio depor

procedimentos que assegurem que os recursos sejam obtidos e

aplicados efetiva na realização dose eficientemente

objetivos de uma organização.

2.2.3. Objetos do controle

Os objetos do controle são pessoas, departamentos, centros

áreas de responsabi1 idade ou quaisquerde resultados.

às quais se delega autoridade paraunidades administrativas

a busca de resultados.

! Classificação do controle2.2.4.
:
:1

0 controle pode ser classificado em funcãos

1

— do tipo de gestão;i
i

- do tempo de ocorrência do evento;
! - da delegação da responsabilidade; e
; - da abrangência.■

■:
i
í

í

|
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2-2.4.í . Quanto ao tipo de gestão

Entendemos que qualquer atividade produtiva encontra-se sobi

três tipos de gestões (Figura II-7):;

— gestão operacioal!

administração dos recursos necessários para a produção de um

bem ou serviço específico;1

:
I
; — gestão econômica

administ ração cust os)result ados (receitasdos e
í

transformação de recursos em novos produtosprovenientes da:
;

ou serviços;

- gestão financeira
!
i desembolsosdefasagens entreadministração das e
: recebimentos decorrentes do processo de produção.i!:
!
:

divisão de gestões também classificamos oConsiderando essa

controle eros

operacional;

— econômico; e

financeiro.
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2.2.4.2. Quanto ao tempo de ocorrência do evento

a) Antecedente

.
; Quando a prática do controle se dá no momento em que se

i prevê o evento, diz-se que está acontecendo um controle!
antecedente. Isso porque a atividade de controle antecede á

;
! ocorrência do evento.

:
! b) Concomitante

Ü:
'
; 0 exer c fe io da atividade de controle no momento da

ocorrência do evento caracteriza esse controle como
' concomitant e.

c) Subseqiientei
iI
i

executa os procedimentos de controle de um eventoQuando se:

encerramento se está praticando um controleapòs seu

subsequente.

Esse tipo de controle terá importância para entidade se os

seus resultados forem utilizados para a realização de

atividades futuras.

afirmamos que o controle subseqiiente de umPor isso

determinado evento pode ser considerado parte do controle
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antecedente de outro de mesma característica e origem.

Algumas pessoas não reconhecem a existência do controle

subsequente porque as ações direcionadoras, que fazem parte:
;
i da atividade não afetam o evento, uma vez quede controle.
:

í este já ocorreu.

,
;

Nesta dissertação reconhecemos a existência do controlei
i subsequente como forma de administrar as resultantes do!
i
I evento ocorrido.
:
I

Quanto à delegação de responsabilidade2.2.4.3.

Considerando-se a responsabilidade do controlador, pode-se

classificar o controle conforme exposto nos sub itens abaixo.

a) Controle de centro de custos

/
Quando um gestor só tem poder para controlar os custos que

área incorrem, considera-se o controle como restritoem sua :
ao centro de custos.

b) Controle de centro de resultados

avaliado pelosQuando um gestor tem o seu desempenho

afirmar que eleresultados que sua área propicia, pode-se
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;.
i
j

tem poder para decidir: não apenas sobre os custos quei
incorrem em sua área, mas também sobre as receitas que;

;
aufere.

:
;

Nesse caso, o controle é executado sobre resultados e pori

isso é chamado de controle de centro de resultados.

c) Controle de centro de investimentos

Existem casos em que é dado ao gestor o poder de decidir

também sobre investimentos pertinentes à sua áreaT sendo

avaliado pela taxa de retorno que proporciona.

o controle acontece sobre o centro deNesses casos,

investiment os

2.2.4-4- Quanto à abrangência

a) Controle lógico

Chamamos nesta dissertação de controle lógico aquele que

sobre eventos ligados a aspectosexerce as suas atividades

estratégicos.

b) Controle funcional
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Quando os eventos controlados são inerentes a aspectos

funcionais,, diz-se que o controle é funcional.

2.2.5. Como Acontece o Controle Econômico

Tradicionalmente a contabilidade geral responde pela

mensuração.identificação comunicação de inf ormações

quais subsidiam o processo de tomada deeconômicas, as

decisoes.

"Contabilidade Introdutória (6) seus autoresNo 1ivro

(equipe de professores da USP) qualificam a contabilidade

captarcomo metodologia especialmente concebida para

registrar, acumular, e interpretar fenômenos que afetam às

situações patrimoniais e econômicas de qualquer ente".

"TeoriaSérgio de da1 i vroIndicibus (7) no seu

Contabilidade" diz no item í.3 página 27 que " o objetivo da

contabilidade é fornecer informação econômica relevante para

que cada usuário possa tomci^ suas decisões e realizar seus

julgamentos com segurança".

A contabilidade de custos, que é parte da contabilidade

geral, segundo John Dearden (8) tem as seguintes finalidades

básicas=
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t/ prover valores de inventários de produtos em

processamento e produtos acabados (essa informação é

necessária para determinação de lucros)

— prover dados para o controle de custos e

dados para decisões de receitas (por exemplo.prover

mudança de preço ou abandono de um produto)".

diz que a "ContabilidadeA equipe de professores da USP (6)

de Custos tem por objetivo a compilação, determinação e

análise de dados necessários para uma decisão segura e

fundamentada dos problemas do tipo: preço de venda de

produtos, produção máxima possível num contexto econômico

etc-.".

Entendemos, pelas colocações feitas pelo Prof° Dr. Armando

Catelli nas suas aulas do programa de pós-graduação, que

Contabilidade de Custos automaticamentequando se fala em

está se enfocando gestão econômica.

fizemos dasEm concordância entendimento quecom o

da equipe de professores dacolocações do Prof° Catei 1i,

de John Dearden dizemos que a contabilidade de custosUSP e

tomada de decisõestem como finalidade principal apoiar a

gestão econômica, apurando e informando osinerentes á

resultados econômicos das atividades da entidade.
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Assim a contabilidade de custos pode ser vista como um

sistema de informações (Langefors (9)s sistema utilizado

informações - incluindo o seu processamento)para prover

constituído por subsistemas de identificação, mensuração e

relato de informações.

consideram que o controle econômico de umaDiversos autores

atividade pode acontecer exclusivamente por intemédio da

contabilidade de custos.

diz no seu livro "Cost and BudgetJohn Dearden (10)

"quando as técnicas e procedimentos deAnalysis" que

contabilidade de custos, análise de custos e controle

orçamentário são agrupados formam uma base para um sistema

controle para decisões da administração de curtointeiro de

prazo", esta afirmação é ainda mais ampla uma vez que no seu

livro ele usa o termo "administração de curto prazo" de

gestões econômica, financeira eforma a abranger as

operacional-

em função do conceito que adotamos paraNesta dissertação

controle econômico estamos admitindo que os instrumentos que

viabilizam o controle são (Vide Figura II-8)5

Contabilidade de Custosa
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i) Sistema de informações

Sist ema de identificação e mensuração de eventosm m

Sistema de relação de informações■ m

ii) Método de custeio 
i i i ) Padrões e orçamentos 
iv) Plano de contas

b - Modelo de tomada de decisões

Sistema de Identificação e Mensuração2.2.5.1.

Chamamos de sistema de identificação e mensuração o conjunto

de procedimentos que, embasados em princípios e conceitos

que estão vinculados ao modelo de gestão, coleta, identifica

e atribui valor a dados referentes a eventos econômicos.

Consideramos que eventos econômicos são os acontecimentos

que de alguma forma afetam a riqueza da entidade.

Entendemos que o preço de um produto/serviço é a expressão

monetária que o seu usuário atribui à sua uti1idade,

de um produto/serviço é a expressãoenquanto o valor

sacrifício dispendido pela entidade para suamonetária do

obtenção.

Resultado Econômico de um produto/serviço é a diferença

entre o seu preço e o seu valor.
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Os eventos econômicos pertinentes a um produto/serviço são

aqueles que de alguma forma afetam o seu resultado

econômico.

A identificação de um evento econômico consiste basicamente

em vinculá-lo a algum produto/servico.

i
A identificatão de eventos econômicos se dá pela comparação

de eventos ocorridos com a lista (Plano de Contas) de

eventos pertinentes a cada produto/servicos.

é importante ressaltar que eventualmente pode—se obter

resultado econômico por intermédio da gestão financeira

entretanto não abordaremos esse aspecto nesta dissertação.

econômico é a atribuição deA mensuração de um evento

valores aos eventos identificados.

Sistema de relato de informações econômicas2.2.5.2.

informações oIdentificamos como sistema de relato de

conjunto de procedimentos que transforma dados sobre eventos

econômicos em resumo de acontecimentos econômicos. (vide

figura II.9).
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Como dissemos anteriormente a contabilidade de custos

satisfaz plenamente as expectativas funcionais de um sistema

de relato de informações e as realiza por intermédio de

procedimentos (que chamaremos de subsistema) de acumulação e

avaliação de custos e receitas.

a. Subsistema de acumulação

Subsistema de acumulação é o conjunto de procedimentos

coordenados que visa a organização e registro de dados

considerando(custos e receit as) de eventos* suas

características do processo de produçãocaracter ísticas, as

e as necessidades de informações do modelo de gestão da

ent i dade.

é o subsistema de acumulação que transmite informações aos

usuários finais da contabilidade de custos.

Existem dois métodos de acumulação de custos e receitas!

eQr..._QEdem.._de„P-r.QducãQi )

0 acúmulo de custos e receitas é feito por produto.

i i) EQr. p.rQcesso
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0 acúmulo de custos e receitas é feito por Departamento ou

Centro de Custos.

b- Subsistema de avaliação

É um conjunto de procedimentos que tem como finalidade a

apuração de custos e receitas a produtos ou serviços

gerados.

Ele recebe do subsistema de acumulação, informações sobre

custos e receitas acumulados por produto ou por departamento

e à partir dessas atribui valores aos produtos ou serviços.

A avaliação pode acontecer de duas formas:

i) a_Yalar-es..xeais

efetivamente incorridos são apropriadosOs custos a

produtos/serviços.

i i) a._yalai:.£s_ec:edet ecminados

custos são estruturados previamenteReceitas e por

intermédio de orçamentos ou padrões.
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2.2.5.3. Modelo de tomada de decisões

Modelo de tomada de decisões é o conjunto de princípios e

servem de base para a formação de umpremissas que

racioc í nio e opinião e que de certa forma indicam como agir

numa determinada situação.

Eficiência e eficácia do Controle2.2.6.

0 controle é eficiente quando é guiado por princípios que

interf erênciasbom desempenhoasseguram seu esem

influências negativas no evento controlado.

é eficaz principalmente quando:

possibilita a projeção de tendências?

do curso de ações deredirecionament oviabiliza o

forma que essas contribuam com as metas da entidade?

oferece subsídios para a garantia da continuidade da

entidade.
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2.2.7. Limitações do controle

0 controle pode limitar-se por aplicações inadequadas de

seus princípios, pela utilização de recursos impróprios e.

principalmente, pela inexistência de sistemas de informações

e mensuração compatíveis com as necessidades de controle.

informações e de mensuração, não há coríwSem um sistema de

efetuar a base de comparação entre eventos esperados e

ocorridos, não há como elaborar projeções. Sem esses

sistemas o controle não se materializa.
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2.3. CONCEITOS DE CONTROLADORIA

2.3.í. Ramo do saber

Dizem Heckert e Wilson <íí): "Ao controller não compete o

comando do navio pois essa é a tarefa do primeiro executivo.

representa entretanto o navegador que cuida dos mapas de

navegação, á sua tarefa manter informado o comandante quanto

à distancia percorrida, ao local em que se encontra e a

velocidade da embarcação, à resistência encontrada, os

desvios das rotas, aos recifes perigosos e aos caminhos

traçados nos mapas para que o navio chegue ao destino".

"a contabilidade evoluiu para umKanitz (í 2) d i z que

sistema chamado controlador ia cuja a função é avaliar e

controlar o desempenho das diversas divisões da empresa. Ela

faz parte portanto do campo mais genérico dos sistemas de

Controle Gerencial".

Entendemos que controladoria enquanto ramo do saber pode ser

conceituada como um conjunto organizado de conhecimentos que

possibilita o exercício do controle de uma entidade, a

identificação de suas metas e dos caminhos economicos a

serem seguidos para atingí-los.

é precedida por açõesA história mostra que a ciência

que levam à absorção de conhecimentosmeramente instintivas
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o surgimento da técnicayque promovem que é seleção

pragmática de procedimentos adequados para a consecução de

determinados objetivos- A técnica, por sua vezy inspira o

surgimento da ciênciar que vem ordenar os conhecimentos

embutidos nos procedimentos da técnica. agrupando-os de

forma a explicar e orientar as suas realizações de maneira

mais adequada, ou sejar a ciência busca a explicação dos

procedimentos ou relações entre seres, ao passo que a

t écnica é que busca adaptar o meio àsum processo

necessidades.

0 acúmulo de conhecimentos sobre o controle de eventos

econômicos determinou o surgimento da controladoria como

forma de ordenar esses conhecimentos fundamentando-se em

teorias de várias ciências. (vide figura 11.10).

observações práticas paraA controladoria depende de

sedimentar os conhecimentos como verdade.

órgão administrativo2.3.2.

A controlador ia, enquanto ramo do saber, pode ser praticada

por qualquer entidade sem que se tenha um órgão formalmente

constituído com a obrigação específica de exercitar tais

conhecimentos. A realidade nacional mostra que é muito

número de entidades que operam sem a existência degrande o

um órgão específico para execução do controle.
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Esse órgão, quando formalmente constituído, tem como missão

gerar subsídios canalização de esforçospara a e

potencialidades da entidade como um todo e participar do

decisões assessorandoprocesso de tomada de a alta

administração e as diversas áreas de forma a garantir a

continuidade da entidade e assegurar a manutenção de seus

propôsit os-

Cabe à contro1adoria identificar as oportunidades e ameaças

existentes no meio em que a empresa atua, bem como manter

adequado o sistema de informações, suprindo a alta gestão de

dados suficientes para tomada de decisões de forma ágil e

segura- Também é preocupação e função da controladoria a

influência do comportamento humano na realizaçãoanálise da

de objetivos da entidades, bem como interpretar os eventos e

agir sobre os fatores que podem impactar a saúde econômica

da entidade positiva ou negativamente-

Acreditamos que essa nossa visão não contraria as exposições

<íi) onde atribuem ao controller.de Heckert e Wilson

consequentemente à controladoria "a responsabilidade pela

sua empresa perante asmedição de possibilidades de

para fixar objetivos, estabelecerrealidades externas.

pol ít i cas básicas. elaborar comorganogramas

dentro daresponsabilidades difinidas para cada cargo

desenvolverorganização, estabelecer padrões de controle.

53



métodos de comunicação e manter sistema adequado de

relat órios".

Pré-requisitos para o exercício da controladoria2.3.3.

Para que a controlador ia passe a ocorrer, seja por

um órgão específico ou não, é fundamentalintermédio de que

sistemática de controle, uma atividade de gestãoexista uma

e principalmente o desejo de continuidade da entidade.

afirmações efetuadas nesta dissertação sobreTodas as

controle são válidas exclusivamente para as entidades que

satisfazem essas condições fundamentais.
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2.4. CONCEITO DE QUALIDADE DE PROGRAMAS

2.4.1. Conceit o

Entendemos por qualidade as propriedades ou atributos de uma

pessoa, objeto ou serviço capaz de lhes determinar a

nat ureza.

Assim sendo, pode se dizer que qualidade de programa é o

conjunto de seus atributos ou ainda o conjunto de suas

caracter ísticas.

Segundo Rocha (13) "qualidade de software é um conjunto de

propriedades a serem satisfeitas em determinado grau de modo

que o software satisfaça as necessidades de seus usuários".

Entendemos que programa de qualidade adequada é aquele que

conjunto de atributos que correspondem às exigênciast em um

e necessidades de seus usuários e as satisfaz com eficiência

e segur?»nca-

Rocha (op.cit.) vincula a qualidade do software, enquanto

produto final, à qualidade de especificação e à qualidade de

projeto.

A nosso ver, essa vinculacão é bastante pertinente porque a

de um produto é resultado de todos esforçosqualidade final
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0 sacrifícios ocorridos desde sua concepção até o término de 

sua elaboração.

Nesta dissertação utilizaremos os objetivos de qualidade

<uti1izabi1idade, confiabilidade conceituai e confiabilidade

de representação) proposto por Ana Rocha (op. cit.) como

referencial de todas as colocações que fizermos sobre

qualidade de especificação, de projeto e de programas.

ínterpretação asficando entretanto por conta de nossa

descrições efetuadas sobre os respectivos assuntos.

Qualidade de especificação2.4.2.

Entende-se por especificação o conjunto de representações

explicam e determinam como os programas devemque orientam,

caract er ísticasdescricão detalhada das eser com

propriedades do programa.

Para que se obtenha qualidade adequada de especificação é

necessário que sejam atingidos os seguintes objetivoss

Uti1izabi1idade?

Confiabilidade conceituai; e

Confiabilidade de representação.
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2.4.2.i. Uti1izabi1idade

Não se pode dizer que uma especificação tem qualidade

adequada se não for utilizada. Assim sendor a facilidade e a

viabilidade do uso de uma especificação são requisitos

indispensáveis para que se identifique a qualidade da

especificação como adequada.

A utilização da especificação deve acontecer na elaboração

do projeto do programa,. onde serve de guia, e também em

eventuais alterações do programa após sua implementação.

Assim sendo, para que a especificação de um programa alcance

deve possuir as seguinteso objetivo uti1izabi1idade,

caract er í sticas =

- facilidade de modificação;

- viabilidade econômica e financeira;

- viabilidade técnica;

de recursospossibi1idadesviabilidade dentro das

humanos e materiais de entidade; e

viabilidade dentro do tempo exigido
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2.4. 2.2. Confiabilidade de representação de especificação

Para que a especificação de um programa tenha confiabilidade

de representação, deve ser possível a qualquer pessoa

acessá-la e entendê-la.

a especificação de um programa satisfazDesta forma.

adequadamente confiabilidade da representaçãoa se

f undament alment e•

estiver corret ament e escrita respeitando as regras

gramaticais da língua portuguesa;

for concisa;

- a terminologia utilizada for uniforme;

modular, isto é, permita que se explore apenasfor

determinados aspectos, sem que seja necessário a abordagem

de todos aspectos relacionados ao assunto;

- possuir um encadeamento lógico de idéias.

Confiabilidade conceituai de especificação2.4.2.3.

conceituai pode ser considerada comoA confiabilidade

importante de uma especificação, suapropriedade mais

ausência pode invalidar totalmente a especificação.

a confiabilidade conceituai, a especificaçãoPara atingir

deve possuir como atributos fidedignidade e suficiência.
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Entende-se por fidedignidade certezaa de que a

especificação mantém coerência absoluta com os requisitos do 

usuário, sem contradições e sem interpretações ambíguas.

Suficiência é o atributo da especificação que garante que a

usuário seráresposta aos requisitos do precisa e

absolutamente explícita.

2.4.3. Qualidade de projeto

Entende-se por projeto de software o conjunto de algoritmos

que detalham as funções e procedimentos necessários para que

o programa satisfaça as exigências dos usuários.

A elaboração do projeto depende fundamentalmente da

especificação dos programas.

um projeto seja tido como de boa qualidade, tambémPara que

deve alcançar os objetivos:

Uti1izabi1idade;

Confiabilidade conceituai; e

Confiabilidade de representação.
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Valem aqui abordagens semelhantes às que foram efetuadas

para qualidade da especificacao, como pode ser visto nos

sub itens a seguir.

2.4.3.í. Uti1izabi1idade

0 projeto para ser de qualidade adequada deve:

eventuais modificações?faci1idadeof erecer para

econômica yviável financeira e tecnicamente;ser

viável dentro dos recursos econômicos da entidade; eser

ser viável dentro do tempo exigido.

Confiabilidade de representação de projeto2-4-3.2.

qualidadeapresenteproj et oPara acomoque um

confiabilidade de representação, deve possuir os seguintes

atributos :

f orma1inguagem desimbolog i ada euso

absolutamente correta?

para um perfeitoposs i veisinformaçõesm inimas

entendimento?

— encadeamento lógico e objetivo de idéias;e
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- permitir que se analise e se conheça determinadas

partes do projeto saindo-se de uma visão genérica para um

determinado detalhe, de forma a não ser necessário o

entendimento de tudo o que esteja envolvido com o assunto.

mas apenas da parte que se tem interesse em conhecer ou

analisar-

2.4.3.3. Confiabilidade conceituai

A confiabilidade conceituai do projeto é demonstrada através

da existência de atributos que garantam a exata expressão do

especificação e garantam tambémque foi descrito na

condições de assegurar que os resultados extraídos dos

programas sejam absolutamente corretos e ofereçam previsões

de soluções para eventuais problemas que possam ocorrer

devido ao uso inadequado ou ao fornecimento errôneo de

dados.

2.4.4. Qualidade de programa

Entende-se por programa o conjunto de instruções ordenadas

transformar dados em informações quelogicamente para

satisfaçam as necessidades predeterminadas dos usuários.

de qualidade adequada incorpora em suasUm programa

uti1izabi1idade, a confiabilidade conceituaipropriedades a

confiabilidade de representação.e a
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2.4.4.1. Uti1izabi1idade de programa

0 primeiro e mais elementar atributo de um programa de

qualidade adequada é a facilidade e a viabilidade de seu

uso, que estão vinculadas às disponibilidades de recursos

humanos e materiais da entidade.

Assim sendo, a qualidade adequada de um programa também pode

impactada por aspectos ligados aos custos.ser

Desta forma, pode-se dizer que a propriedade uti1Izabi1idade

é atingida por um programa quando:

- é fácil operá—lo;

não e materiais paraexige muitos recursos humanos

seu uso;

é fácil efetuar pequenas modificações em seus roteiros e

processos;

oferece resultados em tempo adequado;

consome o mínimo necessário de recursos de máquinas;

elaborado com o mínimo possível de peculiaridadesé

aquelas que inviabilizam seucomput acionais, principal mente

uso em máquinas distintas;

compensam o sacrifícioos benefícios de seu uso

econômico.
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2.4.4.2. Confiabilidade de representação de programa

Para que um programa tenha confiabilidade de representação é

indispensável que seja inteligível na sua constituição e

principalmente na sua utilização.

Para que isso aconteça é necessário que ele:

codificadosej a com a maior clareza e simplicidade

poss ível;

esteja modularizado de acordo a simi1 aridade decom

funçóesr de forma que um módulo dependa o menos possível de

outros? e

est rut uradoest ej a hierarquicamente, viabilizando o

acesso independente e direto a cada um dos módulos que o

constituem, mas deixando claro o elo de ligação e a forma de

relacionamento dos módulos.

Confiabilidade conceituai2.4.4.3.

Para que um programa tenha confiabilidade conceituai e

necessário que ele possua fidedignidade e integridade, o que

significa dizer que deve possuir os seguintes atributos:

e procedimentos com precisão ecálculosef et uar os

presteza exigidas pelos usuários;

requeridas com o nível derealizar todas as funções

detalhes requerido;
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contornarestar preparado e informar eventuaispara

erros de uso ou de fornecimento de dados. de forma a não

veracidade dos resultados finais e, na medidacomprometer a

do possível, sem interromper o uso;

para evitar equívocos que possamest ar preparado

colocar em risco o patrimônio da entidade, a sua reputação

ou ainda vidas humanas.

Quadros sintéticos dos atributos da qualidade de 
programas, de especificacão e de projeto

2.4.4.4.

Apresentamos a seguir quadros sintéticos que apresentam os
!
i atributos necessários para que cada objetivo de qualidade’

:
(uti1izabi1idade, confiabilidade conceituai e confiabilidade

i de representação) sejam alcançados.i.
■:

’
i:

!

í
j

‘
:

:
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+ +
ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOSATRIBUTOS DO PROJETO

PELA AUSÊNCIA DOS AP(AP)

- Não exige muitos recursosPrevisão de soluções para

humanos e materiais para sereventuais problemas de uso

ou de fornecimento de dados usado

- Uso apresenta boa relação

custo-benef ício

- Satistaz com precisão os

requisitos do usuário

Preparado para contornar

eventuais erros de uso ou de

fornecimento de dados
++

'
í

3

!
:
■

í

i

:

1
!
i
!
:

!
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i) Qualidade de programa

Qualidade de programa

+ +

Fácil de operar

U

Não exige muitos recursos humanos e materiaisT

I para ser usado

L

Fácil de efetuar pequenas modificações emI

7 seus roteiros e processos

A
I

B Oferece resultados em tempo adequado

I

L

Consome o mínimo necessário de recursos deIr
máquinaD

:
A

Elaborado com o máximo possível de recursosD

computacionais padronizadosE

Uso apresenta boa relação custo-benefício

■++
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Qualidade de Programa

+ +

Codificado com clareza e simplicidade

C
0

Assuntos separados em módulos independentesN
F
I
A !
B
I

I Estruturado hierarquicamente viabilizando
D i

acessos independentes aos módulosA
D
E

D
á fácil de identificar os elos de ligações eE

forma de relacionamento dos módulosR
E
P
R
E

Satisfaz com precisão os requisitos doS
E
N usuario
T
A i
C
2

Apresenta todas respostas aos requisitos do0

usuário de forma explícita

+

67



Qual idade de programa

+ +
!

!!
Efetua cálculos com precisão e presteza! C

! 0
! N C 
! F 0 
! I N 
! A C 
! B E 
! I I 
! L T 
! I U 
! D A 
! A L

exigidas pelo usuário

Realiza todas as funções com o nível de de

talhe requerido
:

Preparado para contornar eventuais erros de! D
!! E

uso ou de fornecimento de dados !!
;!

++■
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ii) Qualidade de espec i f i cação

Qualidade de especificacao

+ +

U
Fácil de modificar

T

I

L
Implementação viável econômica e financeira-

I
mente

5■7

s
Implementação viável tecnicamente

B
!

I

L
Implementação viável dentro dos recursos

I
:dispon í veis

D

A
Implementação viável dentro do tempo exigidoí

i D
1

E i

+i +■
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Qualidade de especificação

+ +
! C i

! 0 ;
! N Corretamente escrita !
! F
! I

A
! B
! I

Coneisa! L
! I
! D

!! A
! D

!! E
!Terminologia uniforme!
;! R 

! E 
! P 
! R 
! E 
! S 
! E 
! N 
! T 
! A

:!
! !

i
;i

Assuntos separados em módulos independentes

! C
Encadeamento lógico de idéias! 2

! 0
i
! i

++
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Qualidade de especificação

+■ '+

C
Coerência absoluta com os requisitos do0

N
usuárioF

I
A
B

Sem contradiçõesI
L
I
D
A
D

Sem interpretações ambíguasE

C
0
N
C

Identifica com precisão os requisitos doE
I

usuárioT
U

I
A
L

Apresenta todas as respostas aos requisitos

de forma explícita

++

;

í
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iii) Qualidade de projeto

Qualidade de projeto

+ +

U
Fácil de modificar

T

I

L
Implementação viável economica e financeira-

I
mente

Z

A
! Implementação viável tecnicamente

B : ;

iI
1 L

Implementação viável dentro dos recursos
I I

disponíveisi
D:

! i A
Implementação viável dentro tío tempo exigido;;

: D

E
++

I;
í
i
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Qualidade de projeto

+ '+
! C
! 0
! N Uso correto de simbologia e de linguagem
! F
! I
! A
! B
! I
! L

Otimização de informações! I
! D
! A

!! D
i! E ;!

i! R
Encadeamento lógico e objetivo de idéias :! E s! P

! R
! E
! S
! E

!! N
i Assuntos separados em módulos! T

! A
! C
! 2
! 0

++
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Qualidade de projeto

+ '+
! C
I 0

Coerência absoluta com as descrições de! N C ! 
! F 0 ! 
! I N ! 
! A C ! 
!B E ! 
! I I ! 
! L T ! 
! I U ! 
IDA! 
! A L !

especi ficaçoes

Previsão de soluções para eventuais problemas

de uso ou de fornecimento de dados
I D i
! E i

++
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2.4-4-5. Relação 
qualidade de

entre qualidade 
programa

de especificação e

Exist em várias maneiras de se avaliar a qualidade de um

programa- Uma delas, segundo Perry CÍ4), é o levantamento e

análise de atributos ausentes.

Esse método consiste em identificar os atributos necessários

para que um programa seja considerado de boa qualidade e

pôsteriormente verificar quais desses atributos o programa

nao possu\.

Pretendemos, aqui. identificar os impactos que acreditamos

que possam ser causados na qualidade dos programas pela

inadequação de especificações e projetos- Para essa

identificação, utilizaremos o método do critério ausente, ou

que um determinado atributo não existe naseja, admitiremos

analisaremos o possível impacto dessaespecificação e

ausência na qualidade do programa.

tabelacoluna deList aremos na primeira osuma

para que uma especificação sejaatributos necessários

considerada de boa qualidade e na segunda coluna dessa mesma

tabela identificaremos alguns atributos do programa que

acreditamos que serão afetados pela sua ausência.
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não qual idadeImpacto da da especificação na qualidade do
s=programa I
!

i
+ :ATRIBUTOS DA ESPECIFICAÇÃO ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOS \

(AE) PELA AUSÊNCIA DOS AE

Fácil de modificar - Satisfaz com precisão os

requisitos do usuário

Apresenta todas respostas

aos requisitos do usuário

de forma explícita

- Uso apresenta boa relação
i custo benefícioí:Ií Fácil de efetuar pequenas•!
i

piod if i cacoes em seus rotei-1

ros e processosi ++

:

;

i
!

i
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+• '+
ATRIBUTOS DA ESPECIFICAC20 ! ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOS

!
< AE) ! PELA AUSeNCIA DOS AE

Sua implementação é viável:! - Fácil de operar

- Não exige muitos recursoseconomicament e

humanos e materiais para
f i nanceiramente

ser usado

- Consome o mínimo necessáriodentro dos recursos

de recursos de máquinadispon íveis

- Uso apresenta boa relação
- dentro do tempo exigido

cust o-benef í c i o

- Satisfaz com precisão os

requisitos do usuário

- Apresenta todas as respostas

requisitos do usuário deaosi
! forma explícita
l

■++
'

5

j
;
í

:
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+• +
ATRIBUTOS DA ESPECIFICAÇ20 ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOS

(AE) PELA AUSÊNCIA DOS AE

Corretamente escrita - Fácil de efetuar pequenas

modificações em seus rotei

ros e processos

Codificado com clareza

- Assuntos separadas em módu-
i los independentes;

í - Fácil de identificar os elos
: ■

de ligacáo e forma de rela -:.!
cionamento dos módulos

;'
- Satisfaz com precisão os;

I
:
; requisitos do usuário

!J
Apresenta todas as respostas-

-
aos requisitos do usuário de:

Torma explícita

- Realiza todas as funções com!

o nível de detalhe requerido
■

: +4-'

:

i
;
i1
i

i
I
!;

■

:

I
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+ +
ATRIBUTOS DA ESPECIFICAÇÃO ! ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOS

!; (AE) ! PELA AUSÊNCIA DOS AE

! Coneisa - Fácil de operar
:

Consome o mínimo necessário;

de recursos de máquina
!

- Uso apresenta boa relação

cust o-benef ício
;

Codificado com clareza e
:

simp1icidadeI!
- Assuntos separados em módu

los independentes

Estruturado hierarquicamente

i viabilizando acessos inde-

pedentes aos módulos
++■

i
:
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+ +
ATRIBUTOS DA ESPECIFICAÇÃO ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOS

(AE) PELA AUSÊNCIA DOS AE

Terminologia uniforme — Elaboração com o máximo pos

sível de recursos computa

cionais padronizados
I Codificado com clareza e

i simplicidade;
Assuntos separados em módu

los independentes

Fácil de identificar os elos

I de ligação e forma de rela-
\

cionamento dos módulosI ++

!

!

:

i

i

;

f
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+' +
Atributos DA ESPECIFICACSO ! ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOS

!
<AE) ! PELA AUSÊNCIA DOS AE

Assuntos separados em módu- — Fáci1 de operar

los independentes Fácil de efetuar pequenas

modificações em seus rotei

ros e processos

— Consome o mínimo necessário

de recursos de máquina

- Uso apresenta boa relação

custo benefício

Codificado com clareza

- Assuntos separados em módu

los independentes

- Estruturado hierarquicamente

viabilizando acessos inde

pendentes aos módulos

Fácil de identificar os elos

ligação e a forma de rela

cionamento dos módulos i

- Realiza todas as funções com

o nível de detalhe requerido
++•
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ATRIBUTOS DA ESPECIFICAC20 

<AE)
ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOS 
PELA AUSÊNCIA DOS AE

Encadeamento lógico de - Fáci1 de operar

idéias - Fácil de efetuar pequenas

modificações em seus rotei

ros e processos

Oferece resultados em tempo

adequado

Consome o mínimo necessário

de recursos de máquina

- Uso apresenta boa relacáo

cust o-benef í cio

Codificado com clareza e

simp1icidade

- Assuntos separados em módu

los independentes

Estruturado hierarquicamente

viabilizando acessos inde

pendentes aos módulos

- Efetua cálculos com precisão

e presteza exigidas pelo

usuário

- Realiza todas as funções com

o nível de detalhe requerido

- Preparado para contornar

eventuais erros de uso ou de

fornecimento de dados
++•
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ATRIBUTOS DA ESPECIFICACSO ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOS

PELA AUSÊNCIA DOS AE(AE)

- Satistaz com precisão os

requisitos do usuário

- Apresenta todas respostas

aos requisitos do usuário

de forma explícita =
i

- Efetua cálculos com precisão

e presteza exigidas pelo

usuário

- Realiza todas as funções com

o nível de detalhe requerido
'++■

:
;
'
!
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+■ +
ATRIBUTOS DA ESPECIFICAC20 ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOS

PELA AUSÊNCIA DOS AE< AE)

- Fácil de efetuar pequenasSem contradições

modificações em seus rotei

ros e processos

Codificado com clareza e

simplicidade

- Assuntos separados em módu

los independentes

Estruturado hierarquicamente

viabilizando acessos inde

pendentes aos módulos

- Satistaz com precisão os

requisitos do usuário

Apresenta todas respostas

aos requisitos do usuário

de forma explícita

- Efetua cálculos com precisão

e presteza exigidas pelo

usuario

- Realiza todas as funções com

o nível de detalhe requerido
+

84
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+ +
ATRIBUTOS DA ESPECIFICAC20 ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOS

PELA AUSÊNCIA DOS AE<AE>

Sem interpretações ambíguas Codificado com clareza e

simp1icidade

* - Assuntos separados em módu

los independentes

- Fácil de identificar os elos

de ligação e forma de rela

cionamento dos módulos

- Satistaz com precisão os

requisitos do usuário

Apresenta todas respostas

aos requisitos do usuário

de forma explícita

- Efetua cálculos com precisão

e presteza exigidas pelo

usuário

Realiza todas as funções com

o nível de detalhe requerido
++

■

!
:
■:;1
:

;
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+ '+
ATRIBUTOS DA ESPECIFICAÇ20 ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOS

PELA AUSÊNCIA DOS AE(AE)

- Satistaz com precisão osIdentifica com precisão os

requisitos dos usuário requisitos do usuário

- Apresenta todas respostas

aos requisitos do usuário

de forma explícita

- Efetua cálculos com precisão

e presteza exigidas pelo

usuário

- Realiza todas as funções com

o nível de detalhe requerido
■4-+
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+ '+
ATRIBUTOS DA ESPECIFICACSO ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOS

PELA AUSeNCIA DOS AE(AE)

Apresenta todas respostasApresenta todas as respos-

aos requisitos do usuáriotas aos requisitos de forma

exp 1 í c i t a de forma explícitai

- Realiza todas as funções com

o nível de detalhe requerido

+ +
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Relação entre qualidade de projeto e qualidade de 
programa

2.4.4.6.

Para identificar a influência da não qualidade do projeto na

qualidade do programa, adotaremos procedimentomesmo

utilizado no sub item anterior, ou seja, colocaremos numa

tabela os atributos que um projeto deve ter para ser

considerado de boa qualidade e o que causa a ausência desses

atributos na qualidade do programa.

i
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Impacto da não qualidade de projeto na qualidade de programa

+■ +
ATRIBUTOS DO PROJETO ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOS

PELA AUSÊNCIA DOS AP(AP)

Fácil modificar - Fácil de efetuar pequenas

modificações em seus rotei

ros e processos

Consome o mínimo necessário

de recursos de máquina
i t

- Uso apresenta boa relação !
!

cust o-benef ício

- Satistaz com precisão os
»•

requisitos do usuário

Apresenta todas respostas

aos requisitos do usuárioí

de forma explícita

Realiza todas as funções com
!

o nível de detalhe requerido!
+
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+' '+
ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOSATRIBUTOS DO PROJETO

PELA AUSÊNCIA DOS AP(AP)

Sua implementação é viável - Fáci1 de operar

- Não exige muitos recursoseconomicament e

finance:ramente humanos e materiais para ser

dentro dos recursos d i s- usado

pon í veis Oferece resultados em tempo

dentro do tempo exigido adequado

Consome o mínimo necessário

de recursos de máquina

-Uso apresenta boa relação

cust o-benef ício

- Satistaz com precisão os

requisitos do usuário

Apresenta todas respostas

aos requisitos do usuário
:

de forma explícita'
; - Realiza todas as funções com

■ o nível de detalhe requerido
i
; ++■

5
■:

;

!
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+• +
ATRIBUTOS DO PROJETO 

(AP)
ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOS 
PELA AUSÊNCIA DOS AP

. Uso correto de simbologia - Fácil de efetuar pequenas

e da língua portuguesa modificações em seus rotei

ros e processos
!

Consome o mínimo necessário

de recursos de máquina

— Elaboração com o máximo pos

sível de recursos computa

cionais padronizados

- Uso apresenta boa relação ;

cust o-benef í cio

Codificado com clareza e

simp1icidade

— Assuntos separados em módu

los independentes

Estruturado hierarquicamente

viabilizando acessos inde

pendentes aos módulos

- Fácil de identificar os elos

de ligação e forma de rela

cionamento dos módulos

- Satistaz com precisão os

requisitos do usuário

- Apresenta todas respostas i

aos requisitos do usuário

de forma explícita
+
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+• '+
ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOSATRIBUTOS DO PROJETO

PELA AUSÊNCIA DOS AP(AP)

- Efetua cálculos com precisão

e presteza exigidas pelo

usuário

- Realiza todas as funções com

o nível de detalhe requerido

Preparado para contornar

eventuais erros de uso ou de

fornecimento de dados

++

;;

!

í
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+ +
ATRIBUTOS DO PROJETO ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOS

PELA AUSÊNCIA DOS AP(AP)

Otimização de informações - Fácil de operar

- Não exige muitos recursos

humanos e materiais para ser
t

usado

- Fácil de efetuar pequenas

modificações em seus rotei

ros e processos

Oferece resultados em tempo

adequado
i

Consome o mínimo necessário !:

de recursos de máquina

- Uso apresenta boa relação

cust o-benef ício

++■
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+ '+
ATRIBUTOS DO PROJETO ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOS

PELA AUSÊNCIA DOS AP(AP)

Encadeamento lógico e obje-! - Fácil de operar

tivo de idéias - Fácil de efetuar pequenas

modificações em seus rotei

ros e processos

- Oferece resultados em tempo

adequado

Consome o mínimo necessário

de recursos de máquina

- Uso apresenta boa relaçáo i

cust o-benef í cio

Codificado com clareza e

simp1icidade

- Assuntos separados em módu-
!

los independentes

Estruturado hierarquicamente

viabilizando acessos inde

pendentes aos módulos

Fácil de identificar os elos

de ligação e forma de rela

cionamento dos módulos

- Satistaz com precisão os

requisitos do usuário
++
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+ +
ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOSATRIBUTOS DO PROJETO

PELA AUSÊNCIA DOS AP(AP)

- Apresenta todas respostas

aos requisitos do usuário

de forma explícita

Efetua cálculos com precisão

e presteza exigidas pelo

usuário s

Realiza todas as funções com

o nível de detalhe requerido!
!

Preparado para contornar !

eventuais erros de uso ou de

fornecimento de dados
■++
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+ +
ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOSATRIBUTOS DO PROJETO

PELA AUSÊNCIA DOS AP< AP )

- Fácil de efetuar pequenasAssuntos separados em mddu-

modificações em seus rotei-1 os

ros e processos

Codificado com clareza e

s i mplicidade

- Assuntos separados em módu

los independentes

Fácil de identificar os elos

de ligação e forma de rela

cionamento dos módulos

Preparado para contornar

eventuais erros de uso ou de

fornecimento de dados

++
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+ '+
ATRIBUTOS DO PROJETO ATRIBUTOS DO PROGRAMA AFETADOS

PELA AUSÊNCIA DOS AP<AP>

Coerência absoluta com as - Fácil de efetuar pequenas

descrições da especificação modificações em seus rotei

ros e processos

- Uso apresenta boa relação

cust o-benef ício

- Satistaz com precisão os

requisitos do usuário

- Efetua cálculos com precisão!
;

e presteza exigidas pelo!
!

usuárioi

- Realiza todas as funções com

o nível de detalhe requerido

Preparado para contornar

eventuais erros de uso ou de

!fornecimento de dados
i

++
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MODELO EM CASCATA DE DESENUOLüI MENTO DE SOFTWARE

Requisitos
de
Software

1
Analise

1
Projeto
de
Programas

Codificacao

1
lestes

1
Operações

FIGURA II.2
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CICLO DE UI DA TRADICIONAL DE SISTEMAS 
DE PROCESSAMENTO DE DADOS

FXOJETO HOJETO

* CONCEPCAO 4 >1LOÔICO FÍSICO

IHPLANTACAO PX06XAHACA0OFEXAC AO 44 4

FIGURA II.4
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CICLO DE REALIZACAO DO CONTROLE
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UISAO MAIS AMPLA DO PROCESSO DE CONTROLE
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CAPÍTULO 3- CARACTERIZACSO DE SOFTWARES
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3. CARACTERIZAÇ30 DE SOFTWARES

3 . í. O QUE É SOFTWARE

Chamamos de software um programa ou conjunto de programas

para computador.

inst rucõesEntendemos como conjunto deoprograma

logicamente ordenadas e codificadas em linguagem que pode

ser interpretada pelo computador, que tem como função a

transformação de dados em informações.

Dados, segundo Aurélio (í), são elementos ou quantidades que

servem de base para formação de um juizo.

Informação também segundo Aurélio <í) é instrução, direção

ou notícia (exposição sucinta de uma fato).

podemos dizer também que programa é um conjuntoDesta forma

logicamente ordenadas e codificadas emde instruções

linguagem que pode ser interpretada pelo computador, que tem

como objetivo a transformação de elementos ou quantidades

inerentes a um determinado assunto ou coisa em instrução, ou

direção ou notícia.

características funcionaisOs programas, com base em suas

podem ser classificados em diversas categorias.
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A secretaria Especial de informática (SEI) reconhece por

intermédio da publicação "Panorama do Setor de Informática"

(2) a existência de dezessete tipos distintos de software no

mercado nacional.

Acreditamos que a classificação da SEI é bastante abrangente

ser adotada como referencial adequado para ae pode

categorização de softwares.

tipos são os que listamos no item 1.3.2. e queOs dezessete

voltamos a identificar a seguir!

. Ap1icativos

Sistema operacional

. Gerenciador de informações

. Desenvolvimento de sistemas

. Ferramentas de apoio

. Linguagem

. Automação

. Simulação e modelagem

. Comunicação de dados

. Teleinformática

. Aplicação técnico científica

- Segurança e proteção de dados

. Inteligência artificial

. Avaliação e desempenho de sistemas

. Instrumentação
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• Entreterimento

Nesta Dissertação estamos abordando exclusivamente aspectos

relacionados a programas aplicativos. Desta forma toda vez

que utilizarmos o termo software ou programas estaremos nos

referindo exclusivamente a aplicativos.

Para nós, Programa aplicativo é o conjunto de instruções

logicamente ordenadas e codificadas em liguagem que pode ser

interpretada pelo computador, que tem como função a

transformação de elementos ou quantidades relativas a um

da gestão empresarial em exposiçãodeterminado evento

sucinta sobre o que ele apresenta ou sobre os fatos que o

cercaram ou que podem ser resultantes de sua ocorrência.

Os programas aplicativos também podem ser classificados de

acordo com o tipo de gestão ao qual se relaciona o assunto

por ele tratado.

Assim sendo podemos ter programas aplicativos destinados à

gestão =

— operacional ou

— econômica ou

f i nanceira
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No que tange à abrangência podem tratar dados estratégicos 

e/ou operacionais.

Trataremos nesta dissertação dos programas aplicativos

pertinentes às gestões econômicas e financeira que podem

possuir abragência estratégica e/ou operacional.

Acreditamos que a totalidade dos enfoques desta dissertação

se aplica também a programas ligados à gestão operacional

(aqueles que auxiliam o processo de produção) entretanto por

rigor técnico os excluímos do escopo deste trabalho.

3.Í .i. Fatores que geram a necessidade de programas de 
computador

Identificamos aqui os principais fatores que motivam o

desenvolvimento e o uso de programas de computador.

Nível de complexidade do serviço

0 grau de dificuldade de determinada tarefa exiger muitas

vezes, que o seu responsável procure novas soluções para

realizá-la, e na busca de opções, podem surgir os recursos

computacionais.

Ou seja, um trabalho pode necessitar do computador pelo fato

de sua realização ser composta por muitas etapas ou por

exigir níveis de detalhamento significativos.
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Tempo exigido para a realização do serviço3.1.1.2.

Muitas vezes, independentemente do nível de complexidade do

serviço, é necessário que uma determinada atividade seja

feita num tempo que o seu realizador não consegue cumprir em

condições normais de desempenho.

É comum, então, os recursos computacionais aparecerem como

solução devido á velocidade com que realizam algumas

t arefas.

3-1.1-3. Quantidade de dados a serem manipulados

Em algumas ocasiões, a quantidade de dados é um fator que

leva ao uso de equipamentos eletrônicos.

Embora possa não haver complexidade na atividade, nem prazos

por tratar os dados eletronicamente parareduzidos, opta-se

uma maior confiabilidade nos resultados, uma vez quese t er

equívocos empode provocaro volume de dados sua

manipulação.

exigência de prazo, é conveniente, paraMesmo que não haja

a obtenção de resultados dastoda e qualquer entidade.

atividades por ela desenvolvidas no menor tempo possível.
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Nesses casos, o que motiva a reflexão sobre o uso do

computador é o volume de dados, mas a justificativa para a

decisão é a confiabilidade e o tempo de resposta.

3.1.1.4. Repetitividade de tarefas

A frequência com que determinadas atividades rotineiras são

uti1izacãorealizadas justifica dea recursos

computacionais, pois estes respeitam sempre uma mesma

sequência lógica.

podem possuir baixo nível de complexidade.Essas atividades

tempo adequado para realização e poucos dados a serem

manipulados, mas, mesmo assim, o uso de computadores pode se

justificar pela otimização da mão-de-obra, uma vez que

poderá 1iberar profissionais para atividades mais nobres na

entidade.

Conjugação de fatores3.1.1.5.

Em diversas situações decide—se pelo uso de programas de

computador pela soma dos fatores motivadores citados acima.

determinada área, por exemplo, podeUm profissional de uma

ser motivado ao uso de computador porque a sua atividade se

torna complexa em alguns períodos do ano, quando tem que

repetí—la várias vezes num curto espaço de tempo.
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0 que motiva o uso do computador, nesse caso, é uma situação

específica que congrega fatores analisadosque. se

isoladamente, não justificariam essa utilização.

Caracterização de um programa de computador 
função da frequência de uso

3.Í.2. em

Julgamos que nas discussões sobre os aspectos econômicos do

desenvolvimento de programas de computador a análise da

frequência prevista para o uso é tão importante e relevante

quanto a identificação dos motivos que balizaram a decisão

de elaborá-los.

forma deAssim sendo. item nossaexibiremos neste

identificação de um programa de computador em função da sua

frequência de uso.

3.Í.2.1. Programas Permanentes

para serem aplicados emAlguns programas são desenvolvidos

serviços relativos a umtodas as ocasiões em que surgirem

determinado assunto.

participar permanentemente dosComo esses programas podem

serviços rotineiros de uma determinada área os identificamos

como Programas Permanentes.
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Um programa desenvolvido, por exemplo, para conversão de

valores em cruzeiros para valores representados em outras

moedas é um Programa Permanente, uma vez que poderá ser

utilizado praticamente sem restrições todas as vezes que

houver necessidade de uma conversão monetária.

A elaboração de Programas Permanentes geralmente é motivada

pelo "nível de complexidade", ou pela "conjugação de

f at ores", ou pela "quantidade de dados a serem manipulados".

ou ainda pela "repetitividade de tarefas"

3.Í.2.2. Programas Transitórios

aplicaçãoHá cujade computador ocorreprogramas

exclusivamente num único trabalho pelo fato de terem sido

concebidos com particularidades não observadas em outros

servicos.

Programas com essa característica chamamos de Transitórios.

identificar as repercussõesUm programa desenvolvido para

Novo" no estoque existente nofinanceiras do "Plano Brasil

dia ió.03.90 é um Programa Transitório, pois é remota a

possibilidade de voltar a ser utilizado após a obtenção de

seus resultados.
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Mesmo a edição de um plano econômico semelhante dificilmente

justificaria o seu aproveitamento, principalmente porque uma

caracter ística marcante de um Programa Transitór io é conter

na sua escrita conceitos específicos, ou seja, geralmente os

comandos utilizados nesses programas apresentam-se como

não como variáveis, e o esforço para eventuaisconstantes e

alterações se aproxima muito de uma nova elaboração, o que

acaba acontecendo na prática.

A grande maioria dos Programas Transitórios surge motivada

pelo fator "tempo exigido para a realização do serviço" ou

pela "conjugação de fatorc=>A .

Transitórios comEncontram-se também muitos Programas

existência justificada pela "quantidade de dados a serem

manipulados".

são justificados peloRaramente os Programas Transitórios

fator "nível de complexidade".

3.1.2.3. Programas Intermitentes

ser aplicados em diversosAlguns programas, embora possam

restringem-seassunto. atrabalhos sobre mesmoo

circunstâncias preestabelecidas. Consequentemente, nao têm o
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mesmo tipo de uso dos Programas Permanentes nem tão pouco

são Transitórios, uma vez que possuem maior abrangência de

aplicação.

Esses programas identificamos como Intermitentes.

Um programa que tenha sido desenvolvido para avaliação de

estoque em regime de inflação não superior a 10% a.m. é

considerado Intermitente, pois poderá ser utilizado sempre

que o índice inflacionário mensal estiver abaixo de 10%.

É importante salientar que esse programa não pode ser

abrangênciaconsiderado Permanente de suapelo fato

encontrar restrições dentro de problemas de mesma natureza.

Esse programa, por exemplo, não pode ser utilizado para

regime inflacionário superior a 10% a.m.

0 fator predominante na motivação para a elaboração e uso de

Programas Intermitentes é o "nível de complexidade do

serviço".

o fator "nível de complexidade do serviço" queú exatamente

faz com que o programa se torne Intermitente.

é de que o programa sejaGeralmente, a intenção inicial

Permanente, mas, à medida que a sua concepção vai evoluindo.

surgindo como solução pararestrições de abrangência vão

minimização do nível de complexidade.
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A verdade também é que o conjunto de restrições desses

muitas vezes ao fator "tempo exigido paraprogramas deve-se

a realização do serviço".
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3.2. QUEM UTILIZA OS PROGRAMAS APLICATIVOS

Identificaremos aqui quais os possíveis usuários de

programas aplicativos.

É importante saber o perfil de quem fará uso do programa.

pois as abordagens sobre os requisitos para desenvolvimento

devem contemplar esse aspecto.

possíveis usuáriosReconhecemos como de um programa

identificamosaplicativo os grupos de profissionais que

abaixo.

Profissionais da área a que se refere o assunto 
tratado pelo programa

3.2.1.

Um programa depois de elaborado poderá ser utilizado por

o assunto por elepessoas que conhecem, profissionalmente,

tratado.

o uso de programasGeralmente esses profissionais incluem

de um trabalho verticalizado, em que eles mesmoscomo parte

e retiram informações para afornecem dados ao computador

continuidade de suas atividades.
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Costumamos dizer que nesses casos o "dono do problema" é

quem utiliza os recursos computacionais, sem a participado

de intermediários.

0 "dono do problema" muitas vezes não tem conhecimentos de

informática, o que não deve ser restrição para uso do

programa aplicativo, mas que indiscutivelmente causa impacto

no tempo e na forma de obtenção dos resultados.

3.2.2. Profissionais de informática

Em diversas circunstâncias o programa aplicativo é utilizado

por profissionais especializados em informática.

Essa opção muitas vezes ocorre por particularidades do

programa que exigem a interação homem-máquina, requerendo um

nível significativo de conhecimentos em informática.

Mas o fator que predominantemente conduz os especialistas de

informática à operação de aplicativos é o "tempo exigido

para a realização do serviço"

Como esses profissionais geralmente têm grande habilidade no

uso de recursos computacionais, é normal que obtenham melhor

performance que os usuários de outras áreas.
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0 fator "'tempo exigido para realização" muitas vezes impede

que após o desenvolvimento do programa haja um treinamento

do usuário, e a necessidade de respostas imediatas faz com

que a operação seja feita continuamente por profissionais de

informática.

3-2-3. Utilização conjunta

Algumas circunstâncias levam o usuário "dono do problema" a

efetuar a operação do programa conjuntamente com o

especialista em informática.

Essa escolha geralmente é fruto do "nível de complexidade do

serviço" e do "tempo exigido para sua realização".

A utilização conjunta geralmente acontece quando o problema

tratado pelo programa traz complexidades que dificultam o

seu uso se não houver a participação de quem tenha domínio

"tempo exigido paraconceituai sobre e oo mesmo.

realização" sugere a participação de profissionais com

grande prática no uso de recursos computacionais-
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Pessoas nio especializadas em informática e3.2.4. que

também não são da área a que se refere o assunto tratado

pelo programa

Atualmente o nível de popularização do uso de computadores

tem sido muito grande. Esse fato tem propiciado motivações

interessantes como, por exemplo, a presença de pessoas que

não conhecem o assunto tratado por um determinado programa

nem tão pouco podem ser consideradas conhecedoras de

informática, mas que, apesar disso, operam esse programa.

é observada principalmente quando o programa éTal situação

função"auto-exp1icaçoes" dessadotado de eme.

característica e devido ao "tempo exigido para realização do

serviço" e à escassez de recursos humanos, decide-se delegar

a operação a profissionais de outras áreas que tenham

disponibilidade de tempo para tal tarefa.

que as pessoas envolvidasConstata-se, frequentemente.

nessas circunstâncias têm como características pessoais

desejo e habilidade para o uso de recursos computacionais. A

características pessoais trazfalta dessas como

consequência, na grande maioria das vezes, insucessos como

resultado dessa forma de uso.
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3.3. POSSÍVEIS CARACTERÍSTICAS DO LOCAL ONDE O PROGRAMA É 
DESENVOLVIDO

O desenvolvimento e o uso do programas para computador

sofrem influências significativas das características

culturais da entidade.

Dessa forma, parece-nos importante que se conheça a cultura

de informática da entidade antes de se discutir sobre o

desenvolvimento de programas para computador.

poss í ve i s estágiosProcuraremos identificar aqu i os

culturais de uma entidade em relação à informática (3).

Estágio embrionário3.3.í.

Estágio embrionário é aquele em que a entidade opta pelo uso

da informática sem uma definição exata do que espera obter,

do valor que precisará gastar e dos procedimentos que deverá

adotar.

adoção de recursos computacionaisA decisão sobre a

raciocínio estruturado,geral mente não se embasa em um

difícil apor isso, muitopr i ncipalmentet ornando-se,

fatores motivadores e dos objetivos do usoverbalização dos

da informática.
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Normalmente as entidades descobrem a necessidade da

utilização da informática em suas atividades por intermédio

de:

— notícias de concorrentes que estão fazendo uso desse

recurso; ou

comunicação pertinentesveículos depropagandas em

à área de atuação da entidade; ou

- experiências algunscont at os individuais deou

profissionais da entidade; ou

indústria de computação.representantes comerciais da

observar que na fase embrionária n:tn a definição doú comum

objetivo do uso da informática está clara.

Ou seja, não está definido ainda se a meta do uso da

de apoio à produção, administração ouinformática será

comercializacão-

informática com os recursos que seA entidade inicia-se na

encontram mais facilmente à sua disposição.
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Assim sendo, no estágio embrionário, o critério adotado

para a escolha de recursos computacionais é basicamente a

facilidade na obtenção de recursos.

Nota-se comumente nessa fase expectativas inadequadas á

finalidade dos recursos- Tivemos oportunidade de observar

entidades esperando a melhoria de produtividade operacional

com programas destinados ao apoio à comercialização.

é0 estágio embrionário caracterizaao

fundamentalmente por:

i ndefinicão uso deobj etivos nodos recursos

computacionais;

fatores motivadoresdesconhecimento dos no

desenvolvimento e no uso de programas de computador; e

i ndefinicão resultadodo que se esperaecon onnco

obter com o uso de processamento eletrônico de dados

Despertar da razão3.3.2.

razão" é aquela em que a entidadeA fase "Despertar da

sucesso de sua informatização éconclui que para o

os objetivos do uso deindispensável que defina claramente
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e os hierarquize em nível derecursos computacionais

prioridade.

Nesse est ágio, as entidades apesar de terem consciência de

que é fundamental definir seus objetivos, e nessa ocasião

realmente os definem, ainda continuam operando no estágio

embrionário.

Isso acontece porque a entidade não reúne condições ou não

tem interesse financeiro em efetuar a mudança de imediato.

Principalmente por esse motivo consideramos esse estágio

início administrativo dado controlecomo sendo o

informática. Do ponto de vista da ciência da computação.

esse estágio não difere do anterior.

Definição de uma identidade3.3.3.

Concluímos no sub item anterior que no "Despertar da razao" a

entidade inicia o controle administrativo no uso de recursos

computacionais. E esse controle provoca reflexões sobre qual

seria a tecnologia adequada ás necessidades da entidade.

Ôuando a entidade dá início á busca consciente de uma

tecnologia, ela está entrando na fase que identificamos como

"Definição de uma identidade".
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Nessa fase, a entidade já tem noção de que é fundamental

alguns procedimentos que eliminem a redundância no uso de

recursos computacionais.

uti1izacáo deComo, por exemplo, a um programa de

contabilidade que embora utilize algumas informações geradas

pelo programa de folha de pagamentos náo consegue obtê-las

automaticamente, obrigando os profissionais a fazerem a

entrada de dados duas vezes.

Nessa fase, a entidade buscará recursos e tecnologia que

viabilizem uma única entrada de dados.

suas alternativasNo momento em que a entidade define

tecnológicas, consideramos ter umaque ela passa a

balizará o rumo daà qualidentidade computacional

inf ormát ica.

passam a tratar a informáticaNormalmente, as entidades só

definição de suacomo um agente econômico â partir da

identidade.

Estágio da convergência3.3.4.

identidade computacionalA entidade que já possui uma

o controle técnico eencontra-se motivada a efetuar

econômico do processo de informatização-
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A motivação existente no período que sucede a definição da

identidade faz com que a entidade entre num período de

organização de esforços e otimização de recursos de forma a

viabilizar o uso da informática em função dos seus objetivos

estratégicos.

Identificamos essa fase como "Estágio da convergência".

ocasião que se elabora o "verdadeiro" plano diretoré nessa

de informática-

Dizemos "verdadeiro" porque em outros estágios pelo qual

informatização são feitas tentativaspassa o processo de

mas o que se obtêmpara elaborar um plano de informática.

são simples identificações de metas, que na maioria das

vezes não estãò integradas nem tão pouco consideram os

objetivos da entidade de forma adequada.

Nesse estágio, aparece também o controle da qualidade do

desenvolvimento e o uso de recursos computacionais.
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3.3.5. Estágio da consolidacáo

A entidade, quando se encontra na fase de convergência, tem

como meta principal a viabilização e execução do plano

diretor de informática.

Consideramos que o estágio de convergência se encerra dando

lugar à "consolidação" quando consegue se manter contínua e

rotineiramente cumprindo o plano diretor.

A fase de consolidação é caracterizada pela dinâmica com que

se utiliza do plano diretor de informática, validando-o ou

mudanças estratégicas dafunção deretificando-o em

entidade.

é muit oa cultura existente na entidadeNessa fase.

favorável ao dedesenvolvimento e recursosao uso

computacionais.
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o estágio de convergência se encerra dandoConsideramos que

"consolidação" quando consegue se manter contínua elugar à

rotineiramente cumprindo o plano diretor.

A fase de consolidação é caracterizada pela dinâmica com que

se utiliza do plano diretor de informática, validando-o ou

mudanças estratégicasfunção de daretificando-o em

ent i dade.

é muitoentidadea cultura existente naNessa fase,

defavorável ao desenvolvimento e recursosusoao

comput acionais.
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3.4. COMO OS SOFTUARES S20 DESENVOLVIDOS SEh ESPECIALISTAS

Julgamos que é importante para o objetivo desta dissertação

a identificação das formas predominantemente adotadas por

não informáticaespecializadaspessoas em para o

desenvolvimento de seus programas.

Para identificação de desenvolvimento dedas formas

em diversas entidades como eramprogramas, observamos

realizadas essas atividades por profissionais de diversas

áreas que não possuíam especialização em informática. Em

função dessas observações, caracterizamos os procedimentos

adotados pela maioria.

Entretanto, nos pareceu importante primeiramente identificar

não especializadas emas características das pessoas

as separando eminformática que desenvolvem softwares

porque a forma de desenvolvimento segrupos, principalmente

diferencia em função dessas características.

desenvolvedor não especialí zadoQuem é o 
informática

3.4.í. em

não vinculadas àde áreas3.4.í-í. Profissionais 
i nformática

Em diversas entidades encontramos profissionais de áreas não

vinculadas à informática desenvolvendo programas e com
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profundos conhecimentos na ciência da computação, embora não

tivessem formação acadêmica nesse campo.

A grande maioria dos desenvolvedores inclusos nesta nossa

classificação, entretanto, não possui domfnio completo sobre

i nformática.

3.4.1.2. Pessoas com formação em informática

Observamos em várias entidades de grande porte (faturamento

anual em torno de USS 230 milhões) a existência de um centro

de processamento eletrônico de dados com a finalidade de

atendimento exclusivo a uma determinada área, inclusive e

ligado hierarquicamente a ela. Apesar de a entidade possuir

específico de informática, algumas áreas contratamum grupo

de computaçãoprofissionais servirlhes compara

concorrendo dessa forma com as áreasexclusividade absoluta.

que oficialmente prestam serviços de computação a toda

ent i aade.

Esses profissionais de computação acabam especializando-se

específicos da área em queno desenvolvimento de programas

estão lotados e, com o tempo, incorporam no seu perfil

características e linguagem da área em que estão atuando.

Como há um envolvimento integral desses profissionais com c

proDirma tratado pelo programa de computador e como se
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encontram lotados na área que necessita dos resultados dos

processamentos, eles acabam se transformando no usuário

f i nal , pois coleta de dados, realizam osefetuam a

processamentos e muitas vezes interpretam os resultados.

Com o passar do tempo estão especializados no assunto

inerente a área onde se encontra lotado perdendo o perfil

caracterizá-lospoder ia especialistasque como em

informática -

Como o usuário final desenvolve seus programas3.4.2.

àde áreas3.4.2.í. vinculadasProfissionais 
informática

nao

0 desenvolvedor não vinculado a informática normalmente não

faz uso de ferramenta ou metodologia científica para o

desenvolvimento de seus programas, pois a sua atividade

principal não é o desenvolvimento de programas parafinal e

computador.

exerce pressão negativa nas atividades envolvidasEste fato

fazendo com quena elaboração de programas de computador.

algumas etapas pertinentes ao processo de 

desenvolvimento de software, pois a preocupação, a atencao e

sejam desprezadas

estão totalmente voltadosos esforços desse desenvolvedor

para os resultados que os programas deverão produzir.
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Normalmente, que se decide que é necessário oass i m

desenvolvimento de e que ele será desenvolvidoum programa

a participação de profissionais de informática, osem

próprio desenvolvedor define o que o programa deve fazer e

em seguida passa a escrevê-lo numa linguagem de computação

que conhece.

Tão logo consegue eliminar problemas de sintaxe do programa

passa a executá-lo com os dados que devemque escreveu.

gerar os resultados necessários para sua área.

Para verificação da int egridade do programa, executa

manualmente o processamento de dados e pôsteriormente o

submete ao resultadoscomputador. Ao obter doos

processamento eletrônico, os confronta com aqueles obtidos

manualment e .

Ao conseguir resultados coincidentes, normalmente passa a

aceitar o software como correto, considerando, a partir daí.

o programa totalmente operacional.

Como dissemos anteriormente nessa classe de desenvolvedores

existem aqueles que embora não sejam especialistas possuem

profundos conhecimentos em informática e aqueles cujos

são adotamconheciment os superficiais. qua i sos

procedimentos idênticos para o desenvolvimento de software.
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I

A diferença entre essas pessoas reside basicamente no tempo

para a elaboração dos programas e na escolhaque consomem

dos recursos computacionais.

3-4.2.2. Pessoas com -formação em informática

Os profissionais com formação em informática são contratados

exclusivo a uma determinada área, conformepara atendimento

dito anteriormente, transformando-se em conhecedores dos

problemas e das necessidades da área onde se encontram

1ot ados-

Exatamente por entenderem perfeitamente as necessidades dos

usuários, profissionais t ornam apara s tesses

a obrigacão de oferecer respostasresponsabilidade e

totalmente compatíveis às solicitações, mesmo que isso

abreviação de etapas importantes no processo deimplique na

desenvolvimento de programas.

após algum tempo de atuação na área doEsses profissionais,

usuário final, acabam abandonando ferramentas e metodologias 

de desenvolvimento de software muitas vezes por determinação

superiores hierárquicos que não possuem nenhumexplicita de

informática e somente estão preocupados comconhecimento de

os quais o trabalho deos resultados dos programas e para

organização e elaboração de especificações de programas e
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outras atividades similares envolvidas no desenvolvimento de

software é burocracia e excesso de teoria.

Tem havido uma tendência entre os profissionais com formação

em informática e que ficam lotados na área que faz uso do

software de abandono de teorias e técnicas, principalmente

porque a ciência da computação não é o objetivo profissional

da referida área.

de recursos adequados na área do desenvolvedor geraA falta

também muitas dificuldades para aplicação de conhecimentos

t écnicos.

é importante esclarecer que por abandonarem rotineiramente

indispensáveis.procediment os profissional mente embora

possuam formação acadêmica em ciência da computação, esses

são consideradosprofissionais não especializados em

inf ormática.

sobre o desenvolvedor deConsideraçoes 
software não especializado em informática

3.4.2.3. gerais

conceituar o desenvolvedor nãoConclusivamente podemos

informática como 1igadaespecializado em uma pessoa

hierarquicamente a uma determinada área da entidade que

informações, que geradas pelopodem serprecisa de
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computador, para realização de alguma atividade inerente às

suas funções.

Constatamos que de maneira geral o desenvolvedor não

especializado em informática não utiliza nenhuma metodologia

ou ferramenta para o desenvolvimento de programas de

computador, não especifica formalmente as suas necessidades

nem as funções que o software deve realizar-
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3-5- QUE TIPO DE PROGRAMA é DESENVOLVIDO SEM ESPECIALISTAS

Percentual mente, quantidade ma i or de soft waresa

desenvolvidos pelo desenvolvedor não especializado é de

Programas Transitórios.

Normalmente a responde oficialment e pelaar ea que

informática desenvolve suas atividades mediante programação

prévia.

A dinâmica das diversas áreas de uma entidade pode gerar

necessidades computacionais que nem sempre podem esperar a

fila impost a pelo planejamento de desenvolvimento de

programas da área de informática-

Dessa forma, aqueles programas que surgem motivados pelo

"tempo exigido para realização do serviço" são os que rna i s

estimulam o desenvolvimento independente de profissionais de

inf ormática -

mesmo motivo os desenvolvedores não especializadosPor esse

em informática elaboram Programas Transitórios.

ou seja, o "tempo exigido para realização do serviço" faz

o usuário procure solucionar apenas os problemas docom que

peculiar idadesmomento, incluindo queprogramasnos

inviabilizam o uso em outras ocasiões.
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é importante salientar que uma grande quantidade de

Programas Transitórios deveriu ter as caracter ísticas de

Permanentes e Intermitentes, mas durante a elaboração o

foi obrigado a buscar, por intermédio dedesenvolvedor

todos seus procedimentos, resultados imediatos, atribuindo,

importância a partes do programa que ter iamportanto, menor

funções genéricas.

também temNa pr ática das entidades observamos que

desenvolvidos muitos Programas, Intermitentes e Permanentes.

podemos afirmar que o desenvolvedor nãoDesta forma

especializado em informática tem elaborado todos os tipos de

soft wares.
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3.6. QUALIDADE DOS 
ESPECIALISTAS

PROGRAMAS DESENVOLVIDOS SEM

Um programa de computador é elaborado para ser utilizado

como ferramenta para um determinado objetivo,- o qual se

encontra vinculado à missão de uma certa área.

Dessa forma, pode-se afirmar que um programa por si só náo

representa um fim, mas um meio para consecução dos objetivos

de uma determinada área de uma entidade.

Consequentemente aos usuários de programas de computador o

que interessa efetivamente são os resultados que eles geram.

Logo, a qualidade do software para o usuário é expressa

quase exclusivamente pela adequação da apresentação dos

resultados às necessidades.

usuário passa a desenvolver o seu próprio softwareQuando o

tem consigo a prioridade de obter em curto prazo qualidade

adequada na apresentação dos resultados.

Em função do que foi exposto no item 2.4 podemos afirmar que

essa visão é muito restrita, pois a qualidade de software

integridade dosdeve ser expressa fundamentalmente pela

conceitos do assunto por ele tratado, pela facilidade de uso

e pela apresentação adequada e correta dos resultados.
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Como foi exposto no sub item 3-4-2- o desenvolvedor não

informática não elabora especificaçãoespecializado em

formal das suas necessidades, não formaliza descrição das

funções que o programa deve realizar e praticamente não

elabora projeto.

Entretanto efetua anotações que em alguns momentos, embora

de forma precária, podem fazer as vezes da especificação e

do projeto.

dissert açãoNest a chamaremos apontamentos deesses

pseudoespecificação e pseudoprojeto quando fizerem às vezes

respectivamente de especificação e de projeto.

Vamos apresentar neste item uma análise da qualidade dos

programas sem especialistas em informática.

Como concordamos com Rocha (4) e admitimos que a qualidade

de programa é fruto da qualidade da especificação e da

qualidade do projeto faremos a análise da qualidade desses

intermédio de levantamento dos atributosprogramas por

ausentes nas pseudoespecificações e pseudoprojetos.

Uma vez identificados os atributos ausentes nessas anotações

podemindicaremos quais atr i butos do serprograma

comprometidos por essa ausência.
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especificação3.6.í. Qualidade
desenvolvidos sem especialistas em informática.

dosda programas

Apresentamos em forma de tabela os atributos que uma

especificação de qualidade adequada deveria ter e com base

em entrevistas, em literatura e em observações prática de

aproximadament e 350 soft wares desenvolvidos sem

especialistas em informática indicamos se esses atributos

comumente existem nas suas pseudoespecificaçoes.

Qualidade de pseudoespecificação

Existe este atributo 
na pseudoespecifica
ção

i
i ATRIBUTOS
!

NãoFácil de modificarU
T
I

Não se sabeImplementação viável 
economicament e

! L
! I
! Z

Não se sabeImplementação viável 
financeirament e

\ A
! B i

! I
i Implementação viável dentro 
! dos recursos disponíveis

S i m! L
! I
! D

Não iImplementação viável dentro 
do tempo exigido

! A
!í D
!! E
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! C R! Corretamente escrita S i m
! 0 E! 
! N P I
! F R! Coneisa Sim
! I E!
! A S!
! B E! Terminologia uniforme S i m ;
! I N!
! L T!

A! Assuntos separados em módulos 
C! independentes

Não! I
! D
!A 2!

0! Encadeamento lógico de idéias! D S i m ;
! E * !

Qualidade de pseudoespecificação

Existe este atributo 
na Especificacão do 
usuário

!
! ATRIBUTOS

i
C! Coerência absoluta com os 
0! requisitos do usuário

S i m! C
! 0
IN N!

C! Sem contradições S i m! F
t! I El 

! A I !
T! Sem interpretações ambíguas S i m! B

! I U!
!L A!

L! Identifica com precisão os 
! requisitos do usuário

Não !! I
! D
! A !

! Não1 D ! Apresenta todas as respostas 
! aos requisitos de forma explí-! 
! cita

! E
!1

148



3.6.í.1. Uti1izabi1idade de pseudoespecificação

facilidade de modificaçãoi )

pseudoespecificações nãoObserva-se que apresentamas

alterações principalmente porque são simplesfacilidades para

anotações informais sobre o que se necessita num dado momento.

viabilidade econômicai i )

é muito difícil determinar se a pseudoespecificação é viável

economicamente, pois a sua superficialidade impede as análises

necessárias para tais conclusões.

E o que é preocupante é que essa incógnita sobre a viabilidade

até mesmo após aespecificação permaneceeconômica da

elaboração do programa, como veremos mais adiante.

iii) viabilidade financeira

das anotações doinformalidadePela superficialidade e

desenvolvedor também é difícil a definição sobre a viabilidade

financeira da implementação da especificação do programa.
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0 que acontece na prática até mesmo sem que o pr ópr i o

desenvolvedor perceba é a mudança da especificação em função

de certas dificuldades como por exemplo de tempo e de

dinheiro.

Como dissemos anteriormente na maioria das vezes inicia-se o

desenvolvimento de um programa que espera seja Permanente e

durante a elaboração ele vai se transformando, por uma série

de exi gências, o que é uma demonstração claraem Transit ório,

de modificação de especificação.

como esse, em que se iniciou o desenvolvimento de umNum caso

elaborando umprograma Permanente e terminou programa

Transitório, podemos dizer que a pseudoespecificação era

viável financeiramente?

Se houvesse uma pseudoespecificacão, fidedigna ao programa

implantado, elaborada previamente então poderiamos dizer que

pois transformará-se emaquela era viável financeiramente.

produt o.

pseudoespecificacão referente ao softwareMas na realidade a

énão t em0exist e.desenvolvido umaque se

pseudoespecificação que serviu como referencial e que no

e essa nãomomento de sua implementação sofreu alterações.

sabemos se era financeiramente viável.
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»v) Viabi1idade dentro das disponibilidades de recursos

Os desenvolvedores que não possuem profundos conhecimentos de

informática têm a tendência de planejar as atividades que

utilizam recursos computacionais de forma que correspondam à

disponibilidade existente.

Isto acontece principalmente por limitações de conhecimentos

Técnicos que inviabilizam extrapolações sobre o uso de outros

recursos para a satisfação de necessidades do momento.

desenvolvedores não especializados mas que possuemOs

formação em informáticar aos seus conhecimentosdevido

técnicos,, normalmente planejam suas atividades dentro das

disponibilidades de recursos computacionais existentes.

Portanto os desenvolvedores não especializados de maneira

elaboram suas especificações, de forma imp!feitageral quando

Já as viabilizam para os recursos computacionais existentes.

Nas pseudoespecificações comumente está implícita também a

implementação com os outros recursosviabilidade de sua

materiais e com os recursos humanos disponíveis. isto porque o

desenvolvedor conhece as limitações da área em que está

1ot ado -
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V) Viabilidade dentro do tempo exigido

Conforme já foi exposto anteriormente a grande maioria dos

softwares surgem motivados pelo ''Tempo exigido para realização

dos serviços". mas durante a definição das suas necessidades

não consideram variávelos desenvolvedores t empo,a

simplesmente anotam o que precisam e iniciam o desenvolvimento

com base exclusivamente nisto. Mas durante a elaboração do

programa o tempo passa a ser fator importantíssimo, afinal foi

esse aspecto que motivou a existência do software.

Nesse momento o desenvolvedor opta por, diminuir a abrangência

do programa para viabilizar o término no tempo exigido.

o usuário est áopção imp1icitamenteQuando faz essa

alterando a sua pseutioespecificação porque como se encontrava

não era passível de implementação no tempo exigido.

Assim sendo, a implementação da pseudoespecificacão original

normalmente não é viável dentro do tempo exigido.

de representação de pseudoes-3.Ó.I.2. Confiabi1idade 
pecificacão

Corretamente escritai )

Normalmente as anotações do desenvolvedor não especializado

apresentam-se corretamente escrita.
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i i ) Coneisa

As anotações são bastante concisas.

iii) Terminologia uniforme

0 desenvolvedor não especializado produz sua escrita com

termos pertinentes ã sua área de atuação mantendo uniformidade

na referência dos mesmos.

iv> Assuntos separados em módulos independentes

As pseudoespecificacões raramente são separadas em módulos

independentes.

Encadeamento lógico de idéiasv)

não especializado consegue produzir anotações0 desenvolvedor

que expressam idéias com bom encadeamento lógico- Talvez

executou sem auxílio do computador as funções que oporque já

programa deverá exercer o que lhe dá pleno domínio sobre o

encaminhamento e sequência exata de procedimentos-

3.6.1.3. Confiabilidade conceituai de pseudoespecificacão

absoluta com os requisitos do usuárioCoerênciaí )
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As especificações são absolutamente coerentes com os

requisitos do usuário, pois é ele mesmo quem as escreve.

0 que eventuaimente acontece é que alguns requisitos não

aparecem de forma explícita.

Isto porque é o "dono dos requisitos" quem está elaborando

as pseudoespecificacões e opta, pela abreviação da descricão

omitindo pontos que lhe parecem obvios.

Sem contradiçõesi i )

Devido ao domínio dos conceitos que serão embutidos na

pseudoespecificacão o usuário não a deixa com contradições.

iii) Sem interpretação ambíquas

contém interpretações ambíquas poisAs pseudoespecificações

desenvolvedor tem bastante conhecimento sobrenormalmente o

os conceitos e basicamente não os interpreta no momento da

os transcreveespecificação do programa, simplesmente

conforme surgem na sua cabeca.
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iv) Identifica com precisão os requisitos do usuário

0 usuário tem a tendência de abreviar ao máximo descrição

das suas necessidades desta especificaçoesforma as

elaboradas pelo usuário, não identificam com precisão as

suas necessidades.

v) Apresenta todas as respostas aos requisitos de forma

exp1 í c i t a

Também pelo costume de abreviar a descrição o H-senvolvedor

não especializado em informática não apresenta todas as

respostas de forma explícita.

Comentários adicionais sobre pseudoespecificaçoes3.6.1.4.

atributos ausentes nasAnalisando-se a quantidade de

pseudoespecificaçoes nas (especificações elaboradas pelo

desenvolvedor não especializado em informática) pode-se

concluir que =

e uti1ização demanipulação, ent endimentoi ) A

pseudoespecificaçoes é muito difícil para aqueles que não

acompanharam a sua elaboração;

As pseudoespecificaçoes não servem de forma adequadai i )

às eventuais necessidades de alterações em programas;
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iii) São representadas de maneira bastante

confiável? e

i v) Oferecem confiabilidade conceituai.

3.6.2. Qualidade de projeto dos programas desenvolvidos 
sem especialistas em informática

Será apresentado também em forma de tabela, os atributos que

um projeto deve ter para ser considerado de qualidade

adequada e também embasado em entrevistas, em literatura e

em observações práticas de aproximadamente 350 trabalhos

será indicado se esses atributos aparecem com frequência nos

(projetos elaborados por desenvolvedores nãopseudoprojetos

especializados em informática).
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Qualidade de pseudoprojetos

+■

Existe este atributo 
nos pseudoprojetosATRIBUTOS

;

NãoFácil de modificarU
T
I

Implementação viável ecomica- 
mente

Não se sabeL
I
Z

Implementação viável financei-! Não se sabe 
ramente !

A
B
I

Implementação viável dentro 
recursos disponíveis

S i mL
;T

D
NãoImplementação viável dentro 

do t empo exigido
A
D
E

■++■

++
Não !! C R! Simbologia e uso da linguagem 

E! correta !! 0
! N P!-------------------------------------------------
!F R! Otimização de informações 
! I E!
! A S!-------------------------------------------------

Sim

E! Encadeamento lógico e objetivo 
N ! de i dé ias

S i m■ B
! I >! L T!---------------------------------------------------------
!I A! Assuntos separados em módulos 
! D C!
! A 3!
! D 0!

Não

! E !
-f+■
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+' +
C! Coerência absoluta com as 
0! descrições da especificação

Não\ C
! 0
! N N!

C! Previsão de solução 
E! eventuais problemas de uso ou 
I! de fornecimento de dados

Não! F para
! I
! A
! B T! 5

! I U!
! L A!
! I L!
! D
! A
! D

:!E :+ +

O i. O 4
■ U • C. • ▲ m Ut i 1izabi1idade de pseudoprojet os

Facilidade de modificaçãoi )

As anotações nos pseudoprojet os são apresentadas de tal

forma que não é fácil modificá-las.

Viabilidade econômicai i )

A superficialidade dos pseudoprojet osy que são elaborados de

informal e com poucas anotações, impede de semaneira muito

fazer análise segura da viablidade econômica.

Viabilidade financeirai i i )

éoriginalpseudoproj et odifícil saber se o

sempre éfinanceiramente viável pr i ncipalmente porque
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modificado sem registros durante o desenvolvimento de

programas.

iv) Viabi1idade recursos disponíveisdentro dos

0 desenvolvedor não especializado em informática já se

adequação de seu software aos recursospreocupa com

dispon íveis pseudoespecificacão,desde a sua como

consequência disto os seus projetos normal mente são viáveis

quando se olha por esse angulo.

v) Viabilidade dentro do tempo exigido

Comumente a implementação do pseudoprojeto original não é

viável dentro do tempo exigido.

0 desenvolvedor faz modificações profundas no seu projeto

para completar o programa no tempo exigido.

Como o que resulta das modificações normalmente não fica

ordenadamente registrado e como essas modificações são

feitas costumeiramente durante a elaboração de programas

considera-se que o pseudoprojeto não foi implementado.

3.6.2.2. Confiabilidade de representação de pseudoprojetos

e delinguagemcorreto de simbologiai ) Uso
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0 desenvolvedor não especializado em informática não tem o

costume de recorrer a simbologias para suas representações,

mas utiliza corretamente a língua portuguesa.

Apesar do uso correto da linguagem Consideramos que o

atributo "uso correto depseudoprojeto não POSSUI o

linguagem" pelo fato da ausência de simbologiasimbologI a e

comprometer o seu perfeito entendimento- Isto porque, a

forma que utiliza a linguagem apesar de correta não é

suficiente para superar a forca de comunicação e transmissão

de ídeias. tão necessárias em projetos de software, que os

símbolos gráficos oferecem.

Otimização de informaçõesi i )

Nos pseudoprojet os a otimização de informações é um atributo

const ante -

profundamente o tipo de informação que precisaComo conhece

obter do software consegue evitarfornecer e a presença

daquelas desnecessárias

iii) Encadeamento lógico de idéias

por um bom encadeamentoOs pseudoprojetos são constituídos

lógico de idéias.
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iv) Assuntos separados em módulos

Os assuntos não aparecem separados por módulos nos

pseudoproj et os-

3-6.2.3. Confiabilidade conceituai de pseudoprojetos

Coerência absolutai ) descrições dacom as

pseudoespecificações

Como dissemos desenvolvedorant eriorment e naoo

especializado em informática tem como fator motivador para o

desenvolvimento do seu próprio software o "Tempo exigido

para realização dos serviços".

faz com que o desenvolvedor vá diminuindo a cadaEsse fator

momento a abrangência do seu programa.

Portanto durante a elaboração do pseudoprojet o Já se pode

redução da abrangência em relação ao queobservar a

encontra-se na pseudoespecificacão-

Desta forma seria incorreto dizer que o pseudoprojeto mantém

coerência absoluta com as descrições da pseudoespecificacão-
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i i > Previsão de solução eventuais problemas depara

uso ou de fornecimento de dados

0 desenvolvedor não especializado em informática não faz em

pseudoprojeto previsão de solução para eventuaisseu

problemas de uso ou de fornecimento de dados, principalmente

porque não acredita que isto poderá ocorrer principalmente

porque conta com a possibilidade dele mesmo fornecer dados e

utilizar o programa, ou assistir de perto esse trabalho, uma

vez que encontra-se lotado na área que fará uso do software.

3.Ó.2.4. Comentários adicionais sobre pseudoprojet os

função daEm quantidade de atributos ausentes nas

anotações do desenvolvedor não especializado em informática

que consideramos como projeto pode-se concluir que!

e uti1izacão demanipulação,i ) ent endimentoA

difícil para quem nãopseudoprojetos também é muito

acompanhou sua elaboração.

Os pseudoprojetos não são ferramentas adequadas parai i )

se entender o funcionamento dos programas e também não são

úteis para apoio a eventuais necessidades de alterações em

programas.
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iii) As representações de pseudoprojetos são confiáveis

apesar de não serem de fácil entendimento para terceiros

i v) A confiabi1idade conceit uai dos pseudoprojetos

é questionável. que não respeita as descrições dasuma vez

pseudoespecificações.

é possível afirmar-se que um projeto éNormalment e

confiávelconceituaiment e verificando apenas se a

especificação é confiável e se o projeto mantém coerência

absoluta com essa.

Como os pseudoprojetos de usuários raramente mantém ligação

especificação é necessário que se estudedireta com

detalhadamente os atributos do pseudoprojeto para saber se

esse é conceituaimente confiável. 'i

Impacto da qualidade de pseudoespecificação e de 
pseudoprojeto na qualidade de programa

3.6.3.

Uma vez mais nos utilizaremos de tabela para indicar o

impacto da qualidade de pseudoespecificação e da qualidade

de pseudoprojet o na qualidade de programa.

Na vertical indicaremos os atributos necessários para que um

programa seja considerado de boa qualidade, na horizontal

necessáriosest arão atr i butos para queos

pseudoespecificações e pseudoprojetos sejam considerados de
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qualidade adequada. Na intersecção das linhas e colunas

indicaremos se o atributo da pseudoespecificação ou do

pseudoprojet or que encontra-se acima está ausente e se

influência o atributo do programa que encontra-se à

esquerda.

Assim sendo utilizaremos a seguinte nomenclaturas

A - I = significa que o atributo que aparece na coluna está

ausente na pseudoespec i f i cacao (ou pseudopro j et o ) e sua

ausência influencia direta e negativamente o atributo do

programa que aparece naquela linha

= Significa que o atributo que aparece na coluna estáP i

presente na pseudoespec i f i cação (ou pseudopr o j et o) e sua

presença influencia direta e positivamente o atributo do

programa que aparece naquela linha

o hífen na intersecção entre linhaQuando aparecer

e coluna significa que o atributo que aparece na coluna está

ausente na pseudoespecificação (ou pseudoprojeto) e sua

ausência não influência o atributo do programa que aparece

naquela linha ou significa que o atributo que aparece na

coluna esta presente na pseudoespecificação e sua presença

não influencia o atributo do programa que aparece naquela

1 i nha.
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Nessa circunstâncias não existe interesse em diferenciar os

atributos ausentes e presentes da pseudoespecificação ou

pseudoprojet o porque não influenciam o atributo do programa.

Quando não soubermos se um atributo está presente na

pseudoespecificacão (ou pseudoprojeto) adot aremos uma

posição rígida a favor da qualidade adequada e indicaremos

que o atributo está ausente.
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QUADRO SÍNTESE
Impactos da qualidade Pseudoespecificação qualidade do Programa

+■ —*
ATRIBUTOS DE PSEUD0ESPECIFICAC20

UTILIZABILIDADE
ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Fácil dc iViável eco-!Víável fina-!Viável dentroiViável dentro 
eodificarinoaicaaent eiceiraaente teapo exigidorecursos

disponíveis

U!. Fácil de Operar A - IA - I A - I P - I
T
I
L
I!. Nao exige «mitos recursos 
Z! huaanos e materiais para 
A! o uso

A - I P - I A - IA - I

B
I!. Fácil de efetuar pequenas! A - I 
L! aodificaçoes ei seus !
I! roteiros í
D
Al. Oferece resultados ea 
D! teapo adequado
E

. Consome aíniao necessário! A - I 
de recursos de máquina I

A - IA - I P - IA - I

. Elaborado coa o aáxiao 
possível de recursos com
putacionais padronizados

A - IP - I. Uso apresenta boa relacioí A - I 
custo benefício !

A - IA - I
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QUADRO SÍNTESE
Impactos da qualidade de Pseudoespecificaçao na qualidade do Programa

♦ +
ATRIBUTOS DE PSEUDOESPECIFICAÇÃO

CONFIABILIDADE CONCEITUAL
ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Coerência absolutaiSem interpretações!Identifica com 
com requisitos do iambíguas 
usuário !

Apresenta todas res- 
precisio requisitosipostas aos requisitos
do usuário de forma explícita

Ui. Fácil de Operar P - I
T
I
L
I!. Nio exige muitos recursos 
Zi humanos e materiais para 
A! o uso
B
I!. Fácil de efetuar pequenas 
Li modificações em seus 
li roteiros
D
Ai. Oferece resultados em 
Di tempo adequado
E

. Consome mínimo necessário 
de recursos de máquina

. Elaborado com o máximo 
possível de recursos com
putacionais padronizados

. Uso apresenta boa relação 
custo benefício
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QUADRO SÍNTESE
Impactos da qualidade de Pseudoespecificação na qualidade do Programa

♦—
ATRIBUTOS DE PSEUDOESPECIFICAÇZO

CONFIABILIDADE DE REPRESENTACZO
ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Corretaiente IConcisa ITeninologia ÍAssuntos separadoslEncadeaiento 
uniforie ei módulos lógico de idéiasescrita

UI. Fácil de Operar P - I A - I P - I
T
I
L
II. Nio exige auitos recursos!
Z! humanos e Bater ia is para!
A! o uso I

II. Fácil de efetuar pequenas! P - I 
LI iodificações es seus I 
II roteiros I

A - I P - I

D
P - IAl. Oferece resultados ei 

D! teipo adequado
E

A - I P - I. Consoie aíniiio necessário 
de recursos de «áquina

P - I

. Elaborado coi o máximo 
possível de recursos com
putacionais padronizados

P - I

A - I P - I. Uso apresenta boa relação 
custo benefício

P - I
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QUADRO SÍNTESE
Impactos da qualidade de Pseudoespecificação na qualidade do Programa

+— —+
ATRIBUTOS PSEUD0ESPECIFICAC20

UTILIZABILIDADE
ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Fácil de !Viável eco-íViável finan-íViável dentro re- !Viável dentro 
aodificar!noaicaaenteiceiraaente cursos disponíveisiteapo disponível

C!. Efetua cálculos coa a 
0! precisão e presteza 
N! exigida pelo usuário
F!
I!. Realiza todas as funções 
A! coa o nível de detalhe 
B! requerido

LI. Preparado para contornar 
lí eventuais erros de uso ou 
D! de forneciaento de dados
Ai
Di.
Ei

i

Ci
01.
Ni
Ci
Ei-----
li.
Ti
U!
Ai----
Li

j
j
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QUADRO SÍNTESE
Impactos da qualidade de Pseudoespecificação na qualidade do Programa

+— —+
ATRIBUTOS DE PSEUDOESPECIFICAÇSO

CONFIABILIDADE CONCENTUAL
ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Coerência absolutaiSea interpretaçõesíldentifica coa 
coa requisitos do Íaabíguas 
usuário !

Apresenta todas res- 
precisio requisitos!postas aos requisitos
do usuário de foraa explícita

Cl. Efetua cálculos con a 
0! precisão e presteza 
N! exigida pelo usuário

P - I A - IP - I

F!
I!. Realiza todas as funções 
A! con o nível de detalhe 
B! requerido

P - I A - I A - IP - I

I!
L! Preparado para contornar 
I! eventuais erros de uso ou 
D! de forneciaento de dados
A!
Di
E!

>
C!
0!
N!
C!
ES.
I!
T!
U!
A!
L!

j
j
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QUADRO SÍNTESE
Impactos da qualidade de Pseudoespecificação na qualidade do Programa

+• —+
ATRIBUTOS DE PSEUD0ESPECIFICAÇ20

CONFIABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO
ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Corretaiente iConcisa STeninologia {Assuntos separadosSEncadeaaento
lógico de idéiasei lódulosescrita uni fone

CS. Efetua cálculos coa a 
0! precisão e presteza 
NS exigida pelo usuário

P - I

FS
lí. Realiza todas as funções 
A! coa o nível de detalhe 
B! requerido

A - I P - IP - I

i;
LI. Preparado para contornar 
lí eventuais erros de uso ou 
Dí de forneciaento de dados

P - I

A!
Dí.
E!

i

c:
o;.
Ni
C!
El.
IS
TS
US
AS
LS

I
j
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QUADRO SÍNTESE
Impactos qualidade de Pseudoespecificação na qualidade do Programa

—++■

ATRIBUTOS DE PSEUD0ESPECIFICAÇ20

UTILIZABILIDADE
ATRIBUTOS DO PROGRAHA

:ácil de !Viável eco-!Viável finan-íViável dentro!Viável dentro 
■odificarlnomicamenteiceiramente teipo exigidorecursos

disponíveis

Cl. Codificado com clareza
0!
N!
F!
I!. Assuntos separados em 
A! módulos independentes
B!
I!-----
L!. Estruturado hierarquica- 
I! mente viabilizando aces- 
Di sos indep. aos módulos
A!
D!. É facil identificar os 
E! elos de ligação e forma 

! de relacion. dos módulos
R!

A - IP - IA - IEl. Satifaz com precisão os 
P! requisitos do usuário

A - I ! A - I

R!
E!

A - IP - IA - IA - ISI. Apresenta todas respostas! A - I 
E! aos requisitos do usuário!
N! de forma explícita !
T!
A!
C!
2!
0!

172

1



QUADRO SÍNTESE
Impactos da qualidade de Pseudoespecificação na qualidade do Programa

+— —+
ATRIBUTOS DE PSEUDOESPECIFICACSO

CONFIABILIDADE CONCEITUAL
ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Coerência absolutaiSea interpretações!Identifica coa 
coa requisitos do iaabíguas 
usuário S

Apresenta todas res- 
precisão requisitosipostas aos requisitos

de foraa explícitado usuário

CL Codificado coa clareza P - I P - I
0
N
F

P - I P - II!. Assuntos separados ea 
A! aódulos independentes
B
I

P - ILI. Estruturado hierarquica- 
I! aente viabilizando aces- 
D! sos indep. aos aódulos
A
Dl. É facil identificar os 
E! elos de ligação e foraa 

S de relacion. dos aódulos

P - I

R
E>. Satifaz coo precisão os 
P! requisitos do usuário

A - IP - IP - I

R
A - I A - IP - IEí. Apresenta todas respostas 

Si aos requisitos do usuário 
E! de foraa explícita

T
A
C
2
0
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QUADRO SÍNTESE
Impactos da qualidade de Pseudoespecificação na qualidade do Programa

ATRIBUTOS DE PSEUDOESPECIFICADO

CONFIABILIDADE DE REPRESENTADO
ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Corretaaente iConcisa íTeninologia íAssuntos separadosSEncadeaiento
ea aódulos lógico de idéiasun ifor*eescrita

Cl. Codificado con clareza P - I ! P - I A - I P - IP - I
0
N
F
IS. Assuntos separados ea 
A! nódulos independentes

P - I ! P - I A - I P - IP - I

6
I

P - IA - IP - ILS. Estruturado hierarquica- 
I! sente viabilizando aces- 
DS sos indep. aos aódulos
A

A - IDS. É facil identificar os 
Ei elos de ligação e fona 

S de relacion. dos aódulos

P - IP - I

R
P - IES. Satifaz coo precisão os 

P! requisitos do usuário
P - I

R
P - IES. Apresenta todas respostas! P - I 

SS aos requisitos do usuário!
E! de forua explícita S
N
T
A
C
l
0
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QUADRO SÍNTESE
Impactos da qualidade Pseudoprojet o na qualidade do Programa

+— ----------♦
ATRIBUTOS DE PSEUDOPROJETO

UTILIZABILIDADE
ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Fácil de iViável eco-!Viável fina-SViável dentroíViável dentro 
■odificar!noaicaaente!ceiraaente teapo exigidorecursos

disponíveis

UI. Fácil de Operar A - I A - I A - IP - I
T
I
L
I!. Não exige muitos recursos 
Z! humanos e aateriais para 
A! o uso

A - IA - I A - I P - I

B
I!. Fácil de efetuar pequenasi A - I 
L! modificações ea seus í 
I! roteiros !
D

A - IA - I P - IA - IA!. Oferece resultados ea 
Di tempo adequado
E

. Consoae amimo necessário! A - I 
de recursos de máquina !

A - IA - I A - I P - I

. Elaborado coa o aáxiao 
possível de recursos com
putacionais padronizados

. Uso apresenta boa relação! A - I 
custo benefício !

A - IA - I P - IA - I
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QUADRO SÍNTESE
Impactos da qualidade de Pseudoprojet o na qualidade do Programa

+• —+
ATRIBUTOS DE PSEUDOPROJETO

CONFIABILIDADE CONCEITUAL
ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Coerência absoluta!Previsão de solução para eventuais 
coa as descrições iprobleaas no uso ou forneciiento 
da especificações !de dados

U!. Fácil de Operar
T
I
L
lí. Não exige auitos recursos 
Z! huaanos e «ater ia is para 
A! o uso

I!. Fácil de efetuar pequenas 
L! aodificacões ea seus 
I! roteiros

A - I

A - I

D
A!. Oferece resultados ea 
D! teapo adequado
E

. Consome aínimo necessário 
de recursos de aáquina

. Elaborado coa o aáxiao 
possível de recursos com
putacionais padronizados

. Uso apresenta boa relação! A - I 
custo benefício !

A - I
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QUADRO SÍNTESE
Impactos da qualidade de Pseudoprojet o na qualidade do Programa

+•
ATRIBUTOS DE PSEUDOPROJETO

CONFIABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO
ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Siabologia e uso iOtiaização deiEncadeaaentoiAssuntos separados 
da linguagea 
corretas

inforaaçoes ilógico de lei aódulos 
'idéias S

Ui. Fácil de Operar P - I P - I
T
I
L
li. Nio exige auitos recursos 
Zi huaanos e Bater ia is para 
Ai o uso

P - I

B
I!. Fácil de efetuar pequenas! A - I 
Li aodificaçoes ea seus i 

roteiros !

A - IP - I P - I

I

Ai. Oferece resultados ea 
D! teapo adequado

P - IP - I

E

. Consome amimo necessário! A - I 
de recursos de aáquina !

P - I P - I

. Elaborado coa o aáxiao 
possível de recursos com
putacionais padronizados

A - I

P - I. Uso apresenta boa relacioi A - I 
custo benefício i

P - I
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QUADRO SÍNTESE
Impactos da qualidade de Pseudoprojet o na qualidade do Programa

♦— —+
ATRIBUTOS PSEUDOPROJETO

UTILIZABILIDADE
ATRIBUTOS DO PROGRAKA

Fácil de ■Viável eco-!Viável finan-íViável dentro re- 'Viável dentro 
■odificar!noiicaaent eiceiraaent e cursos disponíveisiteapo exigido

C!. Efetua cálculos coa a 
0! precisão e presteza 
N! exigida pelo usuário

A - IA - I A - I P - I

F!----
I!. Realiza todas as funcÕes ! A - I 
A! coa o nível de detalhe !
B! requerido !
i;
Lí. Preparado para contornar 
I! eventuais erros de uso ou 
Di de forneciaento de dados
Ai
Di.
E!

■

Ci
o:•.
Ni
C!
E!
Ii.
Ti
Ui
Ai------
LíI

i

i
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QUADRO SÍNTESE
Impactos da qualidade de Pseudoprojet o na qualidade do Programa

♦—
ATRIBUTOS DE PSEUDOPROJETO

CONFIABILIDADE CONCEITUAL
ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Coerência absoluta!Previsão de solução para eventuais 
cob as descrições iprobleias no uso ou forieciiento 
da especificação Ide dados

Cl. Efetua cálculos coa a 
0! precisão e presteza 
N! exigida pelo usuário

A - I

F
I!. Realiza todas as funções 
A! coa o nível de detalhe

A - I

B requerido

LI. Preparado para contornar 
I! eventuais erros de uso ou 
D! de forneciiento de dados

A - IA - I

Di.
E

C
0!.
N
C
El.
I
T
U
A
L
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QUADRO SÍNTESE
Impactos da qualidade de Pseudoprojet o na qualidade do Programa

+ ♦
ATRIBUTOS PSEUDOPROJETO

CONFIABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO
ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Siabologia e uso lOtiaizaçio deíEncadeaaentoiAssuntos separados 
da linguagea 
corretas

inforaaçoes Ilógico de lei aódulos 
lidéias !

Cl. Efetua cálculos coa a 
0! precisão e presteza 
N! exigida pelo usuário

P - IA - I

F!—
Realiza todas as funções 

Aí coa o nível de detalhe 
BI requerido

I P - IA - I■ •

II-—
LI. Preparado para contornar 
II eventuais erros de uso ou 
D! de forneciaento de dados

P - I A - IA - I

Ai
Dl.
Ei

j

Cl----
01.
Ni
Cl
El.
I!
Ti
Ui
Al
LI

I

j
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QUADRO SÍNTESE
Impactos qualidade de Pseudoprojet o na qualidade do Programa

♦
ATRIBUTOS DE PSEUDOPROJETO

UTILIZABILIDADE
ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Fácil de >Viável eco-iViável finan-SViável dentro!Viável dentro 
aodificarSnoaicaaenteiceiraaente irecursos íteapo exigido 

i i idisponíveis !

Ci. Codificado coa clareza
0
N
F
II. Assuntos separados ea 
A! aódulos independentes
6
I
Lí. Estruturado hierarquica- 
Ií aente viabilizando aces- 
D! sos indep. aos aódulos
A
Dí. é facil identificar os 
Ei elos de ligação e fona 

i de relacion. dos aódulos

El. Satifaz com precisão os 
P! requisitos do usuário

A - IP - IA - I ! A - I A - I

R
E
Sí. Apresenta todas respostas! A - I 
E! aos requisitos do usuário!
N! de foraa explícita !

A
C
2
0
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QUADRO SÍNTESE
Impactos da qualidade de Pseudoprojet o na qualidade do Programa

+—
ATRIBUTOS DE PSEUDOPROJETO

CONFIABILIDADE CONCEITUAL
ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Coerência absoluta!Previsio de solução para eventuais 
con as descrições Sprobleaas no uso ou forneciiento 
da especificação íde dados

CS. Codificado coi clareza
0
N
F
I!. Assuntos separados ei 
A! nódulos independentes
B
I
L!. Estruturado hierarquica- 
I! lente viabilizando aces- 
Di sos indep. aos nódulos
A
Dl. á facil identificar os 
E! elos de ligação e foria 

S de relacion. dos nódulos
R

A - IEl. Satifaz coa precisão os 
P! requisitos do usuário

A - I

R
El. Apresenta todas respostas 
Si aos requisitos do usuário 
E! de fona explícita
N
T
A
C
2
0
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QUADRO SÍNTESE
Impactos da qualidade de Pseudoprojet o na qualidade do Programa

—+
ATRIBUTOS DE PSEUDOPROJETO

CONFIABILIDADE DE REPRESENTAÇ20
ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Siibologia e uso iOtiaização deiEncadeaaentoiAssuntos separados 
da linguagea 
corretas

inforaaçoes ilógico de Sei lódulos 
iidéias i

Ci. Codificado coa clareza A - IA - I P - I
Oi
Ni
Fi

A - Ili. Assuntos separados ea 
Ai aódulos independentes

A - I P - I

B!
Ii

A - IP - ILi. Estruturado hierarquica- 
Ii aente viabilizando aces- 
Di sos indep. aos aódulos

Di. É facil identificar os 
E! elos de ligação e foraa 

i de relacion. dos aódulos

A - I

P - IA - I

Ri
Ei. Satifaz com precisão os 
P! requisitos do usuário

Ei. Apresenta todas respostas! A - I 
Si aos requisitos do usuário!
Ei de foraa explícita !

P - IA - I

P - I

Ni
Ti
Aí
Ci
2:
Oi
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3.6.4. Comentários adicionais sobre a qualidade de 
programas desenvolvidos sem especialistas em 
informática.

Um software desenvolvido sem especialistas em informática

normalmente possui uma apresentação das informações finais

bastante adequada às necessidade, isso contribui com os

aspectos econômicos da entidade. na medida em que não gera

desperdício de tempo no momento de seu uso por apresentar-se

de forma exata para utilização.

A apresentação adequada proteje também a interpretação das

informações. E aqui reside uma grande vantagem de

profissionais de uma determinada área desenvolverem o

pois informações com másoftware que essa necessita

int erpretacãoapresentação podem degerar erro e

consequentemente, decisões errôneas.

diz respeito à qualidade do software é preocupante aNo que

não adoção. não especializado empelo desenvolvedor.

informática de uma metodologia que permita em qualquer tempo

e lugar a validação do conceito embutido no programa.

aspectosuso, raramente se questionaDurante o os

conceituais, pois parte-se do princípio de que o software

está totalmente correto. Essa segurança torna-se maior à

medida que a apresentação dos resultados se aproxima das

expectativas dos que com ele trabalham.
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Portanto, quanto mais tempo de existência tem um programa

para computador, maior a necessidade de procedimentos

estruturais e pragmáticos para a sua validação conceituai.

pois o usuário é capaz de abandonar suas convicções teóricas

no momento em que elas não forem ratificadas por um programa

sido implantado há muito tempo, o qual pode estarque tenha

errado -

3.6.5. Conclusoes sobre a qualidade 
desenvolvidos sem especialistas em informática

de programas

qualidade não pode ser definida//Segundo Rocha (4)

universalmente, mas deve ser definida para o it em em

questão".

Acrescentamos que também deve ser definida em função de

caracter ísticas dos usuários do item emexigências e

quest ão.

a variação de características dos usuários podeDesta forma

implicar em novo referencial de qualidade.

No item anterior indicamos parâmetros para formação de Juízo

desenvolvidosqualidade de softwaresobre sema

especialistas em informática.
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Acreditamos que o juízo sobre a qualidade do software

desenvolvido sem especialistas poderá ser obtido por

int ermédio do uso daqueles parâmetros e de reflexões sobre

as características, exigências e necessidades dos possíveis

usuários do software.

é importante ressaltar aqui que para o controle econômico do

desenvolvimento de software sem especialistas é de

fundamental importância que esse juízo sobre a qualidade do

software, seja formado durante o desenvolvimento, para que

possa atuar de forma preventiva.

Desta forma torna-se igualmente importante a definição no

modelo de tomada de decisões sobre o controle econômico de

desenvolvimento de software, de parâmetros que expressem com

exigências (com respectivas relevâncias) que sepresteza as

faz a atributos que constituirão o software.

Como já afirmamos não é possível definir de forma genérica

qual tem sido a qualidade dos softwares desenvolvidos sem

especialistas mas ao considerarmos os quadros sobre impactos

da qualidade de pseudoespecificações e pseudoproj et os

podemos constatar que é preocupante, o nível de qualidade

dos softwares resultantes dessa forma de desenvolvimento

(observe a quantidade de A-I existentes nos Quadros Sínteses

apresentados no item 3.6.3).
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Merecendo dessa forma, a qualidade uma atenção especial da

principalmente porque muitos softwares sãogestão econômica

processos de tomada de decisões estratégicasut i 1izados por

e operacionais.
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3.7. EXEMPLO DE PROBLEMA OCASIONADO PELA N20 QUALIDADE DE 
PROGRAMA

Tivemos oportunidade de testemunhar equipe deuma

engenheiros reprojetar uma rede de abastecimento de água de

200 quilômetros porque um programa que buscava a melhor

opcáo de custos do dimensionamento apontou valores

incompatíveis com aqueles que tinham sido estimados pelo

grupo e adotados preliminarmente no projeto.

influenciou fortemente a decisão de alterar o projeto0 que

foi o fato do programa já ter sido utilizado em inúmeros

projetos- Entretanto se descobriu meses após o término dos

serviços que o programa utilizado possuía um erro que não

havia sido detectado nos outros projetos em que fora

nenhum possuía determinadautÍ1izado, umaporque

caracter ísticar que fazia o programa atuar erroneamente.

Esse programa para determinação e otimização de custos de

água foi desenvolvido porabastecimento deredes de

engenheiros seniores com experiência média de 12 anos em

caracter í sticasprojetos hidráulicos, mu i t opossuia

elogiáveis na comunidade, entretanto o seu desenvolvimento

aconteceu sem nenhuma metodologia que viabilizasse uma

avaliação conceituai com facilidade e pragmatismo.

No momento em que o programa apresentou dados divergentes, a

equipe de projetos não possuía nenhum recurso para verificar
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os conceitos nele embutidos. Fazer manualmente outros

cálculos era impossível pelo cronograma dos trabalhos, além

disso, existia a pressão natural do cliente para a entrega

dos serviços.

Considerando-se apenas as correções no projeto estima-se que

as retificações implicaram num custo direto adicional de

500.000 dólares.

é importante frisar que esse gasto direto representou a

menor consequência econômica mensurável.

No caso mencionado a inexistência do fator uti1izabi1idade

como propriedade de programa contribuiu para a tomada de

decisão errada. Em situações como aquela é possível enxergar

a qualidade como um agente econômico. isso porque a sua

inexistência afeta a economia da entidade.
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CAPÍTULO 4 CONTROLE ECONÔMICO DO DESENVOLVIMENTO DE

SOFTWARE
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4 . CONTROLE ECONÔMICO DO DESENVOLVIMENTO DE SOFTUARES

4.1. Fatores da qualidade de software são agentes econômico

Entendemos que a qualidade de programas é um agente

econômico, e por isto pode afetar a riqueza da entidade de

forma positiva ou negativa.

0 Dicionário Brasileiro da Língua Portuguê-sa (1 ) diz que

"agente é' tudo o que opera, causa, promotor, o que pratica

a ação".

Desta forma utilizamos nesta dissertação o termo agente

econômico como sendo aquilo que pratica, causa ou promove o

evento econômico.

reflexões sobre a qualidade como agentePara motivar

econômico faremos nos próximos sub itens considerações sobre

a ausência dos objetivos de qualidade (ut i 1 izabi1idade.

confiabilidade de representação e confiabilidade conceituai)

em softwares.

4.1.1. Confiabilidade conceituai de programa

3-7. se pode observar através de fato aNo sub item

importância da validação da integridade conceituai.
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No caso mencionado a inexistência da integridade conceituai

como propriedade do programa propiciou a tomada de decisão

errada.

Em situação como aquela é fácil enxergar a qualidade como um

agente econômico. isto porque a sua inexistência afeta a

riqueza da entidade de forma bastante perceptível e até

certo ponto mensurável.

Nas a inexistência da integridade conceituai sempre afeta a

economia da entidade só que algumas vezes de maneira menos

visível e com efeitos de menor relevância (é import ant e

o somatório de fatos econômicossalientar que que

isoladamente são irrelevantes pode resultar evento muito

relevante).

Confiabilidade da representação de programas4.Í.2.

tenhaUm at ributo importante para que o programa

confiabilidade na sua representação é apresentação de todas

as respostas aos requisitos do usuário de forma explícita.

Imaginemos um programa de faturamento que realize conversão

de valores monetários expressos em dólares para cruzeiros e

que não exiba o fator de conversão, se houver erro no

roteiro de cálculo do programa essa omissão poderá estar

194



contribuindo para que o mesmo não seja facilmente detectado

e assim estará ajudando à possibilidade de geração de

prejuízos para a empresa.

Esse exemplo mostra uma possibilidade da não qualidade da

representação afetar a riqueza da entidade.

A inexistência de confiabilidade de representação ê bastante

preocupante pr i ncipalmente quando o Programa é Permanente,

pois ao mesmo tempo que se aumenta o uso se diminui o

domínio sobre a estruturação lógica do software, isto porque

raramente o desenvolvedor não especializado em informática^

Dessadocumenta os procedimentos e conceitos adotados.

forma, o desenvolvedor detêm exclusivamente a estruturação

do programa e, com o passar do tempo, é natural que essa vá

caindo no esquecimento.

Consequentemente, o uso de partes ainda não utilizadas desse

software torna-se cada vez mais um risco á integridade dos

resultados a serem produzidos pelo software.

4.Í.3. Uti1izabi1idade de programa

alguma à eficiênciafinal não dá ênfase0 usuário

à forma deoperacional de mas simseus programas.

apresentação dos resultados.
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Esse fato faz com que as possibilidades de os programas se

tornarem eficientes operacionalmente fiquem reduzidas, na

medida em que não existe durante deo processo

desenvolvimento preocupação com o consumo de recursos de

máqui na, é atribut o importante do fatorque um

uti1izabi1idade .

Outro aspecto que contribui contra a uti1izabi1idade é o

fato de o usuário, em geral não acompanhar a dinâmica da

evolução dos recursos computacionais, permanecendo fiel às

primeiras ferramentas que teve conhecimento, as quais

podem, inclusive, não serem adequadas à solução dos seus

novos problemas.

Por exemplo para calcular 3.000 vezes o seno de um número

se for utilizada aÍ7 segundosqualquer consomem-se

BASIC e í segundo se optar-1inguagem de computador chamada

se por outra denominada FORTRAN.

Portanto, se houver necessidade de desenvolver um programa

que efetue cálculos trigonométricos, e se o BASIC for a

linguagem escolhida então será produzido um programa com

ineficiência operacional.

Essa ineficiência será totalmente i rrelevante ase

frequência de uso e a quantidade de dados forem pequenas.

Entretanto, se houver uma frequência significativa de uso ou
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um grande volume de dados a serem manipulados, aí sim poderá

haver um fato econômico relevantemente prejudicial à

entidade.

Vejamos, se fosse necessária a realização de cálculos

trigonométricos que consumissem 8 horas o que equivale a

um d i a útil de trabalho se a escolha fosse BASIC, em

FORTRAN seriam realizados em meia hora.

Essa relação. 8meia hora contra horas, aguça a

nível desensibi1idade a gastos diretos- Entretanto,

economicamente, a perda pode ser muito maior- Esta perda

pode ser facilmente constatada se houver alguma atividade

parada à espera dos resultados.

que é um atributo daA ineficiência de um software

ut i 1 i zab i 1 i dade - pode comprometer a economia da entidade, a

médio e longo prazo, através de um acúmulo de pequenos

prejuízos observados cada vez que o programa é utilizado.
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4.2. INDICADORES DE QUALIDADE

No capítulo 3 afirmamos que não é possível formar juízo

absoluto sobre a qualidade de programas desenvolvidos sem

especialistas exclusivamente por intermédio da ausência ou

caracter í st í cas. épresença de atributos nas suas

indispensável para essa finalidade que se considere também a

relevância de cada atributo.

Essa relevância varia de entidade para entidade e de um

outro, por exemplo o atributo "oferecesoftware para

resultados em tempo adequado" tem relevância significativa

no software de uma empresa aérea que precisa saber a cada

momento, por intermédio desse software, se existe lugar no

próximo vôo para o passageiro que encontra-se no balcão,

tem relevânciaentretanto, este mesmo atributo nao

significativa para o software, da mesma empresa, que se

presta a calcular volume semanal de vrruas de passagens

aéreas.

A identificação da qualidade de um software passa por um

alto grau de subjetividade

isto nos parece fundamental que se faça.Pr i ncipalmente por

dentro do possível, indicações quantitativas da qualidade de

software. De tal forma que seja possível que se determine
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qualidade com facilidade e objetividade por diversos pontos

de vista.

Assim sendo deveriamos estabelecer alguns critérios (que

são, segundo Rocha (op. cit.), atributos possíveis de serem

avaliados),. que permitissem determinar uma medida de

qualidade.

Nesta tentativa poder íamosT por exemplo, adotar um "medidor"

do tipo =

n
TLa Q = A i P .x
i=ía

máxima de possíveiséonde
atributos do software

quantidaden a

é a representação numérica do grau de satisfação que oA

atributo oferece as expectativas do usuário, e varia entre 0

e 10 sendo que 0 (zero) significa ausência total do atributo

e 10 significa que o atributo satisfaz plenamente as

usuário e os outros valores desse intervaloexpectativas do

correspondem a níveis i nt ermediários de satisfação.

P é a expressão numérica da relevância do atributo, quando 
comparado aos outros que também podem 
caracter ísticas do software. 0 somátorio dos 
sempre igual a 10.

compor
P deve ser

as
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Esta variável "Q" a qual chamamos de "medidor" pode ser uma

opção para se obter a medida (resultado da avaliação do

produto segundo critérios - Rocha <op. cit.)) de qualidade

de software desenvolvido especialistasum sem em

informática.

Sendo que para diminuir ainda mais a subjetividade

poderiamos definir um parâmetro de comparação de modo que ao

obter-se a medida de qualidade ("Q"> fosse possível saber se

a qualidade está próxima do ideal.

Por exemplo, respeitando os mesmos critérios que adotamos

para a determinação do "medidor Q" poderiamos definir um

parâmetro de comparação.

medida "Q"Esse parâmetro de comparação seria o valor da

satisfizessematribut os do soft warequando t odos

integralmente as necessidades de seus usuários.

Desta maneira o parâmetro de comparação que chamaríamos de

"Qmax" seria determinado da seguinte maneira:

atributos satisfazem integralmente asi ) todos os

expectativas do usuário então:

A* = Í0„ As- = i <Òr . , A„ = 10 mm m

por definição da estruturação do medidor a soma dosi i )

indicadores de relevância (pesos) de cada atributo é igual a

dez, logo
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Pl + pa + - + Pn = ÍO■ *

í íi ) a 
Q portanto

fórmula de determinação do Qmax é a mesma que define

nna) Qmax = Ai x P i = >
i=í

Qmax = Ai x P* + Az x Pa + ... + An x Pn

b) de i) vem que =>

Qmax =( ÍOxPat)-^ 10xPs2) + <í0xP„>• m m

í»x(Pi=Pa+...P„)=> Qmax =

íôx(Pi.+Pz+. . .+P„>=> Qmax =

c ) de i i ) => Qmax = Í0x(í0>vem que

Logo, o parâmetro de comparação seria então Qmax = 100

o "Qmax"A relação entre o "Q" medida de qualidade e

parâmetro de comparação que representa a qualidade desejada,

chamada de indicador de qualidade de umpoderia ser

software.

Desta forma podemos conceituar indicador de qualidade como

um parâmetro que relaciona a medida (resultado da avaliação

de um software segundo atributos primitivos possíveis de

serem avaliados) de qualidade de um software com a qualidade

que se deseja para ele.
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Como pelo nosso conceito. Indicador de Qualidade é o

parâmetro que mostra a relação entre qualidade desejada e

qualidade obtida, entendemos que deva ser ele um referencial

execução do controle econômico do desenvolvimento dePara a

software sem especialistas.

Isto porque a medida da qualidade desejada (a qual não

necessariamente precisa ser determinada como no nosso

exemplo) deve representar as expectativas de eficiência e

eficácia, que parâmetros da gest ãosão consideradas

econ ômica, da área onde o software é desenvolvido.

Inclusive segundo Gil (2) os indicadores podem ser separados

em função de suas características, em familias.

Sendo que no controle econômico essas famílias <IQ eficácia,

IQ eficiência e IQ segurança) poderão receber tratamentos

diferenciados.

Para que aconteça a análise de IQ por família é necessário

atributos que representam as exigências do usuário eque os

integram o critério de medida da qualidade sejamque

previamente agrupados por família.
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Acreditamos que os fatores que motivam a existência de um

software, os quais listamos no item 3.1.1, implicitamente

identificam os principais atributos de qualidade, esperados

para o programa.

Por exemplo, um software cujo surgimento tenha sido motivado

Pelo "Tempo exigido para a realização do serviço" deverá ter

rapidez como um de seus atributos. Logo o fator motivador

trouxe implicitamente a identificação de um atributo

necessário.

Destacamos, no exemplo acima um atributo, mas na realidade

existem vários outros. Se procedermos a busca a esses outros

atributos e se agrupá-los mediante critérios predef in idos,

será possível determinar os principais objetivos de

qualidade.

Assim sendo podemos dizer que as expectativas relativas aos

objetivos de qualidade podem ser previamente definidas em

função dos fatores que motivam o desenvolvimento de

soft ware.

Ent endemos que as famílias (conjunto de atributos afins)

a serem consideradas no controle econômico devemde IQ

qualidadeprincipais objetivos decorresponder aos

determinados pelo fator motivador (vide figura IV.1)
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Desta forma os atributos que identificamos no item 2.4 e que

estavam agrupados de acordo com o objetivo de qualidade

<uti1izabi1idadey de representaçãoconfiabi1idade e

confiabilidade conceituai) podem ser rearranjados de maneira

a constituírem base para determinadas familias de IQy as

quais automaticamente estarão vinculadas a objetivos de

qualidade.
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4-3. CONTROLE DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS

Procuramos abordar aqui, à luz dos conceitos exibidos no

capítulo 2, as necessidades de controle no processo de

desenvolvimento de programas de computador pelo usuário

f i nal

4.3.í. Objetivo do controle no desenvolvimento de programas

Nesta dissertação estamos procurando mostrar que o

desenvolvimento de programas de computador por pessoas não

especializadas em informática é uma realidade, presente em

inúmeras entidades, que vem tornando-se um evento econômico

relevante e principalmente por isso merece um controle

espec ífico.

que temos ao sugerir o controle desse processo é0 obj etivo

o mesmo que baliza o exercício do controle em qualquer outra

atividade, ou seja, garantir que os efeitos causados pelo

desenvolvimento de programas por pessoas não especializadas

contribuam com a missão organizacional e consequentemente

com a continuidade da entidade.

Desta forma, a prática desse controle deve também procurar

contribuir para que o desenvolvimento de programas não seja

uma atividade concorrente àquelas que são de realização

obrigatória da área que se utilizará dos programas.
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4-3.2. Tipo de controle em relação à forma de gestão

Entendemos que o processo de desenvolvimento de software

pelo usuário final é uma atividade produtiva e como tal deve

receber gestão operacional, econômica e financeira -

Ass i m também devesendo o controle ser dos t i pos:

operacional, financeiro e econômico

4.3.2.í. Controle operacional

0 controle operacional do desenvolvimento de programas é de

responsabilidade do gestor da unidade administrativa onde o

desenvolvimento acontece.

o desenvolvimento se dá sob seu raio de atuaçãoIsto porque

e por intermédio de recursos humanos e materiais que estão

sob sua responsabilidade-

Como dissemos anteriormente, nesta dissertação não será

abordado esse tipo de controle.

Entretanto, vale salientar que entre as atividades do

controle operacional encontra-se a tomada de decisão sobre a

viabilidade técnica do desenvolvimento ou não de programas

pelo pessoal da unidade administrativa-
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4.3.2.2. Controle 'financeiro

A responsabilidade pelo controle fj^ance-i.fD sfro

desenvolvimento de programas de computador sçu especialistas

varia em função do modelo de gestão da entidade.

é que os resultados co controleEntendemos que o ideal

financeiro sejam do conhecimento do gestor da entüdace orj-re

o desenvolvimento ocorre.

é importante ressaltar que o software é instrumento: Para

apoio à geração de produtos ou serviços de uma determinada
í

área.■

Desta forma na maioria das ocasiões o controle financeiro do

desenvolvimento de software se dá de maneira indireta, uma

a gestão f i nanceira enfoca desembolsosvez que e!
recebimentos provenientes do produto ou serviço ao qual o

software serviu como ferramenta para sua elaboração.

Controle econômico4.3.2.3.

0 controle econômico do desenvolvimento de programas de

computador deve ser de responsabilidade do gestor da área

onde ocorre o desenvolvimento e em algumas circunstâncias

deve ter a participação daquele que responde pelo controle

econômico da entidade como um todo.
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Isso porque acreditamos que o controle econômico do

desenvolvimento de programas de computador pelo usuário

final deve ser executado com base em análises e confrontos

com outros eventos econômicos, e a sua execução deve visar o

melhor resultado econômico da entidade como um todo e nunca

apenas a área onde ocorre o desenvolvimento.

Dissemos que o controle econômico do desenvolvimento de

software deve considerar outros eventos econômicos porque

muitas vezes os beneffeios proporcionados por um software só

observados com clareza durante a execução ou apóspodem ser

o t ér mino doutras atividades que representam outros eventos

econ om1cos-

Por exemplo, um programa desenvolvido para apoiar decisões

sobre nível adequado de estoque de matéria prima só poderá

ter os seus benefícios analisados com precisão após a

observação da produção de alguns bens, ou após as primeiras

compras para reposição desse item.

Isto porque. tenha feitoimaginemos que o programa

indicações abaixo das necessidades, nesse caso a entidade

pode se ver obrigada a fazer compras (que é um novo evento

econômico) em condições que lhes sejam desfavoráveis ou

ainda a paralizar ou diminuir o ritmo de produção (que é

outro evento econômico).
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Entendemos que embora a responsabilidade pelo controle

econômico deva ser do gestor da área onde o desenvolvimento

acontece em muitas ocasiões não é possível que ele o assuma

em sua plenitude por deficiências no modelo de gestão que

impede ou dificulta a sua interação com outros eventos

econoraicos.

Em função desse nosso entendimento Julgamos que se faz

necessário aqui uma breve abordagem sobre modelo de gestão

controle econômicoapropriadoviabiliza doque o

desenvolvimento de software sem especialistas.

é entendido por nós como o conjunto dettodelQ.dc_Gestão
princípios, premissas que servem, como base para a ordenação

da produção dedos fenômenos (eventos e fatores)

para o controle de sua eficiência ebens/servicos e

eficácia.

para identificarmos um modelo de gestão nosDesta forma

parece suficiente que enunciemos os princípios e premissas

base para ordenação dos fenômenos daque constituem a sua

produção.

alguns princípios elistaremos a seguirsendoAss i m

necessária para aexistência Julgamospremissas cuja

controle econômico de desenvolvimento deexecução do

software.
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MODELO DE 6EST20

+■ -+
PRINCÍPIOS E PREMISSASASPECTOS

. deve haver aceitação organizada e coordenada deLIDERANÇA

■anifestaçoes de opinião de níveis de subordinação

inferior;

. deve ser conhecido por parte dos gestores o grau de

confiança que pode ser atribuído a cada profissional

bea coio o perfil de cada ub;

. delegação de autoridade e responsabilidade, e

. existe organograaa preestabeiecido aesio que

inforaalaente.

+•
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+•

PRINCÍPIOS E PREMISSASASPECTOS

. a foria de coaunicação deve pressupor a necessidadeFORMA DE

C0HUNICAÇ20 de interação do receptor cob o eiitente;

. o fluxo de coiunicação (seapre que possível) deve

percorrer os caainhos naturais do organograaa; e

. existe sisteaa de coaunicação e inforaação.

FORMA DE

. o processo de aotivação deve prever esqueaas deMOTIVAÇÃO

recoapensas e abandonar a aaeaça explícita; e

. existea sisteaas para avaliação e aedição de

perforBance que refletes o nível de aotivação dos

profissionais.

PROCESSO DE

. o processo de toaada de decisões deve serTOMADA DE

aliaentado por inforaaçees tecnicaaente identificadasDECISÕES

e aensuradas;

. deve prever o envolviaento de níveis hierarquicaaente

inferiores, no BÍniao coao fornecedores de inforiações

e opiniões; e

. deve considerar o efeito das decisões nos aspectos

aotivacionais.
—4.+------
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!
PRINCÍPIOS E PREMISSASASPECTOS i

. deve ser ágil e objetivo; e
PROCESSO DE

. lodelo de tosada de decisões da entidade é daraiente
TOMADA DE

definido e de conhecisento geral.
DECISSO

UTILIZAÇSO DE

RECURSOS . preocupa-se coi produtividade e coa otiaizaçao de

recursos disponíveis tanto huiano quanto laterial,

bea coao cob a qualidade dos serviços que oferece à

entidade; e

. existe* parânetros para avaliar a qualidade dos

serviços prestados.

FORMA DE DEFINIR

OBJETIVOS . considera seapre os objetivos, crenças e valores da

entidade cobo ub todo;

. considera a aissio da entidade;

. considera a realidade atual e prespectivas da

entidade e do aeio externo;

. é sustentado pela análise de viabilidade.

++•
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+~ ------- -f

!
PRINCÍPIOS E PREMISSASASPECTOS !

. contempla formas específicas para comunicá-los aos

FORMA DE envolvidos direta e indiretaiente na tarefa de

atingí-los;DEFINIR

OBJETIVOS

. envolve níveis inferiores de subordinação no

estabelecimento da fona de operacioná-los; e

. crencas e valores da entidade estão claramente

definidos.

. as informações de controle são utilizadas naCONTROLE

definição de objetivos;

ações de controle são sempre voltados para o. as

futuro;

. existe sistema de controle com modelo de decisões

previamente definido;

. existe preocupação com a sua aceitação; e

. existe definição prévia dos parâmetros a serem

indicados e mensurados para efeito de controle.

-
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4.4. COMO PODE ACONTECER O CONTROLE ECONÔMICO DO 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SEM ESPECIALISTAS.

Parece-nos que o controle econômico de desenvolvimento de

software sem especialistas pode e deve acontecer da mesma

maneira que ocorre o controle de outras atividades que geram

produtos/serviços, ou seja, por intermédio des um sistema de

informações, método de custeio, padrões, orçamentos, plano

de contas e um modelo de tomada de decisões.

A participaçao do sistema de informações no controle 
do desenvolvimento de software sem especialistas.

4.4.1.

Identificação e mensuração4.4.1.1.

Como dissemos no capítulo 2 a identificação de um evento

econômico consiste basicamente em comparar eventos ocorridos

plano de contas que indique os eventos pertinentes acom um

cada produto ou serviço.

Desta forma é necessário que haja um plano de contas que

identificação dos possíveis eventos pertinentescontemple a

ao desenvolvimento de software.

A mensuração dos eventos pertinentes ao desenvolvimento de

ocorrer dentro dos mesmos critérios esoftware, pode

procedimentos que são adotados para atribuir valores a

eventos ligados a atividade principal da área onde o

desenvolvimento ocorre.
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Relato de informações4.4.Í.2.

Os resultados do subsistema de relato de informações são

obtidos por intermédio de dois outros subsístemas que o

constituem, o de acumulação e o de avaliaçao de Custos e

Receitas.

a) Subsistema de acumulação

0 método de acumulação de custos e receitas a ser adotado

para o desenvolvimento de software pode ser escolhido

independentemente do método adotado pela entidade para as

acumulações referentes aos seus produtos/serviços.

0 software é uma ferramenta de apoio às atividades da

entidade e como tal os seus custos e receitas são parte

integrante de outros produtos/serviços da entidade.

na acumulação feita pela entidade comoIsto faz com que.

dos softwares, sem aum todo, só apareçam os valores finais

qual foi o método adotado para acumulação depreocupação de

receitas e custos do seu desenvolvimento.

Vejamos, se a entidade adota a acumulação por processo lhe

interessa saber quais valores referentes aos softwares

desenvolvidos devem ser apropriados a cada departamento ou
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centro de custos; se o método de acumulação não é este,

então o que se prec i sa são os valores referentes ao software

que devem ser apropriados ao produto.

Em ambos os casos não surgiu a necessidade de saber qual o

método de acumulação utilizado para se informar o valor do

software.

determinada área decide desenvolver o seuQuando uma

próprio software esta adotando postura semelhante à de uma

empresa que resolve construir uma determinada máquina que

usa na fabricação de um certo produto.

construção dessa máquina representa um novo processoA

produtivo para a entidade.

Pensamos que a sistemática de contabilização de custos e

é determinada fundamentalmentereceitas pelas

características do processo de produção.

sendo, o processo de construção da máquina podeAss i m

utilizar-se de sistemática de contabilização distinta

daquela adotada para tratamento de custos e receitas do

produto que ela ( a máquina) vai ajudar a gerar.
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independência da sistemática de contabilização pode serA

vista com maior clareza quando se considera que ao invés de

•fabricar a máquina a empresa a adquire.

Nesse caso não interessa ao sistema de acumulação de custos

e receitas da entidade qual foi o método adotado para

acumulação de custos e receitas da máquina, mas sim o valor

total que desembolsou na sua aquisição.

0 software desenvolvido numa determinada área da entidade

encontra-se numa posição muito semelhante a da máquina

construída pela entidade, quando o assunto é compatibilidade

entre o método de acumulação utilizado para o software e o

utilizado para os produtos/serviços da entidade.

a acumulação de custos e receitas deEntendemos que

softwares desenvolvidos sem especialistas, portanto nas

diversas áreas da empresa, deve respeitar os critérios e

procedimentos do método "por ordem de produção".

cada área abre a sua própria "OP" toda ocasião emSendo que

que se fnicia desenvolvimento de um software.

b) subsistema de avaliação

O subsistema de acumulação deve remeter ao subsistema de

avaliação os valores gerados durante o processo de
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desenvolvimento de software em cada área e esse sistema deve

atribuir valores aos mesmos.

Nossa opinião é que não existe obrigatoriedade de serem

idênticos os métodos de avaliação da entidade e os do

desenvolvimento de software e Justificamos esta posição com

argumentação que utilizamos para defender aa mesma

independência dos métodos de acumulação.

Entendemos que a avaliação dos softwares desenvolvidos pelas

diversas áreas da organização deve ser pelo método de

valores predeterminados.

Não somos partidários da adoção da avaliação a valores reais

porque esse método consiste era atribuir receitas e custos

dos produtos e serviços na medida que o subsistema de

acumulação lhe fornece os valores, isto semanalise da

eficiência, segregando apenas as ocorrências que representam

grande anormalidade. Entendemos que esse método dificulta a

atuação do controle em busca da eficiência do processo de

desenvolvimento de software-

0 método de valores predeterminados contribui fortemente coro

o controle antecendente na medida em que informa as receitas

custos antes, mesmo que eles ocorram. Além de fornecere os

parâmetros para análise de valores incorridos, o que o torna
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também um instrumento dos controles concomitante e

sucedente.

Desta forma opinamos que a avaliação de custos e receitas

deve ocorrer com base em padrões.

Padrões4.4.í.3.

Os padrões podem ser de três tipos Teórico, Padrões

passado e ideal atingível.

Padr.iÍQ._Ieftr..LCo considera que as atividades acontecerão em

condições perfeitas para o desenvolvimento de softwares ou

seja sob as melhores condições de operação. Isto seria uma

utopia para a entidade caso ela se encontrasse nos estágios

preliminares de cultura em informática.

Na realidade questionamos "as condições perfeitas" até mesmo

nas entidades que se encontram em estágio de "consolidação"

da cultura de informática. Entretanto em função do modelo de

gestão da entidade e do estágio da cultura pode ser que esse

tipo de padrão seja uma opção adequada.

valores que a organização esperaPadcões-PassadQ aponta os

incorrer referenciando-se na média de eventos passados

ajustados com base em novas expectativas.

Considerando-se que é meta da maioria das entidades estar em

constante evolução avançando dinamicamente rumo ao estágio

de "consolidação". então pode se dizer que a cada momento a
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organização deveria estar na is habilitada a apresentar maior

eficiência desenvolvimento de soft maresno sem

especialistas.

Assim sendo os padrões passados podem não ser o tipo mais

adequado uma vez que adotando acontecimentos do passado como

referencial, a entidade esta de certa forma permitindo

marcas de eficiência (ou ineficiência)influências de

obtidas num dado momento em que estava menos habilitada para

a elaboração de programas.

Entretanto em função do modelo de gestão da entidade esse

padrão pode ser recomendado, exceto se estatipo de

estágio "erabrionário". Pois entendemos queencontrar-se no

padrões passados não são uteis em hipótese alguma às

organizações que estão se iniciando em informática.

Eadcãa-Jdeal__atingível indica os valores que a entidade

considerando condições eficientes deespera incorrer

operação.

trabalho fácilA determinação desse tipo de Padrão não é

que diz respeito à definição do que vem aprincipalmente no

"condições eficientes de operação".ser

dessa dificuldade entendemos que é o tipo maisMas apesar

adequado para o controle do desenvolvimento de softwares sem
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f
especialistas, uma vez que representa a busca dinâmica da

eficiência dentro de determinadas circunstâncias. ass i m

sendo sugerimos que no estabelecimento de padrões, para o

desenvolvimento de software se utilize os conc^;*.os

inerentes ao ideal atingível, respeitando-se o modelo de

gestão e considerando também o estágio de cultura em

informática que prevalece na entidade.

Deve respeitar o estágio de cultura porque este tipo de

padrão deve representar as receitas e custos que deveríam

condições eficientes de operação.ocorrer sob E o

entendimento de "condições eficientes de operação" depende

muito da cultura e conhecimento sobre o que está sendo

produz ido.

Desta forma acreditamos que para a eficiência do processo de

software é necessário que se tenha plenodesenvolvimento de

dominio da i nt er pret ação do que vem a ser "condições

eficientes" em cada tempo e lugar (pensamos que as condições

mutáveis em função do tempo e do lugar) poiseficient es são

isto se expressa no controle por intermédio dos padrões.

Esta interdependência de dominio de interpretações sobre

"condições eficientes" e uso de padrões no controle traz

amadurecimento significativo ao processo de desenvolvimento

E isto contribui aumento dede software com o

produtividade administrativa da entidade como um todo.
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já afirmamos, acreditamos firmemente que oPois como

desenvolvimento de software sem especialistas é uma forma de

se obter aumento de produtividade administrativa Co que pode

acontecer por intermédio do software) sem aumento dos custos

da entidade e com eficácia (isto porque o "dono do problema"

reune melhores condições para desenvolver o software na

época e no prazo mais compatfvel com as necessidades).

Entretanto esta nossa afirmação só é verdadeira se houver

eficiência no processo de desenvolvimento de software.

Deve ser observado também no estabelecimento de padrões o

tipo de software (permanente ou transitório ou intermitente)

que será desenvolvido.

tendo como base um modelo de gestão semelhantePor exemplo.

item 4.3.2.3, sugerimos que se aidentificamos noao que

entidade estiver no estágio embrionário o padrão de custos

softwarede desenvolvimento dedo processo usoe

transitório, seja estabelecido considerando que as funções

programa fosse realizada em condições eficientes de 

operação, pelo processo que antecedeu a sua elaboração.

do novo

Esta sugestão embasa-se nas seguintes premissas:
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entidade em estágio embrionário terá dificuldade em- a

identificar e/ou orçar os trabalhos de desenvolvimento de

software.

estabelecer padrões base em preço de mercado (quecom

seria outra opçáo) exigiría que se tivesse conhecimento

técnico adequado para definir similaridade de software; e

o software será transitório não terá outrascomo

amortizaroportunidades gastos depara os seus

desenvolvimento e uso, portanto o ideal é que os mesmos se

equiparem aos desembolsos pelo caminho alternativo.

é importante salientar aqui, que os eventuais desvios

deverão ser analisados com cuidado, pois embora os custos do

desenvolvimento e uso do software possam ser superiores ao

método opcional podem haver benefícios indiretos a favor do

software.

Acreditamos que o tipo de padrão a ser adotado deverá variar

de acordo com o modelo de gestão e o estágio cultural de

informática. Assim sendo a cada nova fase da empresa na

informática, será necessário a análise dos três tipos de

padrão - Teórico, ideal atingível e padrões passado para

verificar qual o que melhor se adapta a nova situação

cultural podendo essa análise ser feita com reflexões

semelhantes à que adotamos no exemplo mencionado acima.

223

i



4.4 .í.4. Orçamentos

"para os objetivos de controleDiz Dearden (3) que

orçamentário é necessário separar os orçamentos de despesas

em dois tipos - operações e programados".

"Os orçamentos de operações cobrem aquelas despesas para as

quais é possível estabelecer padrões de eficiência".

"Os orçamentos programados cobrem aquelas despesas que estão

sujeitas à decisão da administração num grau razoável.

Cobrem pr»ncipalroente custos de pesquisa e desenvolvimento".

"0 controle de custos é exercido exclusivamente pela decisão

do tamanho do trabalho a ser feito".

controle do deEntendemos opara processoque

desenvolvimento de softwares sem especialistas, a unidade

administrativa que o elaborará pode utilizar-se de

orçamentos como instrumento de controle antecipado.

Sendo que este pode (a rigor deveria) ser parte integrante

do orçamento geral da entidade.

É importante salientar que o orçamento ao qual nos referimos

aqui não deve ser utilizado pelo subsistema de avaliação de

custos e receitas. Como já opinamos para a avaliação de
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custos a valores predeterminados Julgamos o padrão como o

referencial mais adequado.

Os "orçamentos de operações" para o desenvolvimento de

software, na medida do possível, devem ser estabelecidos

com base em padrões.

Os softwares permanentes são oferecem maioros que

facilidade para o uso de orçamentos de operações.

Desta forma acreditamos entidades dever iamque as

operações para osperiodicamente fazer orçamentos de

softwares permanentes e para o mesmo período deveríam

programados softwareselaborar orçamentos para os

transitórios e intermitentes.

Ou seja, a cada período as unidades administrativas orçariam

com precisão, considerando eficiência, o quanto gastarão com

cada software permanente que desenvolverá e, como se faz com

as pesquisas de uma entidade, indicariam um valor que

corresponderia ao tamanho total do trabalho correspondente

intermitentesdesenvolví mento de softwares eao

transitórios, sendo que a aprovação desse valor seria de

competência da alta administração.

Acreditamos que a existência de orçamentos para a elaboração

de softwares viabiliza a otimização dos seus processos de
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desenvolvimento, pois por intermédio desses torna-se

possível a i dentificação de objetivosprogramas com

idênticos que seriam desenvolvidos por duas ou mais áreas.

A utilização de orçamentos contribui também com o

entidade no uso da informática, na medidaamadurecimento da

em que provoca reflexões sobre o estágio de cultura da

empresa num dado momento e num período futuro. Pois ao se

estabelecer orçamentos de desenvolvimento de software

automaticamente está se tentando responder k questão "o que

a entidade tem hoje e o que precisa e pode ter no período

seguinte?"-

de orçamentos é possível e viável em qualquer estágio0 uso

de cultura em informática. Inclusive acreditamos, que um dos

primeiros passos para a elaboração de Plano Diretor de

utilização de orçamentosinformática é para oa

desenvolvimento de softwares.

Método de custeio4.4.í.5.

Existem dois métodos de custeios o custeio variável e o

custeio por absorção.

0 custeio__variável apropria ao produto somente os custos

empregados no processo produtivo e que podem ser a ele

relacionados.
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0 custeia_BQC-absQcdQ apropria ao produto todos os custos

de produção quer tenham sido gerados ou não por esse

produto.

custeio variável como o mais adequado para aConsideramos o

apropriação dos custos do desenvolvimento de software sem

especialistas.

Pois para efeito de controle o custeio variável é o mais

adequado.

Se* por exemplo* numa determinada área estiver ocorrendo o

desenvolvimento de dois ou mais softwares com níveis de

complexidade e de exigências distintas e os seus

desenvolvedores também possuírem significativa diferença de

com o custeio por absorção seriaconhecimento técnico*

difícil determinar o custo real do desenvolvimento de cada

um dos softwares* isto pela adversidade de condições e

caracter ísticas.

4.4.2. Modelo de tomada de decisões

0 aspecto mais delicado do desenvolvimento de software sem

especilistas prende-se ao risco da falta de qualidade

proporcionar decisões ou Julgamentos errôneos.
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Desta forma entendemos que é de fundamental importância que

o controle contemple parâmetros para o direcionamento de

ações que previamente minimizem o risco da qualidade do

software torna-lo um agente econômico danoso à entidade.

Por isto pensamos que o modelo de tomada de decisões que

atua como ferramenta do controle deve ser constituido de tal

forma que englobe explicitamente fatores de qualidade.

Além da preocupação com fatores de qualidade, enquanto

agentes econômicos, o modelo de tomada de decisões deve

conter princípios e premissas que estabeleçam critérios de

análise de variações, de maneira que sejam ponderados os

benefícios futuros expressos nas avaliações dos eventos

ligados ao desenvolvimento de software.

Indicadores de Qualidade como parâmetros do modelo 
de tomada de decisões

4.4.2.Í.

Pela nossa interpretação modelo de tomada de decisões é o

conjunto de príncipios e premissas que servem de base para a

um raciocínio e opinião, e indicador deformação de

é o parâmetro que expressa a relação entre aqualidade

qualidade obtida e a qualidade desejada.

entendimentos parece-nos coerente queCom base nesses

indicadores de qualidade sejam considerados parâmetros de um

modelo de tomada de decisões econômicas, pois contribuem
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para a for«acao de um raciocínio e opinião sobre a qualidade 

(que é um agente econômico).

Uma Proposta de modelo de tomada de decisões4.4.2.2.

Para motivação de reflexões, fazemos aqui uma proposta de

modelo de tomada de decisões relativas ao desenvolvimento de

software sem especialistas.

Listamos a seguir os componentes do modelo de tomada de

decisões e respectivos princípios e premissas.

a) Medida de qualidade

Podem ser utilizados os atributos identificados no capítulo

2 como critérios de medida da qualidade.

Entretanto antes de se efetuar a medida é importante que os

atributos sejam agrupados de acordo com os Iô que se

pretende obter.

b) indicadores de qualidade

Devem ser determinadas previamente as famílias de IQ que se

deseja analisar.
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A nossa sugestão é que se analise IQ de eficiência, eficácia 

segurança além de se analisare de os objetivos de

qualidade, confiabilidade conceituai. de representação e

ut »1izabi1 idade.

c) Prevenção

Como o controle, dentro do possível deve ser preventivo

então deverão ser medidos os atrfbutos da especificação e do

projet o.

Isto contribuirá com a garantia da qualidade do software

durante o seu desenvolvimento.

d) influências ambientais

Sugerimos que sejam identificados fatores redutores de

qualidade como forma de considerar influências negativas

provenientes de características culturais do ambiente onde é

desenvolvido.

Estes fatores devem variar de zero a um e devem ser

multiplicados ao medidor de qualidade "Q".

Por exemplo, se obtivermos um Q = 80 e consideramos que o

ambiente onde o software foi desenvolvido tem cultura em

informática que reune apenas 70% das condiçoes consideradas

ideais, então o nosso fator redutor será 0,7.
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Logo o valor a ser considerado para o medidor deve ser

Q = 80 x 0,7 => Q = 56

Por intermédio de entrevistas e análise de aproximadamente

350 programas, foi possível traçar analogia que permite

ilustrar essa abordagem com os seguintes fatores de redução.

+ +
máximo í mínimo

Estágio Embrionário 0.6 0.3

Despertar da razáo 0.8 0.4

Definição de identi
dade 0.8 0.6

Estágio da convergên- 
c i a 0.9 0.7

Estágio da consolida
ção i.0 0.8

+ +

e) influências do desenvolvedor

desenvolvedorcaract eristicas doEnt endemos que as

influenciam significativamente a qualidade do programa,

podendo inclusive compensar algumas influências negativas do

sendo, é conveniente identificar fatoresambiente, assim

reduzir ou aumentar a medida decorretivos, os quais podem

considerar o dominio técnico doqualidade, como maneira de

desenvolvedor.

A identificação desse fator dependerá do conhecimento que se

tem das características técnicas do desenvolvedor.
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Deve-se ter um cuidado muito grande para não efetuar

julgamentos sobre a pessoa em lugar de se julgar o seu

potencial em informática.

Apresentamos aquir também, um referencial para esses

índices.

+
Profissionais da área usuaria

aáx i BO ■íniao

. conhecisento rudisentares de infonática 0.8 0.5

. conhecisentos razoáveis i.í 0.7

!. profundos conhecitentos 1.3 0.9

—*+•
profissionais coi foraaçio et inforaática

(que ficaa lotados na área usuária)

. já atuaras na área de infonática 1.5 1.0

!. nunca atuaraa na área de inforaática
■f-----------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 0.8
4

f) influências do motivador do desenvolvimento

Os motivos que geram a necessidade de um software também

devem ser representados por fatores de redução ou de

acréscimo na medida de qualidade.
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Vejamos a nossa sugestão para esse -fator:

+■ ■+

■áxiio ! iinifio

. nível de conplexidade de serviço 0.9 0.8

. teupo exigido para realização do serviço 0.8 0.7

. Quantidade de dados a serei lanipulados 1.0 0.9

. repetitividade de tarefas 1.2 0.8

. conjugação de fatores 0.7 0.6
+■ --------- ♦

g) Análise ^e custos e receitas

A análise de desvio de custos e receitas deve ocorrer por

intermédio da comparação entre os valores que ocorreram e os

padrões

Os critérios de análise devem ser os mesmos que valem para

interpretação dos resultados da atividade principal da área

onde o software foi desenvolvido. Entretanto deve existir um

cuidado especial com o reconhecimento e apropriação de

benefícios indiretos gerados pela existência do novo

software.

É importante ressaltar que os valores de custos de software

permanentes não podem e não devem serem apropriados

exclusivamente a uma atividade ou produto.
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Pois não é correto que somente uma atividade/produto pague 

por um software que será usufruído por outras atividades.

h) Constituição de padrões

Antes de se definir, as referências que constituirão os

padrões é importante que se defina explicitamente o que são

"condições eficientes de operação" para que se saiba a

qualquer momento e a pôsteriori quais são as metas de

eficiência esperadas.

4.4.2.3. Considerações adicionais sobre o modelo de 
decisões proposto

Na proposta de modelo de decisão não tivemos o desejo de

exaustar o assunto mas apenas apontar referências para

maiores reflexões, as quais podem continuar por intermédio

de análise mais profundas sobre as características da

possíveis desenvolvedores e usuários doentidade, dos

software e do próprio programa que se deseja, sem se

esquecer de considerar o modelo de gestão da entidade.

é importante salientar que os fatores que sugerimos no

tiveram origem em entrevistas e análise desub item anterior

aproximadamente 350 softwares durante a elaboração desta

dissertação, entretanto devem ser vistos apenas como

referencial, pois cada entidade tem suas peculiaridades e

dinâmica que justificam reflexões particularizadas.

234



4-5. A CONTROLADOR IA E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS PELO 
USUÁRIO FINAL.

Todos de uma determinada entidade devem seros recursos

utilizados de forma a contribuir com objetivosos

estabelecidos para garantir continuidade dea sua

existência.

das funções da controladoria enquanto órgãoUma

administrativo é gerar subsídios para a identificação dos

esforços individuais e divulgá-los como forma de mantê-los

harmônicos, em relação ao conjunto, e convergentes, em

relação aos objetivos da entidade.

do saber, possui subsídios teóricos paraEnquanto ramo

viabilizar essa identificação e divulgação.

Principalmente por esse motivo acreditamos que aqueles que

praticam a cont rolador i a dentro da entidade possuem

subsidiar e até mesmoexcelentes condições para assessorar, 

controle econômico do deor i ent ar processoo

desenvolvimento de programas de computador por pessoas não

informática, de modo a garantir que cadaespecializadas em

áreas da entidade, além de atingir com ouma das

desenvolvimento de seus programas os objetivos que lhe são

se desvie daquilo que lhe é estabelecidopeculiares, não

parcela de contribuição para a entidade e nem tão poucocomo

perca o sincronismo com o conjunto.
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Forma de atuação da controlador ia4.5.1.

Kanitz (4) diz que "é função básica do controlador implantar

os sistemas de informações sistemas contábeis e

financeiros, sistemas de pagamento e recebimento. Folha de

pagamento, etc".

Acreditamos que o nosso pensamento sobre a controladoria e o

sistema de informações esta em concordância com o autor pois

julgamos que é função da controladoria projetar, implantar e

manter a contabilidade de custos, que pode ser vista como um

sistema de informações.

o sistema de informações é o instrumento queAssim sendo

materializa a contribuição da controladoria aosviabiliza e

decontrole dodiversos gestores processopara o

desenvolvimento de software sem especialistas em informática

que acontece em suas respectivas áreas.

a controladoria pode ajudar na geração deAcreditamos que

informações sobre desenvolvimento de sistemas pelo usuário 

final de forma a garantir melhores resultados econômicos nas

de desenvolvimento e uso de programas paraatividades

computador.
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Cabe, também à controladoria manter os gestores informados

sobre as consequências econômicas que podem ser ou que foram

causadas à entidade como um todo pelo desenvolvimento e uso

de sistemas de computador em sua área.

A controladoria deve assessorar os diversos gestores na

função de análise dos benefícios econômicos que as inovações

tecnológicas, a nível de informática, podem trazer às suas

respectivas áreas.

Assim sendo, a cont rol ador i a deve conhecer os objetivos

entidade para cada uma das áreas e manter-sedefinidos pela

do sistema de informação dospor intermédioa par,

acontecimentos ligados ao uso da informática

A controladoria, na medida do possível. deve estimular as

da entidade a divulgarem entre si suasdiversas áreas

uti1izacão derealizacões forma de recursose

computacionais.

Esse estímulo à divulgação e discussão deve ocorrer de forma

a não se caracterizar como intervenção. Pois as áreas que

estão se introduzindo na informática têm consciência de suas

frágil idades e normalmente não aceitam se expor e qualquer

aproximação feita sem o devido cuidado toma a aparência de

intervenção e crítica.
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Para garantir o não intervenc ion ismo, a argumentação da

divulgaçao discussão sobrecontroladoria para a e

realizações e utilizações de recursos computacionais para

cada uma das áreas deve residir exclusivamente no aspecto

econômico que afinal é onde realmente devem estar as

preocupações e interesses maiores da controladoria enquanto

promotora de sinergia.

As discussões sobre aspectos técnicos das opções de recursos

computacionais devem ficar no âmbito das próprias áreas e,

quando necessário, se estender à área de informática, por

intermédio dos gestores das respectivas áreas.

A controladoria só deve participar dessas discussões para

esclarecer as consequências econômicas e oferecer subsídios.

também econômicos, para apoio às decisões.

Deve assessorar no estabelecimento de padrões e orçamentos e

se necessário na elaboração do modelo de tomada de decisões.

A controladoria deve estimular as diversas áreas da entidade

a estudarem a alternativa de buscarem em mercado ferramentas

simultaneamente asde informática que possam satisfazer

diversas áreas da entidade, fazendo com quenecessidades de

a entidade como um todo se torne mais competitiva e

se mantenha dentro de sua estratégia de condutaeficiente e

dos seu negócios com os menores custos.
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A controlador ia não pode perder a visão do todo, deve sem

intervenções (isto cabe exclusivamente aos executivos

maiores da entidade) mostrar às diversas áreas da entidade

sempre o ótimo para entidade é a soma dos otimos deque nem

cada área.

Desta circuntãncias podeforma, algumasem ser

economicamente melhor para a entidade, que determinadas

desenvolvam os seus próprios programas masareas nao

participem da aquisição de um software de mercado ou até

mesmo de software elaborado ou a ser desenvolvido pela area

de informática da própria entidade.

Para participar de discussões sobre ferramentas de

informática que servem a diversas áreas a controladoria deve

com o planejamento estratégico damanter-se envolvida

entidade, acompanhando as suas mudanças, entendendo que

espécie de infra-estrutura tecnológica esse plano necessita.

Deve, na medida do possível estar informada sobre as

necessidades dos clientes, no que diz respeito ao produto

que a entidade lhes oferece, observando também os recursos

tecnológicos que esses mesmos clientes estão utilizando.

o uso da informática já estáNas entidades em que

desenvolvimento de softwaresmassificado semoe

especialistas é preocupação darotina, deve ser

controladoria a divulgação dos impactos que o uso recursos
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de informática tem proporc i onado e que contribuição tem

trazido à eficiência da gestão empresarial e aos rumos dos

negócios da entidade.

A cont rolador i a e o estágio da informatização4.5.2.

Pensamos que a informática é uma ferramenta para apoio à

eficiência e eficácia e consequentemente à produtividade.

que é combinação dos primeiros.

Se este nosso pensamento for verdadeiro então as empresas

mais competitivas por intermédio dapodem tornarem-se

informática.

linha de raciocínio concluímos que o estágioSeguindo essa

de informatização de uma entidade pode influenciar a sua

competitividade.

Não estando totalmente errado o que foi expresso acima.

controladoria soubesse a cadaseria interessante que a

cultural a entidade se encontra emmomento em qual estágio

informática. Isto para que a sua interpretação derelação a

ao âmbito externo àameaças e oportunidades em relação

entidade não deixasse de considerar esse aspecto.
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Além disso, a controladoria tem como função a assessor ia e

orientação às diversas areas na elaboração de padrões

(diversos autores, entre os quais se encontram Hecker í

Wilson <op. cit.), incluem nas funções da controladoria o

estabelecimento de padrões), e como já mencionamos no item

4.4. acreditamos que o padrão deve considerar as condições

ambientais.

Desta forma, também por isto a controladoría deve conhecer o

estágio de cultura da entidade em relação a informática.

questionável a eficiência e eficácia das sugestõesT orna-se

padrões relacionadosda controladoria aopara os

desenvolvimento de software se ela não tiver uma visão exata

do estágio cultural da informática.

Falando-se por analogia, as atitudes da controladoria em

relação ao uso de recursos computacionais sem o conhecimento

do estágio em que se encontra a entidade assemelham-se às

um médico que prescreve receitas exclusivamenteatitudes de

em função dos sintomas, sem a definição de um diagnóstico.

0 médico que assim procede poderá ocasionalmente curar o

paciente, mas corre o risco de aliviar os sintomas sem

eliminar a causa, pois a ocultou de forma que quando se

manifestar novamente pode ser fatal-
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Como Já dissemos anteriormente, acreditamos que o controle

pressupõe o conhecimento completo da situação, assim, uma

entidade não terá controle sobre o seu processo de

não tiver consciência plena do estágio eminformatização se

que se encontra.

A controlador ia, enquanto participante da definição de

padroões economicamente adequados, tem inclusive condições

de influenciar a velocidade pela qual a entidade passa pelos

estágios de informatização. Pois padrões audaciosos porém

atingíveis podem ser est i muladores de eficiência e de

aculturamento mais veloz.

aqueles4.5.3. entreRelacionamento 
controlador ia e as diversas áreas que desenvolvem os

que exercem a

seus próprios programas

Comunicação de fatos4.5.3.í.

desvio nas expectativas deToda vez que ocorrer algum

desenvolvimento de resultados do processo de desenvolvimento

controladoria identificar tal fato devede programas e a

comunicar formalmente o gestor da área.

comunicacões devem ser acompanhadas de explicaçõesTodas as

sobre as conclusões e eventualmente de indicação de novos

parâmetros econômicos que, se respeitados, permitirão que os

resultados finais sejam atingidos.
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Participação na tomada de decisões4.5.3.2.

é desejável que a controladoria conheca o modelo de tomada

de decisão, de cada área, referente ao desenvolvimento de

programas por pessoas não especializadas em informática.

possa ajudar, por intermédio do sistema depara que

informações, na geração de informações claras, objetivas e,

sempre que possível, mensuráveis para a tomada de decisão de

cada gestor.

definiçãoParticipação 
desenvolvimento de programas

de objetivos do4.5.3.3. na

A controladoria deve estimular as discussões, entre as

áreas, sobre o processo de desenvolvimento de programas.

Deve também motivar as diversas áreas a refletirem.

verificarem se os objetivos do desenvolvimentoanalisarem e

de seus programas convergem para resultados positivos na

entidade.

4.5.4. Produto do trabalho da controladoria

o trabalho da controladoria em relação aoEspera-se que

de desenvolvimento decontrole econômico do processo

usuário final gere concretamente os seguintessoftware pelo

produt os:
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manutenção eficiente do sistema deOrganização e

informações;

Divulgação de informações precisas e oportunas sobre o

desenvolvimento de programas por intermédio de manutenção e

organização eficiente e adequada do sistema de informações;

Assessor ia aos gestores para interpretação econômica

das informações referentes ao desenvolvimento de software em

suas respectivas areas;

para aplicação de ações corretivasAssessoria

imediatamente após a detecção de desvios entre os planos e o

que efetivamente se tenha realizado; e

Assessor ia para a definição de padrões.
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5. CONCLUSSO

Acreditamos que desenvolvimento de softwareo sem

especialistas será em breve uma rotina em todos os tipos e

tamanhos de entidades.

Interpretamos nos dados de comercializaçio do hardware e

software que este procedimento tem sido fortalecido nos

últimos quatro anos e mantém a perspectiva de crescer ainda

ma i s -

Mas a falta de qualidade do software proveniente desta forma

de desenvolvimento pode trazer prejuízos à entidade onde ele

foi elaborado.

Desta maneira os gestores das áreas que optam por esta forma

de desenvolvimento precisam estar atentos ao aspecto

qualidade.

gestores não tornarem-seEntretant o precisamesses

informática para evitar elaboração deespecialistas em

softwares sem qualidade. Entendemos que devem simplesmente

estabelecerem parâmetros (atributos, objetivos e famílias de

Iâ) de qualidade a serem analisados periodicamente.

Para o estabelecimento desses parâmetros é suficiente se

postarem como usuário de computação que desejam uma

ferramenta adequada para apoio à realização das atividades

da sua área.
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Como cada gestor conhece bea as atividades desenvolvidas sob

sua responsabilidade então tca condições de determinar quais

atributos deve ter uma ferramenta para auxiliá-las.

Então cada um deles ao decidir que será desenvolvido

área providenciará a definição dassoftware em sua

características que esse deverá possuir.

Uma vez definida as características exatas do software a ser

elaborado deve dar início ao controle do processo de

desenvolvimento de software.

5.1. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA EXECUÇ20 DO CONTROLE

Para controlar o processo de desenvolvimento de software é

proposta desta dissertação que o gestor da área saiba

previamente:

a - Fatores que geraram a necessidade do software

. nível de complexidade do serviço ou

. tempo exigido para realização do serviço ou

. quantidade de dados a serem manipulados ou

. repetitividade de tarefas e/ou

. conjugação de fatores.

b - Frequência de uso do software

. Permanentes ou

. Transitórios ou
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- Intermitentes.

c - Quem utilizará o software

- Profissionais da área ou

- profissionais de informática ou

- utilização conjunta ou

- profissionais de outra área.

onde acontecerád Caracter ísticas localdo o

desenvolví mento

- estágio embrionário ou

- despertar de razão ou

- definição de uma identidade ou

. estágio da convergência ou

. estágio da consolidação.

Quem desenvolverá o softwaree

- profissionais da area e/ou

. pessoas com formação em informática.

Além das informações acima é importante que o gestor saiba

qual é o plano de desenvolvimento, conhecendo as etapas

previstas e os respectivos prazos e ainda as previsões de

gastos com homem-hora e horas de computador, o que poderá

constar num orçamento de operações.
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O gestor da área que realizará o desenvolvimento, com base

na determinação que fez dos atributos que o software deverá

ter e conhecendo as informações que listamos acima terá

condições de efetuar o controle econômico do processo de

elaboração de software.

Sugerimos também o controle antecipado doque para

desenvolvimento se tenha uma identificação da qualidade de

outros programas desenvolvidos sem especialistas dentro da

entidade.

Essa identificação pode ser como a que fizemos no item 3.6.3

ou seja, composta pela lista dos atributos que devem estar

presentes nas características de um software, para que ele

possa ser considerado de qualidade adequada, e para cada

software já elaborado se d ir ia quais dos atributos realmente

estão incorporados no seu perfil.

A partir da análise de cada um dos softwares já elaborados é

possível que se conheça os problemas mais comuns na

qualidade de programas desenvolvidos na organização.

Essa analise de qualidade dos softwares já desenvolvidos é

uma forma de controle antecedente.

Para viabilizar esse controle antecipado é necessário que se

inclua na rotina do controle sucedente o mapeamento da
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qualidade do software obtido e se integre esse aapa nuaa

estatística geral da entidade sobre qualidade dos softwares

que tem elaborado.

Desta maneira, a entidade podería manter uma estatística

dinâmica sobre a qualidade dos softwares temque

desenvolvido. servir ia orientaro que para novos

desenvolvimentos mostrando onde estão os pontos fortes e

fracos.

Além de orientação para novos desen-servirde

volvimentos, esses mapas mostrariam à entidade quais os

riscos que têm corrido com a elaboração descentralizada e

se» especialistas em informática.

poder iam também se utilizar desta identificaçãoOs gestores

de riscos que a entidade tem corrido como referencial de sua

inclu í-los como IQ a serpossível vulnerabilidade e

verificado pelo seu modelo de decisão.

Independentemente de considerar esse IQ, o gestor deve

também estabelecer outros, em função dos motivos que geraram

função dasdo softwaredesenvolví mento emo

características do ambiente e do tipo de usuário e em função

do desenvolvedor.
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Este trabalho sugere que aconteça o controle antecedente e

intermédio dos estabelecimento de hedidasconcomitante, por

e Indicadores de Qualidade e Valores de Custos e receitas na

fase de especificação e de projeto do software.

5.2. CONCEITOS QUE SUSTENTAM 0 CONTROLE

Entendemos e tentamos transmitir nesta dissertação que para

acontecer o controle econSmico do desenvolvimento de

software sem especialistas é indispensável que exista um

Sistema de Informações eficiente ágil e dinâmico sustentado

por conceitos bem definidos de contabilização de custos e

receitas.

Acreditamos que os conceitos a serem adotados para o sistema

de informações devem ser basicamente:

a - a acumulação de custos e receitas referentes ao software

deve ocorrer por produto (software) e independe do método

utilizado pela entidade para acumulação de custos e receitas

de seus produtos/serviços finais;

a avaliação de custos e receitas devem ser a valoresb

predeterminados, e também independem do método utilizado

pela entidade para avaliar os custos e receitas de seus

produtos/serviços finais;
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os padrões deveu ser as referências para avaliação dec

custos e receitas e devem representar as receitas e custos

que deveríam ocorrer sob condições eficientes de operação;

os padrões devem ser dinâmicos, sendo alterados emd

função de fatores que possam influenciar a eficiência de

operações, sendo que entre os fatores que podem afetar a

eficência estágios de cultura deencontram-se os

informática, as características dos desenvolvedores e

usuários e o tipo de software era função da sua frequência de

uso;

poderão ser do tipo teórica, idealpadrõese os

atingível e padrões passados.

Apesar da indicação do padrão mais adequado depender das

características peculiares de cada entidade, corremos o

risco de afirmar que o ideal atingível é o mais adequado

para organizações com um modelo de gestão semelhante ao que

estabelecemos no item 4.3.2.3.

Considerando essa nossa opção pelo padrão ideal atingível é

importante esclarecer que os mapas estatísticos de qualidade

desenvolvidos que nos referimos algumas linhasde programas

acima nao podem ser confundidos com padrões passados.

Para a entidade que se encontra em algum dos estágiosf

preliminares, e que não tenha desenvolvido número razoável

de programas, parece-nos adequado que o referencial para
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determinação do padrão ideal atingível sejam os parâmetros

que seriam adotados se as atividades que o software vai

executar acontessem em condições eficientes de operação, por

caminhos que já tenham sido utilizados noutras ocasiões.

Acreditamos que esse referencial é válido porque para a

entidade deve ser interessante que o software mantenha ou

melhore a performance, os custos e receitas das atividades

para qual esta sendo desenvolvido.

o método de custeio deve ser direto para facilitar a9

análise e controle de eficiência do desenvolvimento de

software.

h -os orçamentos de operações servem às estimativas de

despesas dos programas permanentes enquanto os orçamentos

utilizados para previsões de gastos comprogramados são

programas intermitentes e transitórios.

5.3. MODELO DE TOMADA DE DECISÕES

de suma importância para aque éEntendemos também

existência de um modelo de tomadarealização do controle a

de decisões.

aspectos que julgamos queNesta dissertação elencamos os

esse modelo e os respectivosdever iam ser abordados por

princípios e premissas os quais devem dizer como fazer para:
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estabelecer e executar medida de qualidade;a -

b definir qualidade desejada;

definir a relação de qualidade desejada e obtida, ouc

seja, como se define IQ;

d identificar que famílias de IQ deverão ser analisadas;

análise de resultados influênciasconsiderare na

ambientais e culturais;

f analisar os custos e receitas observados a cada etapa do

desenvolvimento de software, considerando os benefícios

futuros a serem obtidos pela sua existência.

5.4. A CONTROLADORIA

Acreditamos que o desenvolvimento de softwares sem

especialistas deve ser incentivado ao máximo, de forma que

as entidades possam contar rapidamente com os benefícios

provenientes da geracáo automática de informações.

conceitos de controle e qualidade devem serPensamos que os

maneira a garantir o sucesso dessa forma dejuntados de

isto acontecer naso caminho ideal paradesenvolvimento e

258



entidades é por intermédio da conscientização dos seus

gestores.

Pois esses conceitos devem estar embasando suas atitudes

enquanto participantes do processo de gestão econSmica da

intermédioentidade, por do controle econômico do

desenvolvimento de software nas suas respectivas áreas.

Acreditamos que a controladoria tem um papel importantíssimo

nesse processo de conscientização, uma vez que faz parte das

suas funções a assessor ia aos diversos gestores na

determinação de parâmetros e conceitos a serem utilizados no

controle econômico.

Essa assessor ia da controladoria, que abrange desde apoio

teórico no estabelecimento de padrões até instruções de como

interpretar os resultados econômicos de cada área, deve ser

a forma pragmática de promoção da conscientização geral.

isto sem desprezar a eventual necessidade de treinamento

formal dos gestores.

A Controladoria pode ser o canal de sincronismo entre os

processos de desenvolvimento de software das diversas áreas

discussões e resultadosdivulgandomotivando as os

econômicos das elaborações de programas.
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Defendemos, nesta d i ssertaçio, a idéia de que todo o suporte

teórico do controle de desenvolvimento de software sem

especialistas pode ser dado pela controlador ia.

A entidade a controladoria pode dar sua contribuição. no que

tange ao desenvolvimento de software pelas próprias áreas,

por int ermédioestando atenta, do sistema geral de

informações, à eficácia de cada uma delas informando sobre

os resultados de suas atividades.

Isto torna-se bastante importante porque o desvio de alguns

profissionais de suas tarefas para o desenvolvimento de

software pode comprometer sobremaneira a eficácia de suas

áreas e até mesmo da entidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS5-5.

Nesta dissertação não tivemos a pretensão de exaustar o

assunto, mas sim oferecer referencial para reflexões sobre

parãmentros necessários para execução do controle econômico

importãnc i ado desenvolvimento de software, ressaltando a

que deve ser dada pelo controle econômico aos atributos que

definem a qualidade dos programas e buscando explicitar as

contribuições que a controladoria pode oferecer para o

sucesso econômico dessa forma de elaborar softwares-
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Assim sendo acreditamos que o assunto tratado nesta

dissertação pode ser mais amplamente explorado detalhando,

por exemplo, a -forma de reconhecimento de receitas geradas

pelo software desenvolvido sem especialistas, a influência

do modelo de gestão na qualidade dos softwares, o aumento de

administrativaprodutividade proporcionado pel o

softwares sem especialistas, verificaçãodesenvolvimento de

mais profunda da tendência e forma de desenvolvimento de

cont ribuicoes das universidadessoftwares, aoas

especialistas (as quais precisamdesenvolvimento sem

diminuir a ênfase do ensino de linguagens de programação a

favor do ensino da estruturação lógica dos problemas a serem

inúmeros outros aspectos quetratados pelo computador) e

deixamos de abordar.
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GLOSSÁRIO

ADMINISTRAÇÃO - Conjunto de princípios normas e 
•funções que têm por fim ordenar os 
fatores de produção e controlar sua 
produtividade e eficiência para se 
obter determinado resultado.

ALGORITIMOS Conjunto de instruções ordenadas 
com uma finalidade específica.

0 que é próprio 
alguma coisa.

ATRIBUTO <*) de um ser ou de

— Unidade contábil onde são acumulado 
custos, com objetivo de custeio de 
produtos e controle de operações

CENTRO DE CUSTOS

CENTRO DE RESULTADOS contábil. Onde se acumulam 
receitas. Apurando-se

Unidade 
custos e 
resultado.

um

CIÊNCIA Conjunto organizado de conhecimento 
relativo a um determinado objeto, 
especialmente os obtidos mediante a 
observação, a experiência dos fatos 
e um método próprio.

- Representação dum objeto 
pensamento, por meio de 
características gerais.

pelo
suas

CONCEITOS

CONTROLE DE QUALIDADE - Avaliação da qualidade de software
após a elaboração <avaliação do 
produto). Essa avaliação
acompanhada de ações que 
qualidade ideal
repercussões 
eventualidade de 
qualidade inadequada.

e
buscam a 

evitame
danosas na

observarse

arcados- Sacrifícios financeiros, 
pela entidade 
serviços consumidos 
outros bens ou serviços.

CUSTOS
relativo a bens e/ou 

na produção de
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CUSTO YARIAVEL — É aquele que pode ser objetivamente 
identificado com o produto. Altera-

volumede acordose com o
produz ido.

CRENÇA - Convicção <*) certeza adquirida.

DADO <*) Elemento ou quantidade conhecida 
que serve como base à resolução dum 
problema, elemento para formação 
dum juízo (opinião).

DECIS20 Julgamento<*>, opcão<*), opção após 
exame.

DEFINIÇSO - Enunciacão dos atributos essenciais 
de (uma 
inconfund ível.

coisa) de modo que a torne

DEPARTAMENTO Unidade administrativa, que pode 
corresponder a um ou mais centros 
de resultados ou de custos.

- Sacrifício financeiro, arcado pela 
entidade relativa a bens e/ou 
serviços consumidos direta ou 
indiretamente para obtenção de 
receitas.

DESPESAS

- Exposição de matéria estudada.DISSERTAÇSO

EFICACIA - Obtenção dos resultados esperados.

Desempenho adequado na realização 
de uma atividade.

EFICIÊNCIA

GARANTIA DE QUALIDADE - Avaliação da qualidade do software
durante a elaboração (avaliação ao 
processo). Essa avaliação é 
acompanhada de ações que garantam 
que o produto/servico que encontra- 
se em desenvolvimento terá a 
qualidade desejada.
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GESTÃO Ato de gerir, administrar, dirigir.

INFORMAÇÃO Dados sobre alguém ou algo, 
instrução, direção, noticia.

INFORMÃTICA - Informação automática.

MAINFRAMES Computadores com grande capacidade 
de armazenamento simultâneo de 
dados.

MISSÃO Algo que deve 
i nt ermédio dos 
mat eriais de 
entidade

ser feito por 
recursos humanos e 

determinadauma

MODELO Aquilo que serve de exemplo, norma, 
aqui1 o que 
ou medida para realização de alguma 
coisa.

se estabelece como base

Computadores com capacidade para 
efetuar simultaneamente proces
samento de dados relativos a 
diversas atividades.

MULTITAREFAS

Computadores que permitem o uso 
simultâneo de diversos usuárioS.

MULTIUSUÃRIOS

Resumo dum acontecimento ou dum 
assunto qualquer.

NOTÍCIA

Teoria que serve de base a um 
r ac i oc ín i o.
Princípios que servem de base a um 
racioc ínio.
Cada uma das proposições que serve 
de base à conclusão <*>. 0 que
deveria existir.

PREMISSAS

Preceitos, regras, lei, norma. 
Formula que indica o modo correto 
de falar, raciocinar e agir.

PRINCÍPIOS <*>
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- Transformação de elementos ou
quantidade conhecidas em resumo dum 
acontecimento ou de um assunto.

PROC. DE DADOS

PROCESSAMENTO Ato de 
Processo).

Processar (Organizar

- Sucessão de estados 
maneira pela qual se 
operação segundo 
normas.

PROCESSO ou mudanças 
realiza uma 
det erminadas

É uma medida da relação entre a 
eficiência e a eficácia.

PRODUT10IDADES

Conjunto organizado de instruções 
ordenadas 
linguagem que pode ser interpretado 
pelo computador, 
função a transformação de dados em 
informaçoes.

PROGRAMAS
codificadase em

que tem como

É o valor do possível benefício a 
ser gerado pelo software.

RECEITA

Formula que indica segundo alguns 
valores, o modo correto de falar, 
pensar, de raciocinar, agir num 
caso determinado.

REGRA <*>

organizadoUm conjunto 
est abeiecido.

SISTEMAS ou

Conjunto de partes coordenadas que 
concorrem para a realização de um 
conjunto de objetivos.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO - Qualquer
informacão 
processamento) qualquer que seja o 
uso feito dessa informação.

sistema usado para prover 
(incluindo o seu

Parte material ou conjunto de 
processos de uma arte.

TÉCNICA
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TEóRIA Conjunto de princípios fundamentos 
duma arte ou duma ciência.

VALORES - Importância
determinadas coisas <*).

atribui aque se

<*) Ferreira, Aurélio B. de Holanda Minidicionário da Língua 
Portuguesa.
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