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“Herdamos de nossos antepassados o desejo agudo pela unificação do conhecimento.
Mas o crescimento, tanto em abrangência quanto em profundidade, das diferentes áreas de
conhecimento nos últimos cem anos nos levou a um estranho dilema. Sentimos claramente

que estamos apenas agora começando a adquirir material confiável para soldar todas as
partes num todo único; mas, por outro lado, tornou-se quase impossível para uma única

mente comandar mais que uma pequena parte especializada desse conhecimento.

Não vejo outra saída para esse dilema, para que não se perca para sempre nosso
verdadeiro objetivo, senão que alguns de nós devem arriscar-se, iniciando uma síntese de
fatos e teorias, a despeito de conhecerem muitas delas imperfeitamente e com domínio de

segunda-mão e, além do mais, correndo o risco de serem tomados por tolos.”

Ervin Schrödinger (1944)
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Resumo
Mundim, A. P. F. (1999). Proposta de um Ambiente Cooperativo Suportado por

Computador para a Participação de Pequenas e Médias Empresas em Organizações

Virtuais. São Carlos,  1999. 133p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São

Carlos, Universidade de São Paulo.

Diversos fatores levam ao crescimento do número de cooperações entre empresas.

Dentre estes podem ser destacados: o rápido desenvolvimento de novas tecnologias de

informação e a tendência das empresas concentrarem-se em suas competências essenciais,

procurando tornarem-se ágeis para sobreviverem no competitivo mercado atual. Neste

cenário, Empresas Virtuais (EVs) constituem uma apropriada alternativa e vantagem

competitiva para Pequenas e Médias Empresas (PMEs). EVs podem ser formadas dentro de

Organizações Virtuais (OVs), que são redes de potenciais parceiros (empresas). Entretanto,

através de uma utilização sistemática de modernas tecnologias de informação, as EVs se

tornam mais viáveis economicamente, devido a uma significativa redução nos custos de

transação. Diante desta alternativa, propõe-se um ambiente cooperativo suportado por

computador que possibilite e otimize a participação de PMEs em OVs. Como ambiente

entende-se aqui as soluções técnicas de suporte computacional (ou infra-estrutura de

informação), que devem apoiar a participação de PMEs nos processos de trabalho

cooperativo do ambiente distribuído de uma OV. As questões humanas e organizacionais que

as PMEs devem atender para participarem em OVs são, também, abordadas por este

trabalho, não constituindo, porém, o foco principal da pesquisa. Por fim, apresenta-se um

cenário de exemplificação do ambiente proposto.

Palavras-chave: organizações virtuais; infra-estrutura de informação; trabalho cooperativo

suportado por computador; pequenas e médias empresas.
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Abstract

Mundim, A. P. F. (1999). Proposal of a Co-operative Environment Supported by Computer

for the Participation of Small and Medium Enterprises in Virtual Organisations. São Carlos,

1999. 133p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de

São Paulo.

Many factors bring the increase in the number of co-operations among enterprises.

Among them, it can be addressed: the quick development of new information technologies

and the enterprises tendency to concentrate on their core competencies, aiming to became

agile to survive in the competitive actual market. In this context, Virtual Enterprises (VE) are

an appropriate alternative and competitive advantage to Small and Medium Enterprises

(SMEs). VEs can be formed inside Virtual Organisations (VOs), which are networks of

potential partners (enterprises). However, VEs become more feasible by means of a

systematic use of modern information technologies, due to a significant reduction on

transaction costs. Considering this alternative a co-operative environment supported by

computer is proposed, in order to enable and optimise the participation of SMEs in VOs.

Here, environment is understood as technical solutions of computer support (or information

infra-structure), which must sustain the participation of SMEs in the co-operative work

processes of the distributed environment of a VO. The human and organisational aspects

which the SMEs should meet to participate in VOs, are also approached by this project,

nevertheless, they are not the main focus of the research. In the end, an exemplification

scenario of the proposed environment is presented.

Keywords: virtual enterprises; information infrastructure; computer-supported co-operative

work; small and medium enterprises.
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1. Introdução

Este capítulo inicial apresenta a contextualização do trabalho, o objetivo

estabelecido, as justificativas que motivaram o desenvolvimento do mesmo, e por fim, a

forma como estão organizados os capítulos.

1.1 Contexto do Trabalho

Diversos fatores levam ao crescimento do número de cooperações entre empresas.

Dentre estes podem ser destacados: o rápido desenvolvimento de novas tecnologias de

comunicação e informação e a tendência das empresas concentrarem-se em suas

competências essenciais (“Core Competencies”), procurando tornarem-se ágeis para

sobreviverem no competitivo mercado atual (HAMUEL & PRAHALAD, 1994). Este foco

nas competências essenciais leva as empresas a terem de cooperar para oferecer produtos e

serviços completos ao mercado consumidor. Adicionalmente, as rápidas transformações

tecnológicas e o crescente processo de globalização tornam o ambiente de negócios

extremamente competitivo. Tal cenário abre novas perspectivas de crescimento para

Pequenas e Médias Empresas (PMEs), às quais possuem uma estrutura mais ágil e, portanto,

mais adequadas às características anteriormente citadas.

Neste ambiente de negócios, PMEs encaram o desafio de encontrar um modelo

organizacional que lhes permita explorar oportunidades de negócios, inclusive globais,

considerando seus recursos limitados e, sem a exposição ao risco de investimento direto.

Segundo BREMER et al. (1996b), Empresas Virtuais (EVs) e sua forma de organização

baseada em cooperação e competitividade podem ser assumidas como adequadas para

atender estes requisitos, além de suportar a formação de empresas baseadas em alta

tecnologia.

Empresas Virtuais são classificadas como um tipo de cooperação entre empresas,

voltadas para a atuação em ambientes de negócios extremamente dinâmicos e competitivos.

Sua característica básica é a recorrência sistemática de competências externas à empresa,

distribuídas em empresas independentes, sem consideração sobre sua localização física. Uma
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EV visa atender uma determinada oportunidade de negócio. Para o cliente, porém, a

impressão é de uma empresa única. Uma vez encerrada a oportunidade, a EV se dissolve.

Para a formação de EV, pode-se partir da criação de uma Organização Virtual (OV),

ou seja, a criação de um grupo de empresas predispostas a cooperarem, que ao surgir uma

oportunidade de negócio, se unem e criam uma EV para explorar tal oportunidade

(BREMER et al., 1999). Uma ou várias EVs são, portanto, uma conseqüência ou resultado

da OV.

Esta abordagem baseia-se amplamente no uso intensivo de padrões e avançados

serviços computacionais de comunicação e informação. Segundo PICOT et al. (1997), a

intensa utilização de modernas tecnologias de informação permitem uma significativa

redução nos custos de transação, tornando as EVs viáveis economicamente. Todavia, sua

efetivação depende fundamentalmente de aspectos organizacionais. Assim, em uma EV, a

organização e a intensa utilização de tecnologias de informação e comunicação são

dependentes e associadas.

Poucos trabalhos no Brasil têm estudado o impacto deste tipo de cooperação nas

organizações, especialmente em PMEs do setor produtivo. Adicionalmente, o

comportamento e a adequação do ser humano neste ambiente de extrema dinamicidade e

instabilidade têm sido colocados em segundo plano. O estudo e a análise de como otimizar a

utilização de tecnologias de informação que suportem o trabalho cooperativo entre

organizações e pessoas de PMEs, em ambientes dinâmicos de negócios, como em OVs e

EVs, visando o aumento de competitividade, são o enfoque deste trabalho. 

1.2 Objetivo do Trabalho

De acordo com o enfoque deste trabalho, o principal objetivo é desenvolver uma

proposta de ambiente cooperativo suportado por computador que possibilite e otimize a

participação de PMEs em OVs.

Como ambiente entende-se aqui as soluções técnicas de suporte computacional (ou

infra-estrutura de informação), que devem apoiar a participação de PMEs nos processos de

trabalho cooperativo do ambiente distribuído de uma EV. As questões humanas e

organizacionais que as PMEs devem atender para participarem em EVs serão, também,

abordadas por este trabalho não constituindo, porém, o foco principal da pesquisa.
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As atividades necessárias para a realização do objetivo deste trabalho são, portanto:

•  definição de um modelo de OV de referência, com detalhamento de seus processos de

negócio, regras e ciclo de vida, para utilização no desenvolvimento do ambiente

cooperativo, note-se que uma empresa participa inicialmente de uma OV, e

posteriormente poderá participar de uma ou várias EVs criadas por esta OV;

•  elaboração de uma série de requisitos necessários para participação de PMEs em OVs

(modelo de referência adotado anteriormente);

•  escolha das melhores soluções propostas de sistemas e tecnologias de telecooperação para

elaboração do ambiente cooperativo, sendo possível a escolha integrada de algumas

destas soluções, pretende-se também um conhecimento prático das melhores alternativas

de comunicação para integração de empresas a nível nacional e internacional;

•  proposição de um ambiente cooperativo que suporte a participação de PMEs no modelo

de OV de referência, definindo as melhores soluções computacionais de suporte, e;

•  projeto de um cenário na Fábrica Integrada Modelo (FIM) da USP de São Carlos, onde

será aplicado o ambiente proposto para exemplificação.

1.3 Justificativas do Trabalho

Este trabalho tem uma grande importância e vários desdobramentos a oferecer sejam

para o grupo de pesquisas sobre Empresas Virtuais do NUMA (Núcleo de Manufatura

Avançada) da USP – São Carlos, a comunidade científica e o setor industrial.

Em termos do grupo de pesquisa, este trabalho justifica-se de diferentes maneiras.

Em primeiro lugar contribuindo com o desenvolvimento dos conhecimentos sobre infra-

estruturas de informação para Organizações e Empresas Virtuais. Além disto, ele

possibilitará o desenvolvimento de uma proposta de ambiente cooperativo suportado por

computador que poderá ser usada para a análise e estudo de casos práticos em empresas

sobre o enfoque de OVs. Como resultado final concreto, o trabalho também possibilitará a

complementação do cenário de integração da FIM, de forma que este se torne mais elaborado

e passe a considerar a formação de EVs.

Em termos científicos, a principal contribuição do trabalho é a proposta de um

ambiente cooperativo suportado por computador, pois não existe ainda uma sistematização
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proposta de forma ampla e simplificada e considerando a abordagem de OVs. Além disto,

este trabalho poderá ser uma fonte útil de informações devido aos conhecimentos e pesquisas

sobre os diversos temas envolvidos, que foram necessários catalogar para permitir a

elaboração do ambiente cooperativo.

Para as empresas, o trabalho irá proporcionar um esquema que pode ser utilizado

como referência para o desenvolvimento de ambientes cooperativos suportados por

computador. Lembrando que este esquema, ao contemplar a participação de PMEs em OVs,

poderá servir de um importante guia para as empresas desta classe que estão adotando esta

prática ou objetivando adotá-la e, que o fazem hoje sem maiores conhecimentos sobre a

forma de operacionalizá-la e suas implicações. Para grandes empresas, o trabalho também

poderá servir para a criação de ambientes cooperativos entre as áreas funcionais ou com seus

fornecedores.

1.4 Estrutura do Trabalho

Este trabalho é apresentado conforme a sistematização a seguir:

Capítulo 2: Estado da Arte – Constitui a revisão bibliográfica de todos os temas pertinentes

ao escopo do trabalho, tais como: Dinâmica Empresarial, Empresas e Organizações Virtuais,

Negócios Virtuais Globais, Tecnologias de Informação para o Trabalho em Grupo e Modelos

Organizacionais.

Capítulo 3: Ambiente Cooperativo: Impactos e Dificuldades de Implementação –

Apresenta os impactos das redes de cooperação nas PMEs e os requisitos e vantagens que as

mesmas terão participando do framework de Negócios Virtuais Globais, descrito no capítulo

2. Discute, também, os aspectos humanos das dificuldades de implementação de um

ambiente cooperativo a distância. Por fim, considerando estes pontos descreve-se a

metodologia de desenvolvimento deste trabalho de mestrado.

Capítulo 4: Desenvolvimento do Ambiente Cooperativo Suportado por Computador –

Apresenta a proposição de um ambiente cooperativo suportado por computador.

Primeiramente, especifica-se uma classificação dos serviços de telecooperação a serem

utilizados. A seguir, descreve-se o ambiente e seu esquema de desenvolvimento; baseado nas

características e funcionalidades de sua infra-estrutura de comunicação que também é

definida. Por fim, enumera-se as soluções suportadas pela proposta aos problemas mais

freqüentes em ambientes cooperativos a distância.
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Capítulo 5: Instanciação do Ambiente em um Cenário na Fábrica Integrada Modelo –

Descreve o projeto do ambiente proposto em um cenário na Fábrica Integrada Modelo para

exemplificação.

Capítulo 6: Conclusões – Apresenta as considerações e conclusões finais sobre o trabalho

de mestrado.
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2. Estado da Arte

Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica dos principais temas relacionados

ao escopo deste trabalho.

2.1 Dinâmica Empresarial

O ambiente de negócios do passado, numa visão simplificada da sociedade de

consumo, pode ser resumido como: mercado estável, grande demanda, consumidores

conformados e pacientes, mínima exigência de qualidade e evolução geralmente lenta da

linha do produto. Estes fatores fizeram a competição entre fabricantes justa e calma, já que

normalmente empresas conhecidas podiam facilmente manter seus clientes e seu nicho no

mercado. Assim, a estrutura de uma empresa convencional em um ambiente econômico

estático de produção em massa, como aquele, permaneceu estável e baseou-se nos antigos

postulados e princípios da teoria organizacional clássica.

Atualmente, entretanto, o contexto de organização empresarial está completamente

mudado. A globalização e a segmentação do mercado mundial através das novas tecnologias

de informação e comunicação provocam maior competição entre os fabricantes. Como

resultado, observa-se uma gama de mudanças no papel e no comportamento dos

consumidores, o que estimula uma transição natural de uma economia de produção em

massa para uma economia de produção individualizada, onde o consumidor se tornou mais

exigente. Uma economia tão orientada ao consumidor significa a chegada de um ambiente

dinâmico e incerto, requerendo alta qualidade e conformidade aos padrões para produtos

competitivos, associado com a transição de produtos sem defeitos para a satisfação completa

do cliente. O que implica na evolução rápida do produto, com uma considerável redução no

ciclo de vida do mesmo.

Portanto, a capacidade de adaptação a mercados desafiantes e de introduzir novos

produtos e serviços mais rápido que os competidores tornou-se crucial. Segundo

GONÇALVES (1997), a tendência dos negócios está claramente em direção a necessidade

de gerenciamento das mudanças organizacionais e operacionais dentro das empresas em

função de enfrentar a competição global e as condições de mercado flutuantes.
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Nos últimos 25 anos, o mundo dos negócios tem passado por uma transição de uma

economia industrial para uma economia de informação, um ambiente onde a informação

aciona a criação de riquezas e prosperidade, e onde as empresas habituadas a vencerem pelo

tamanho estão perdendo espaço para concorrentes mais ágeis no uso da informação

(BROWNE et al., 1995; DRUCKER, 1994 e ROCKART & SHORT, 1989).

Analogamente, o conceito CIM (Computer-Integrated Manufacturing), que ansiava

prover rapidamente a informação certa no lugar certo, na hora certa e no formato certo pela

empresa, está também em evolução. Depois de uma era de intenso processamento de dados,

a Manufatura Integrada por Computador entrou agora numa era de intenso processamento de

informação, e está evoluindo em direção de uma era de intensivo conhecimento

(VERNADAT, 1996).

  Especialmente PMEs sentem a falta dos recursos necessários para lidar

simultaneamente com os desafios de: criar novos mercados, oferecer novos produtos (valor

agregado) e garantir flexibilidade na resposta as novas características do mercado. São

necessários conceitos organizacionais que permitam obter o tamanho ou capacidade (virtual)

necessária para aumentar os recursos acessíveis, sem perder sua flexibilidade (HAMUEL &

PRAHALAD, 1994). Uma abordagem coerente que atende este requisito é a cooperação

entre empresas.

As organizações estão transformando seus processos de trabalho, estruturas e

culturas, e reengenheirando seus negócios para posicionarem-se mais favoravelmente nos

novos ambientes (PORTER, 1986).  Tecnologia da Informação (TI), a qual tem tanto

capacidade de comunicação como de computação é tipicamente vista com um habilitador

(motivador, catalisador, ferramenta) para estas transformações.  Novos paradigmas e

modelos organizacionais têm sido propostos na literatura, assim como a implementação de

métodos inovativos de organização. A Organização Virtual é um destes paradigmas e

modelos.

A integração de processos de diferentes empresas está se tornando uma necessidade

no mundo da manufatura como uma resposta às pressões impingidas pelo mercado altamente

competitivo e pela necessidade de integração global da cadeia de fornecedores e/ou

parceiros. O conceito de Empresa Virtual se torna, deste modo, viável, pois, é uma empresa

formada de competências providas por outras empresas.
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2.2 Empresas e Organizações Virtuais

Por causa das pressões de tempo, complexidade, rápidas mudanças e da competição

global muitas, das atuais organizações, estão se agrupando com outras organizações e

indivíduos criando novas formas de empresas chamadas Organizações Virtuais. Estes

relacionamentos diferem significativamente das tradicionais alianças, pois são geralmente

focados no produto e no processo, flexíveis e de vida curta. São relacionamentos baseados

primeiramente em competências do que em dados históricos ou custo. Segundo DAVIDOW

& MALONE (1992), estes relacionamentos são complexos, com organizações

freqüentemente envolvidas em redes virtuais globais de alianças, que incluem consumidores

e competidores, assim como organizações que provem pesquisa, design, manufatura,

marketing e competências de suporte.

Uma aliança deste tipo é virtual no sentido de que ela não é realmente uma

organização homogênea, mas sim um híbrido de grupos e indivíduos de diferentes empresas,

que podem incluir competidores, consumidores e fornecedores; cujo propósito não é

longevidade, mas a produção de um item ou serviço de qualidade para o mercado, o mais

rápido possível (GRENIER & METES, 1995), como demonstra a Figura 1. Enfatizando-se,

esta aliança é temporária com ciclos de vida do produto extremamente curtos.

 Segundo “Agile Manufacturing Enterprise Forum” (AMEF) (AGILEWEB, 1996 e

MANUFACTURING AGILE VIRTUAL ENTERPRISE, 1996), uma forma de incentivar a

formação de EVs é a criação de redes de potenciais parceiros. Estas redes, chamadas aqui de

Organizações Virtuais, têm grande importância na medida que possibilita rapidez na escolha

de parcerias nas EVs. Além disto, para ser eficaz, uma OV deve englobar um número

flutuante de membros que devem se estender pelos diferentes setores de um determinado

ramo. Um conceito bastante difundido de OV é o proposto por BYRNE (1993a), “uma rede

temporária de links de comunicação eletrônica entre entidades independentes a fim de reunir

suas competências essenciais para uma cooperação temporária, visando à exploração de uma

oportunidade”.
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Figura 1 – Esquematização de uma Empresa Virtual

Convém observar que EVs são resultado de uma OV, ou seja, dentro de uma rede de

potenciais parceiros (OV) podem surgir EVs, conforme a visualização na Figura 2.

Figura 2 – Diferença entre Organização e Empresa Virtual

Uma EV não tem escritório geral ou hierarquia e deve ser altamente flexível, sendo

um grupo de colaboradores que se unem rapidamente para explorar uma oportunidade
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específica. Para a formação das mesmas, não é necessário nenhum mecanismo legal (o que

não quer dizer que sejam desnecessários).  Mas, uma vez explorada esta oportunidade, a rede

é desfeita ou reconfigurada. O que deve ficar claro é que mais do que uma criação habilitada

pelas novas Tecnologias da Informação (Informática e Telecomunicações), a OV se baseia

nas pessoas e na cultura de uma organização. As ferramentas trazidas pela tecnologia são

catalisadoras e suportam esta organização. A idéia geral, segundo NALEBUFF &

BRANDENBURGER (1996), é “competir cooperando”. Condição essencial para a

viabilidade de uma EV é a confiança entre empresas e pessoas. Esta confiança é garantida

principalmente pelas histórias passadas das empresas participantes.

Relaciona-se, a seguir, dois modelos de ciclo de vida de uma EV, sendo o primeiro

um dos mais famosos na literatura, e o segundo um modelo que evidencia o papel do Broker

(Agenciador de EVs).

Modelo Agile Virtual Enterprise - AVE

Um ciclo de vida de Empresas Virtuais proposto é o modelo Empresas Virtuais

Dinâmicas (“Agile Virtual Enterprise” - AVE) concebido pelo “Agile   Manufacturing

Enterprise Forum” (AGILEWEB, 1996 e MANUFACTURING AGILE VIRTUAL

ENTERPRISE, 1996). Este modelo representa uma EV através de uma estrutura que

descreve os processos de uma AVE desde sua criação até sua dissolução (Figura 3). Cada

processo envolve decisões as quais usam ferramentas e métodos cuja eficácia deve ser

informada por métricas. Além dos processos o modelo também define quatro infra-

estruturas, que suportam todo o ciclo de vida de uma AVE. Além disto, as métricas são

implantadas nas infra-estruturas para medir o desempenho dos processos.

O enfoque deste trabalho - Um Ambiente Cooperativo Suportado por Computador

para a Participação de PMEs em OVs – enquadra-se, conforme a estrutura do modelo AVE,

às infra-estruturas Social/Cultural e principalmente na de Informação, para então correlatar-

se aos demais processos de uma Empresa Virtual.

A infra-estrutura Social/Cultural relaciona-se com regras implícitas e explícitas e

questões de políticas existentes na organização. A política, incluindo acordos trabalhistas,

competências locais, hábitos são parte da cultura corporativa. É nesta infra-estrutura que se

encaixa o estudo do impacto e adaptação não só do trabalhador, mas como de toda a

organização a esse ambiente computacional de trabalho cooperativo.
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Figura 3 – Estrutura do Modelo Agile Virtual Enterprise - AVE

Fonte: Adaptado de MANUFACTURING AGILE VIRTUAL ENTERPRISE (1996)

A infra-estrutura de informação inclui mecanismos usados para criar, administrar e

comunicar informações na empresa. No nível de chão de fábrica, esta infra-estrutura captura

e controla os processos para conduzir o trabalho, sendo assim a base para as outras infra-

estruturas, uma vez que cada uma das outras é suportada através do conceito de informação.

Modelo com Broker

O modelo proposto por MERTENS (1994) demonstra a importância de um Broker

(Agenciador de uma Empresa Virtual, Figura 4). Neste modelo parte-se em um estágio zero

de duas empresas situadas em duas regiões distintas. As empresas são caracterizadas como

uma cadeia composta por 5 competências (A1, B1, etc.). Durante sua evolução até uma

Empresa Virtual (estágio 4), as empresas vão intercambiando suas competências na forma de

uma cooperação bilateral, condizente com a estratégia de concentração em suas

competências essenciais (estágio 1). Posteriormente a empresa da região A passa a buscar

competências externas, havendo um número maior de parceiros. Esta empresa adotou as

competências C1 e D1 como sendo suas essenciais. Em um estágio posterior (3), tanto

clientes como fornecedores são inseridos na cadeia de competências. Finalmente, na visão de

MERTENS a coordenação e comunicação desta rede de cooperação com diferentes clientes é

feita por intermédio de um agenciador. Uma definição de funcionalidade do Agenciador é

apresentada após a exposição do framework de Negócios Virtuais Globais.
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Figura 4 - A Caracterização de um Agenciador dentro de uma EV

Fonte: Adaptado de MERTENS (1994)

 A seguir, sumarizando-se, lista-se as principais características de Empresas e

Organizações Virtuais.

Características de Empresas e Organizações Virtuais

Para a melhor compreensão e análise do framework de Negócios Virtuais Globais

como modelo de referência de uma OV, apresenta-se um sumário das principais

características e atributos-chave de Empresas e Organizações Virtuais (AGILEWEB, 1996;

BREMER, 1996; BYRNE, 1993a; DAVIDOW & MALONE, 1992; GOLDMAN et al.,

1995; CHESBROUGH & TEECE, 1996 e NALEBUFF & BRANDENBURGER, 1996):

•  integração;

Integração de melhores qualidades, recursos e competências de diferentes empresas no

sentido de alianças estratégicas.

•  excelência;
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Cada parceiro contribui com sua competência essencial no projeto. Cada função e processo

podem ser de classe mundial, o que não é possível de se alcançar em uma única empresa.

•  confiança;

O sucesso de uma Organização Virtual depende do grau de confiança e cooperação entre

seus membros.

•  oportunismo;

Alianças serão menos permanentes e mais oportunistas. As empresas vão trabalhar juntas

para satisfazer uma específica oportunidade de negócio e irão se separar em seguida. Alta

agilidade e capacidade para se formarem, reestruturarem e se separarem.

•  sem fronteiras;

A tecnologia e a globalização do mundo dos negócios permitem que membros de uma

mesma corporação estejam geograficamente dispersos.

•  tecnologia;

Redes de informação vão ajudar as empresas e empreendedores a se unirem para trabalhar

juntos do começo ao final de um projeto, como se estivessem locados no mesmo espaço

físico.

•  ambiente de trabalho e

Formação de grupos autônomos, realização de trabalho em grupo transparente e colaborativo

a distância. Delegação de poder tanto quanto possível.

•  estrutura organizacional.

Flexibilidade e adaptação na estrutura organizacional com predominância de gerenciamento

e controle descentralizado, ou seja, prioridade de coordenação sobre subordinação.

2.3 Framework de Negócios Virtuais Globais (NVG)

A virtualidade, baseada nas características anteriores, é então, a capacidade de

oferecer para os clientes produtos ou serviços completos, onde a empresa mesma possui

somente algumas das competências essenciais para a produção dos mesmos (SIEBEL, 1997).
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As outras competências requeridas são conseguidas através da cooperação. Concentrando

nas suas competências essenciais e deste modo, unindo suas forças em redes, estas empresas

são capazes de produzir produtos mais complexos, porém, ainda customizados. As pequenas

empresas, desta maneira, podem melhorar suas posições competitivas significativamente.

Uma única empresa, ou um grupo de firmas operando num mercado global com uma

estrutura organizacional tradicional terá de introduzir grandes mudanças em todo seu ciclo

de marketing – desde as forças de vendas até políticas de comunicação – para atender às

situações locais. Ou seja, as empresa estão atualmente encarando um dilema, escolher entre

tirar vantagens de um mercado mais amplo e a necessidade de adquirir não só recursos

locais, como também o conhecimento dos hábitos locais, preferências, etc. Segundo

ORTEGA & MUNDIM (1998), a Empresa Virtual Global (EVG)1 tem a potencialidade de

resolver este dilema, já que ela pode unir as vantagens de atuar globalmente usando as

competências locais (Figura 5). Mas ainda, uma PME no contexto de EVG pode ser capaz

de escolher sua própria posição numa particular cadeia de fornecimento global, sempre que

ela decidir entrar num novo negócio.

Em resumo, as seguintes considerações sobre a força competitiva da EVG podem ser

feitas (STOCCHETTI et al., 1998):

� EVG pode explorar as oportunidades de mercado que uma organização tradicional

consideraria não atrativa, por muitas razões (como por exemplo, baixos benefícios de

custos em processos distribuídos internacionalmente quando comparados com os

processos locais, rápida aquisição de recursos e competências críticas de parceiros para

cooperação). Mais ainda, a EVG deve ser provavelmente mais eficaz do que uma grande

companhia na exploração de oportunidades de negócio de pequena duração, por causa da

flexibilidade de uma rede não hierárquica.

� EVG pode ser mais eficaz que uma organização tradicional na satisfação das

necessidades dos clientes, uma vez que a produção é inteiramente customizada e o tempo

de chegada dos produtos ao mercado pode ser extremamente reduzido. Esta produção

totalmente definida pelo cliente não apresenta nenhuma revolução na administração da

produção, mas o ponto da EVG é a relação de flexibilidade entre os padrões de custos

baixos e a alta diferenciação na linha de produtos finais. Uma vez que o número de

                                                     

1 GVE – Global Virtual Enterprise na língua inglesa.
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linhas de produto a ser implementado é uma questão de decisão dos parceiros ao invés

de novos investimentos e

Figura 5 – Empresa Virtual Global (EVG)

� EVG pode ser também mais eficiente por causa da produção poder ser toda ou quase

toda puxada pela demanda, reduzindo os custos através de estoques não utilizados e

através de alta diferenciação.

Projeto Empresa Virtual Global

O projeto de desenvolver um framework para Negócios Virtuais Globais começou

num programa de cooperação, financiado pelo DAAD2, entre o Instituto Tecnologico y

Estudios Superiores de Monterrey – México, a Universidade de Aachen – Alemanha e a

Universidade de São Paulo (BREMER et al., 1999). Desenvolvido o framework, um projeto

completo de consolidação do mesmo foi submetido ao programa ALFA da Comunidade

Européia, com a integração de mais 3 parceiros europeus. Atualmente, a rede COSME (o

nome formal do projeto) é constituída de 4 universidades européias e 2 latino-americanas3,

                                                     

2 DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst

3 Universidade de Aachen - Alemanha; Universidade de Monterrey - México; Universidade

de New Castle Upon Tyne - Inglaterra; Universidades de São Paulo (EESC e Escola Politécnica),

Universidade de St. Gallen - Suiça e Universidade de Veneza - Itália.
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que se encontram periodicamente, e, sobretudo, estão ligadas numa rede de pesquisa e

cooperação.

Os principais objetivos do projeto são o entendimento das 3 entidades de negócio

definidas no framework, seus relacionamentos e interações e continuar pesquisando o

desenvolvimento e adaptação deste framework ao atual ambiente global de negócios.

2.3.1 Modelo de Referência

O framework de Negócios Virtuais Globais foi elaborado com base não somente no

modelo de Empresas Virtuais Dinâmicas (Agile Virtual Enterprise - AVE), apresentado

anteriormente, mas também, nas experiências e pesquisas de cada parceiro do projeto EVG,

que estão ligados a diferentes áreas de estudo como marketing, administração e manufatura.

O framework é composto das seguintes entidades de negócio (Figura 6):

� Grupo Virtual de Indústrias (GVI): agrupamento de empresas de diversas áreas de

atuação, com competências bem definidas e focadas e, com propósito de ganhar acesso a

novos mercados e oportunidades de negócio através do nivelamento de seus recursos;

� Agenciador da Empresa Virtual (AEV): esta entidade é responsável pela procura de

oportunidades no ambiente global e pela criação e formação de EVs. O AEV realiza os

processos de procura e seleção de parceiros e configura apropriadas infra-estruturas para

a formação/comprometimento da EV (infra-estrutura física, legal, social/cultural e de

informação). Para alcançar seus objetivos o AEV utiliza os serviços providos pelo GVI;

� Empresa Virtual (EV): rede temporária de empresas independentes ligadas por

tecnologias de informação que compartilham competências, infra-estruturas e processos

de negócios, com o objetivo de atender a uma específica necessidade de mercado.

Segundo BREMER et al. (1999), a EV é criada quando uma oportunidade de

negócio pode ser explorada pelo AEV através da eleição das apropriadas competências dos

membros do GVI.
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Figura 6 – Framework para Negócios Virtuais Globais

Fonte: Adaptado de BREMER et al. (1999)

O AEV irá procurar oportunidades de negócio pelo mundo, ou irá receber pedidos

para produtos ou serviços específicos. Para satisfazer esta demanda, o AEV irá procurar para

parceiros no GVI, a melhor combinação de competências que, como um todo, irão atender as

necessidades do pedido do cliente. O sucesso da EV depende da habilidade do AEV de

assegurar a integração das competências e a cooperação entre os parceiros. Mais ainda, o

AEV tem de configurar adequadas infra-estruturas (física, legal, de informação e

social/cultural) para suportar a operação/dissolução das EVs. Uma vez que um membro do

GVI é selecionado, este se torna um parceiro da EV. Conforme o framework, o GVI torna-se

uma OV quando ele tem seu próprio AEV. A competência essencial de uma OV é a

agregação das competências de negócio do AEV e da competência tecnológica do GVI, que

criam valor adicional aos clientes.

No framework NVG, as três entidades de negócios são descritas em termos de suas

competências essenciais, seus principais processos e produtos, os quais são apresentados na

Tabela 1 (BREMER et al., 1999).
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Tabela 1 – Principais Produtos, Processos e Competências Essenciais dentro do

Framework NVG

Adaptado de BREMER et al. (1999)

Principais
Produtos

Principais Processos Competências
Essenciais

GVI Informação das
competências
essenciais

•  Gerenciamento do Grupo
- Admissão de empresas
- Formação do Grupo
- Marketing do Grupo
- Definição infra-estruturas
•   Gerenciamento das competências
agregadas

Agregação das
competências
essenciais dos seus
membros

AEV Empresas Virtuais •   Seleção/Procura Oportunidades
de Negócios (ON)

- Identificar ON
- Análise ON
- Seleção de ON para exploração ou
venda
•  Procura/Seleção parceiros
- Análise ciclo de vida produto
- Identificar competências
- Agregar competências
•  Formação/Comprometimento
- Configuração parceiros EV
- Configuração infra-estrutura EV
- Integração EV
•  Exploração ON
- Formalização EV
- Criação EV
- Plano de dissolução

Conhecimento para:
•  Desenvolvimento

de negócios
•  Configuração de

empresas
•  Integração de

empresas
•  Coordenação de

empresas

EV •  Produtos finais
•  Empresas
•  Joint Ventures
•  Cooperações de

longo tempo

•  Operação
- Eng. Simultânea Global
- Gerenciamento de fornecedores
distribuído
- Gerenciamento de Processo Global
•  Dissolução
- Responsabilidades residuais
- Dispersão de lucros e custos
- Planos para cooperação de longo
tempo

Conhecimento
agregado de:
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A seguir é abordado o papel do Agenciador de Empresas Virtuais4 no contexto do

framework de Negócios Virtuais Globais, uma vez que o mesmo representa um papel

essencial neste modelo de referência de uma OV.

2.3.2 Agenciador de Empresas Virtuais (AEV)

O AEV explora as oportunidades de negócio através da criação de EVs. Para

alcançar este objetivo, o AEV usa as informações das competências fornecidas pelo GVI.

Baseado nestas informações, o AEV é capaz de procurar e selecionar parceiros com as

corretas competências para atender a formação de uma EV, como explicado anteriormente.

O sucesso de um Agenciador baseia-se em quantas EVs bem sucedidas ele

conseguiu criar e em quantas oportunidades de negócio ele gerou para os grupos industriais5.

Assim, seus principais processos estão relacionados com a organização e exploração das

competências dos membros dos grupos para criar, organizar e integrar parceiros em EVs. O

Agenciador tem também a responsabilidade de configurar adequadas infra-estruturas para o

sucesso da operação e dissolução das EVs. Ele será o coordenador das soluções técnicas ao

nível de aplicativos e também o proponente ou consultor para implantação das medidas

organizacionais dentro das empresas. Para melhor visualização é apresentado a seguir o

desenho dos processos do AEV, na ferramenta de modelagem ARIS Tool Set, Figura 7.

 A mais importante competência que o Agenciador deve possuir é a habilidade de

integrar as competências dos parceiros em bem sucedidas EVs, que satisfaçam as exigências

dos clientes. Para obter sucesso neste ambiente de negócio globalizado, o Agenciador deve

desenvolver suas próprias competências considerando vantagens competitivas, foco

estratégico e capacidade tecnológica. O Agenciador deve também decidir como a EV vai se

diferenciar de seus concorrentes como, por exemplo, provendo processos completos da

cadeia de fornecedores, aproveitando vantagens geográficas de fornecedores, buscando as

melhores práticas de negócio ou através de tecnologia especializada.

                                                     

4 Ou Broker como apresentado anteriormente nos modelos de ciclo de vida de uma EV.

5 Clusters na língua inglesa
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Figura 7 – Processos do Agenciador de Empresas Virtuais
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infra-estrutura de informação que permita a uma empresa atuar e responder a esta

dinamicidade do negócio pode ser considerada uma importante vantagem competitiva.

Considerando espaço e tempo, uma eficiente tecnologia de informação pode unir

processos que antes se encontravam descentralizados e não integrados. EVERSHEIM et al.

(1997a) observou que na organização baseada em processos de negócios, a abordagem de

problema estruturado de processamento seqüencial será substituída por um meio de

processamento de estruturas paralelo, visando melhorar a harmonização e com grandes

possibilidades de acelerar a conclusão do processo. A expansão de cooperação, além das

zonas de fuso horário, permite exploração ininterrupta de recursos e experiências

prometendo um novo ritmo ao desenvolvimento mundial. Em contraste com a estratégia de

integração vertical, a integração virtual das funções de uma corporação pode permitir que as

estruturas dentro das empresas se tornem mais flexíveis devido a hierarquias mais achatadas

e a uma redução no montante de capital requerido.

Com o objetivo de descrever uma análise do uso das tecnologias e sistemas de

telecooperação para suporte a processos cooperativos, seja entre empresas ou dentro delas

mesmo, uma definição das tecnologias e sistemas é apresentada, assim como, seus principais

serviços. Em seguida, descreve-se a quais processos os sistemas se adequam melhor.

2.4.1 Tecnologia Internet/Intranet

OVs necessitam de uma série de tecnologias de informação para compartilhar dados

intra e interempresariais através de redes de comunicação. Desta forma, serviços de

avançadas redes de comunicação são requeridos.

Segundo OLSON & TEASLEY (1996) a rede mundial Internet constitui-se na

principal infra-estrutura tecnológica capaz de permitir que diferentes empresas distribuídas

possam interagir de forma a integrar suas competências.

2.4.1.1 Internet

O desenvolvimento da rede Internet foi patrocinado pela Defense Advanded Reserch

Projects Agency (ARPA) (SOARES et al., 1995). A arquitetura baseia-se principalmente em:

um serviço de transporte orientado à conexão (i.e., estabelece-se uma conexão entre os dois

lados da comunicação) fornecido pelo “Transmission Control Protocol” (TCP) e em um

serviço de rede não-orientado à conexão (datagrama não confiável), fornecido pelo “Internet
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Protocol” (IP). Os protocolos da Internet são elaborados pelos próprios usuários e são

estabelecidos como padrão pela IAB (Internet Activity Board).

A arquitetura Internet TCP/IP dá uma ênfase toda especial à interligação de

diferentes tecnologias de redes (COMER, 1991). Como não existe uma tecnologia de rede

que atenda às necessidades de todos os usuários, a única forma de conectar todas as redes é

criar uma interligação inter-redes (Figura 8).

Para realizar esta conexão inter-redes é utilizada uma máquina conectada a ambas as

redes. Esta máquina é denominada gateway ou internet router. Para ser capaz de rotear

corretamente as mensagens, os gateways precisam conhecer a topologia da inter-rede, ou

seja, precisam saber como as diversas redes estão conectadas. Os protocolos padrões

garantem o roteamento correto.

Esta arquitetura de linhas de comunicação e equipamentos compõe o que se

denomina espinha dorsal ou backbone. Através de uma malha ramificada pelas cidades, os

backbones ligam-se às empresas provedoras de acesso. Por meio delas, usuários comuns e

empresas podem então, acessar a Internet e utilizar a maioria dos recursos disponíveis.

 No nível de aplicações, a tecnologia Internet TCP/IP garante uma série de recursos

que facilitam o desenvolvimento de aplicativos. Algumas das principais tecnologias e

protocolos Internet TCP/IP são:

•  Simple Mail Transfer Protocol (SMTP): Utilizado para a transferência de mensagens

eletrônicas (correio eletrônico ou eletronic mail ou simplesmente e-mail) de uma pessoa para

outra, através do uso de “servidores de correio eletrônico”;

•  File Transfer Protocol (FTP): Permite que um usuário em um computador transfira,

nomeie ou remova arquivos ou diretórios localizados em outros computadores conectados à

Internet (COMER, 1991 e SOARES et al., 1995);

•  Telnet: Permite que um usuário estabeleça uma sessão interativa com outro computador

conectado à rede, como se estivesse em um terminal deste computador e,

•  Hypertext Transfer Protocol (HTTP): Permite a transferência de informações em forma

de hipermídia (hipertexto e multimídia) através da Internet. Através do protocolo HTTP é

possível disponibilizar informações em documentos e estabelecer ligações (links) com outros

documentos distribuídos pela rede. O usuário acessa os documentos HTTP (também



Capítulo 02                                                                                                                              23

chamados páginas Web) através de programas aplicativos chamados navegadores ou

browsers. O conjunto de documentos e servidores HTTP espalhados pela Internet é

usualmente conhecido como World Wide Web (WWW) ou simplesmente Web.

Figura 8 - Conceito de Inter-Redes

2.4.1.2 Intranet

O termo Intranet surgiu em meados de 1995 e refere-se ao uso da tecnologia Internet,
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Atualmente, segundo AUGUSTO (1997), a estratégia da Intranet está mais ousada,

as informações, até então confinadas a uso exclusivo dos funcionários internos, estão agora a

alcance dos principais clientes da empresa, parceiros e fornecedores. Ou seja, o conceito

Intranet está se expandindo para as chamadas Extranets, rede de links de duas ou mais

Intranets (PARK & FAVREL, 1997), o que vem atender às necessidades de comunicação

das OVs.

Acesso a Intranet

Numa Intranet deve-se ter a preocupação de se definir os tipos de informações que

estarão disponíveis e também quem terá acesso as mesmas. Logo, é necessário estabelecer

uma política de segurança que defina classes de usuários e, para cada classe, o nível ou tipo

de informação que estará disponível. Outra função da política de segurança de uma

organização é proteger as informações da empresa de possíveis alterações ou revelações

indevidas.

Apesar da Intranet ter, como principal característica, o fato de ser restrita a uma

empresa, é possível que haja a necessidade de se permitir que usuários externos possam

acessar os recursos disponíveis na Intranet. O acesso externo a Intranet pode ser realizado de

várias maneiras, mas normalmente, ele é feito via discagem telefônica (com telefonia

convencional analógica ou serviço ISDN6) ou ainda via Internet (Figura 9).

O acesso discado pode ser protegido de violações externas através da utilização de

números telefônicos não divulgados, mecanismos de controle de acesso e criptografia. O

primeiro mecanismo, controle de acesso, consiste basicamente na obrigatoriedade do usuário

se identificar antes de ter acesso a Intranet. Esta identificação é realizada através da digitação

do nome (logons) e de senhas (passwords). A criptografia consiste em modificar o texto

original da mensagem a ser transmitida através de um processo de codificação definido por

um método de criptografia. O texto criptografado é então transmitido e no destino o processo

inverso ocorre, isto é, o método de criptografia é aplicado agora para decodificar o texto

criptografado (SOARES et al., 1995).

                                                     

6 ISDN – Integrated Services Digital Network  ou RDSI – Rede Digital  de Serviços

Integrados.
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Figura 9 - Esquema de uma Intranet

A última opção, ou seja, acesso a Intranet via Internet, pode ocorrer quando a

empresa utiliza a Internet como meio de comunicação com outras empresas, filiais ou

parceiras em geral. No caso de se utilizar a Internet para acesso externo é necessária a

adoção de alguns mecanismos de segurança. Normalmente estes mecanismos são: controle

de acesso, criptografia de dados e paredes de fogo (firewalls). Um firewall pode ser visto

como uma coleção de componentes, colocados entre duas redes, que coletivamente possua as

propriedades (SOARES et al., 1995) de: absorver todo o tráfego de dentro para fora da rede,

e vice-versa; permitir a passagem somente do tráfego autorizado pela política de segurança e

ser a prova de violações.

Vantagens e Desvantagens da Intranet

 A capacidade das Intranets em fornecer uma interface amigável e portável (isto é,

independente das características de hardware e software do cliente) aos Bancos de Dados

corporativos é uma das principais vantagens ressaltadas por BENETT (1996). Ao longo do

desenvolvimento dos sistemas de Bancos de Dados foram elaborados vários padrões de

linguagens de acesso. Para cada sistema de Banco de Dados era necessário a utilização dos

padrões definidos pelo desenvolvedor do Banco de Dados. Isto era um problema, pois, além

de exigir a compra de vários aplicativos para acesso ao Banco de Dados, um para cada
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cliente, ainda restringia a forma como as informações podiam ser acessadas. A tecnologia

Intranet apresenta uma alternativa que permite uma mudança na forma de acesso aos Bancos

de Dados. Basicamente, a Intranet utiliza programas especiais chamados middlewares, que

estabelecem a ligação entre o Banco de Dados e o Servidor Web (BENETT, 1996). Estes

middlewares podem ser implementados de diversas formas: através de scripts de interface

freeware (linguagem de programação que atua entre o servidor Web e o Banco de Dados),

middlewares específicos (programas desenvolvidos especificamente para conexão entre os

servidores Web e o Banco de Dados) e extensões patenteadas do servidor Web (extensões do

servidor Web que possibilitam a direta interconexão com o Banco de Dados).

Segundo DERFLER (1996), as vantagens das Intranets são:

•  uma excelente plataforma para divulgação de informações internamente;

•  há paginadores Web disponíveis para praticamente qualquer sistema operacional cliente;

•  os servidores Web não necessitam de tanta capacidade de processamento ou memória

quanto os sistemas para grupos de trabalho;

•  o mercado de software para servidores Web é competitivo e há soluções disponíveis em

mais de um fabricante e apesar disso, há uma boa interoperabilidade entre os produtos;

•  custo relativamente barato para instalação e administração;

•  a tecnologia Web apresenta capacidade de expansão e pode ser utilizada através de redes

remotas e;

•  novas ferramentas de autoria em pacotes de aplicativos para sistemas de mesa facilitam a

criação de páginas HTML7.

Há, entretanto, segundo DERFLER (1996), algumas desvantagens que as Intranets

apresentam, tais como:

                                                     

7 HTML – Hypertext Mark-Up Language



Capítulo 02                                                                                                                              27

•  pode ser ainda necessário configurar e manter aplicativos separados, como correio

eletrônico e servidores Web, em vez de usar um sistema unificado, como faria um pacote

de software para grupos de trabalho;

•  as Intranets exigem redes que utilizem o protocolo TCP/IP, ao contrário de outras

soluções de software para grupos de trabalho que funcionam como os protocolos de

transmissão de rede local existentes e;

•  a linguagem HTML não é poderosa o suficiente para desenvolver aplicativos

cliente/servidor. Porém, padrões de programação para Web, como o Java, estão evoluindo

cada vez mais.

Atualmente, as empresas desenvolvedoras de softwares estão investindo em novos

produtos que incorporem tecnologias Intranets. Entre estes produtos encontra-se

principalmente softwares para acesso a Banco de Dados (middleware), editores HTML,

softwares para debates e trabalho em grupo, softwares para gerenciamento de Intranets,

paginadores com mais recursos incorporados, linguagens de programação para aplicativos

Intranet entre outros. Além destes, muitos softwares para grupos de trabalho (Groupware)

estão aderindo à tecnologia Intranet, fornecendo aos seus sistemas acesso aos navegadores

Web, reconhecendo a vantagem da Intranet que solicita do usuário apenas a utilização de um

paginador Web. Esta corrida dos desenvolvedores de software tem resultado, além das

novidades técnicas, uma redução no preço e popularização dos aplicativos.

2.4.2 Sistemas de Telecooperação

Neste ambiente de negócio, que enfrenta a competitividade global demandando

desenvolvimentos de produtos de alta qualidade, cada vez mais rápidos e com menor custo,

reconhecesse-se a necessidade de desenvolver aplicações que possibilitem o trabalho e a

produção em conjunto.

Os sistemas de telecooperação ou, sistemas de trabalho em grupo suportados por

computador objetivam prover suporte computacional às pessoas para a realização de uma

determinada atividade em conjunto. Eles permitem não só que pessoas dentro de uma mesma

empresa possam trocar informações rapidamente, como também a interação entre diferentes

organizações, eliminando distâncias, aproximando pessoas, reduzindo tempo, aumentando a

produtividade e reduzindo custos. O que vem atender alguns requisitos de comunicação das

EVs.
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Neste panorama, os desenvolvedores de softwares estão focando crescentemente o

potencial para um novo mercado de aplicativos especializados (Groupware). Os provedores

de redes estão ficando interessados na conectividade e na alta largura de banda requerida

pelos sistemas de telecooperação, as organizações estão ficando cada vez mais interessadas,

pois, em um ambiente mutável, muito se dependerá da eficiência dos grupos de trabalho.

Groupware pode ser definido como tecnologia de informação usada para ajudar

pessoas trabalharem juntas mais eficientemente (ELLIS et al., 1991). Os benefícios

genéricos de Groupware são: melhora no fluxo de trabalho, mudança de tempo e locação,

melhoria na comunicação através dos meios computacionais, organização, indexação,

armazenamento e procura de informações e compartilhamento de recursos (WOOD, 1993).

Entretanto, para implementar estes ganhos por meio de um ambiente cooperativo suportado

por computador (CSCW – Computer-Supported Co-operative Work) é primordial a

existência de um software de colaboração.

O termo CSCW, segundo WILSON (1991), pode ser definido como a disciplina de

pesquisa para o estudo das técnicas e metodologias de trabalho em grupo e das formas como

a tecnologia pode auxiliar este trabalho. Ou seja, os termos CSCW e Groupware são termos

usados para descrever esta tecnologia de suporte ao trabalho em grupo através do

computador. No entanto, Groupware tende a ser mais orientado tecnologicamente, enquanto

CSCW prefere levar em total consideração as características do comportamento humano no

design e na implementação de suportes computacionais para o processo de trabalho em

grupo (GRUDIN, 1994).

Neste trabalho, adota-se a postura apresentada por GRUDIN (1994) segundo a qual

Groupware refere-se às tecnologias enquanto CSCW refere-se a um ramo de estudo

multidisciplinar como exposto acima.

Ainda segundo GRUDIN (1994), uma forma de classificar os sistemas Groupware é

segundo o nível de funcionalidade da aplicação do sistema. Neste tipo de classificação

procura-se estabelecer tipos de aplicações Groupware. Tem-se então:

•  sistemas de mensagem, destinados a suportar trocas assíncronas de mensagens (e-mail,

por exemplo);

•  sistemas de editoração multiusuários, que procura apoiar o trabalho conjunto e simultâneo

de duas ou mais pessoas em um mesmo texto ou gráfico;
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•  sistemas de apoio à decisão e salas de encontro eletrônico, que procuram melhorar a

produtividade dos processos de tomada de decisão e a qualidade das mesmas;

•  conferência via computador, aqui os sistemas computacionais servem como meio de

comunicação entre grupos de pessoas, ressaltando a convergência entre as

telecomunicações e a computação e;

•  sistemas para coordenação de grupos de pessoas que apoiam a coordenação de grupos de

pessoas trabalhando em tarefas comuns.

Os sistemas de telecooperação encaixam-se na classificação de conferência via

computador, englobando os sistemas de mensagens e de editoração multiusuários, os quais

envolvem diferentes componentes, como: áudio, vídeo, dados e compartilhamento de

aplicação (Figura 10). Mais ainda, a telecooperação baseia-se no CSCW, que envolve

pesquisas de design e implementação de conexões entre pessoas, tanto como, de acesso a

informações.

Figura 10 – Componentes de um Sistema de Telecooperação
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Histórico

Em meados dos anos 70, a crescente preocupação em aumentar a produtividade das

organizações, onde a maior parte do trabalho era feita em grupo, deu origem a uma área de

pesquisa denominada Automação de Escritório (Office Automation). Os primeiros esforços

nesta área buscavam integrar e transformar aplicações mono-usuários, como processadores

de texto e planilhas eletrônicas, de forma a permitirem o acesso simultâneo de um grupo de

usuários (GRUDIN, 1994).

Só mais tarde reconheceu-se a necessidade de realizar estudos sobre o

comportamento dos grupos ao desempenharem uma atividade. Tais estudos serviram como

base para gerar sistemas de suporte mais apropriados. Assim, técnicos aliaram-se a

profissionais de áreas humanas, como por exemplo, sociólogos, psicólogos, antropólogos e

educadores, buscando o desenvolvimento de tecnologias mais adequadas para suportar o

trabalho cooperativo. A esta altura, o termo Automação de Escritório foi sendo

gradativamente substituído pela sigla CSCW, que significa Trabalho Cooperativo Suportado

por Computador, ou como também vem sendo usado na literatura, Suporte por Computador

ao Trabalho Cooperativo (ARAÚJO et al., 1995).

O termo CSCW foi designado para nomear o primeiro workshop sobre o assunto em

1984, promovido pelos pesquisadores Irene Greif (MIT8) e Paul Cashman (Digital

Equipment Corporation), eles não tinham nenhuma intenção especial no significado das

palavras em separado, eles queriam simplesmente, um meio rápido para se referir a um

conjunto de interesses para suportar vários indivíduos trabalhando juntos com sistemas

computacionais (WILSON, 1991).

CSCW, entretanto, não é o único termo usado para descrever esta tecnologia de

suporte ao trabalho em grupo. Um dos termos mais usados como sinônimo é Groupware,

porém alguns autores identificam um emprego diferenciado, como especificado

anteriormente.

Groupware é descrito por JOHANSEN (1988) em seu livro de mesmo nome, como

“um termo genérico para ferramentas computacionais especializadas que são projetadas para

o uso de grupos de trabalho colaborativo. Tipicamente, estes grupos são times pequenos

                                                     

8 MIT – Massachusetts Institute of Technology
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orientados por projeto que desenvolvem tarefas importantes e cumprem prazos apertados.

Groupware pode envolver software, hardware, serviços e ou suporte de processo em grupo”.

Uma descrição detalhada dos dois termos é apresentada a seguir.

2.4.2.1 Sistemas Groupware

A meta dos sistemas Groupware é dar suporte a grupos de pessoas através de

comunicação, colaboração e coordenação de atividades (GRUDIN, 1994). De forma mais

precisa, Groupware pode ser definido como um sistema baseado em computador que apoia

grupos de pessoas trabalhando em tarefas (ou metas) comuns e possibilita uma interface para

um ambiente compartilhado (ELLIS et al., 1991). Nesta definição, as noções de tarefa

comum e de ambiente compartilhado são fundamentais. Esta definição exclui, por exemplo,

sistemas de time-sharing da definição de Groupware já que nestes, os usuários não realizam

uma tarefa comum. Além disso, é possível falar em sistemas Groupware de tempo real

(Real-Time Groupware) e em sistemas Groupware de tempo não real (Non-Real-Time

Groupware), ou seja, aqueles cuja função é apoiar atividades simultâneas ou não,

respectivamente.

Segundo ELLIS et al. (1991), não há uma linha divisória rígida entre sistemas que

podem ou não serem chamados de sistemas Groupware. Desde que os sistemas possam

apoiar tarefas comuns ou ambientes compartilhados de grupos de pessoas, é possível

estabelecer um espectro com diferentes sistemas em diferentes pontos. A Figura 11 mostra

um exemplo desta classificação dos sistemas segundo duas dimensões deste espectro: tarefa

comum e ambiente compartilhado (ELLIS et al., 1991). Desta forma, na dimensão de tarefa

compartilhada, tem-se de um lado, com um baixo valor no espectro, os sistemas Time-

sharing onde os usuários realizam suas tarefas utilizando o sistema de forma separada e

independente. Desde que não há um trabalho realizado de forma conjunta, os sistemas de

time-sharing são classificados como tendo baixo valor no espectro da dimensão tarefa

comum. Por outro lado os sistemas chamados Sistema de Revisão de Software (Software

Review System) permitem que um grupo de projetistas possa avaliar um módulo de software

durante uma interação de tempo real. Neste caso o sistema apoia um grupo de pessoas que

trabalham em uma tarefa comum, logo este sistema atinge um alto grau no espectro da

dimensão tarefa comum.
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Dimensão de Tarefa Compartilhada

Baixo
Timesharing System

Alto
Software Review System

Dimensão de Ambiente Compartilhado

Baixo
Correio Eletrônico

Alto
Electronic Classroom System

Interação
Face a face

Interação
Assíncrona

Interação
Assíncrona
Distribuída

Interação
Síncrona

Distribuída

Mesmo
Local

Locais
Diferentes

Mesmo
Instante

Instantes
Distintos

Figura 11 - Tipos de Classificação dos Sistemas Groupware

Fonte: Adaptado de ELLIS et al. (1991)

Outros sistemas podem ser classificados em uma outra dimensão que leva em

consideração o grau de ambiente compartilhado que o sistema possibilita. Desta forma, os

sistemas de correio eletrônico (e-mail) podem ser considerados como tendo um baixo grau

no espectro da dimensão ambiente compartilhado. Por outro lado, sistemas como Salas de

Aulas Eletrônicas (Electronic Classroom) que utilizam múltiplas janelas (windows) para

mostrar o assunto ensinado e o ambiente compartilhado, podem ser colocados em uma

posição alta do espectro da dimensão de ambiente compartilhado (ELLIS et al., 1991).

Uma outra classificação dos sistemas Groupware citada por ELLIS et al. (1991) é a

classificação baseada no espaço-tempo da tarefa. Neste tipo de classificação os sistemas são

agrupados segundo as características temporais e espaciais que o sistema apoia. Assim, tem-

se sistemas que apoiam atividades de usuários localizados num mesmo local ou em locais

diferentes. Outra dimensão, agora considerando o tempo em que as atividades são realizadas,

descreve se as atividades do grupo são realizadas simultaneamente ou não (mesmo instante
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ou em instantes distintos), ou seja, interações síncronas ou assíncronas. Destas duas

dimensões surge uma matriz onde se tem um conjunto de tipos de sistemas Groupware

(figura 11).

Um exemplo de interação assíncrona seria quando um pedido de mercadorias é

preenchido no microcomputador, ele iria direto para o estoque, via correio eletrônico; se a

mercadoria estivesse disponível, a ordem iria para a expedição e para o faturamento; senão,

um aviso seria enviado ao vendedor automaticamente. Logicamente, se o sistema fosse

totalmente informatizado, através de um sistema de Workflow (ZIMMERMAN &

AMBERG, 1997). Um sistema de workflow pode, então ser definido como, um serviço de

programação do fluxo de trabalho (NICOLAO & PALAZZO, 1995). Já um exemplo de

interação assíncrona distribuída é o correio eletrônico, que além de mensagens simples,

permitem enviar documentos de qualquer tipo e alguns, têm recursos de programação que

possibilitam, por exemplo, redirecionar as mensagens para a secretária quando o chefe está

ausente ou então devolver uma resposta padronizada (MELLO, 1994). Uma interação típica

face a face é uma reunião. Sistemas Groupware estão sendo desenvolvidos para fornecer

melhor suporte e eficiência a elas, através de serviços de discussão em grupo, de

organização, avaliação, proposição e argumentação. Tipicamente, em um ambiente de

encontro suportado por computador, cada participante possui um computador pessoal para

fazer anotações, processar dados, etc., que são conectados em um quadro branco eletrônico

(white-board), que pode ser compartilhado com todos os participantes (CREIGHTON &

ADAMS, 1998). Por fim, o telefone é talvez o mais famoso meio que suporta uma interação

síncrona distribuída de trabalho em grupo. Entretanto, se comparado a um encontro face a

face, este meio de comunicação apresenta uma série de deficiências. Para tentar suprir

algumas destas deficiências, desenvolveu-se as soluções de conferências (GRENIER &

METES, 1995)). A mais simples e praticamente equivalente ao telefone, a não ser por seu

menor custo, é a audioconferência, através da qual se pode falar com outras pessoas pelo

computador. A desktopconferência (conferência por computador) consiste no

compartilhamento de um mesmo aplicativo por duas ou mais pessoas ao mesmo tempo.

Umas das ferramentas mais populares no momento devido à Internet são os chamados Chats,

onde é possível comunicar-se simultaneamente através da escrita com várias pessoas. E a

mais sofisticada, a videoconferência que fornece a troca de áudio, vídeo e dados ao mesmo

tempo.

  Cabe aqui ressaltar que este tipo de classificação dos sistemas Groupware não é

completa ou precisa.
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Tecnologias de Suporte

O reconhecimento e aplicação de conceitos de áreas das ciências do comportamento

(psicologia e sociologia, entre outras) não são suficientes para garantir o desenvolvimento de

ferramentas de suporte ao trabalho cooperativo eficazes. A complexidade do

desenvolvimento destas ferramentas envolve conceitos e tecnologias de diversas áreas da

ciência da computação.

A área de Interação Homem - Máquina apresenta soluções para o projeto de

interfaces com o usuário. As áreas de Redes e Comunicações contribuem com o suporte a

sistemas distribuídos. Sistemas Operacionais fornecem os modelos de controle e

concorrência. A tecnologia de Bancos de Dados é chave no suporte ao compartilhamento de

informações, enquanto as tecnologias de Hipermídia e Multimídia apresentam soluções para

a associação e tratamento de informações multimídia. Conceitos de Inteligência Artificial

são fundamentais para a construção de agentes inteligentes em ferramentas de Groupware.

Alguns aspectos destas tecnologias e sua interação com sistemas Groupware são discutidos a

seguir.

Comunicação

Da mesma forma que a diversidade e sofisticação dos computadores sofreram uma

considerável expansão em um período bastante curto, também a tecnologia de redes e

comunicação propiciou um espantoso aumento no volume e tipo de interações entre estes

computadores (BRETON, 1991). De fato, a mudança da necessidade de suportar um simples

acesso interativo a um computador remoto, para a tarefa mais difícil de suportar a interação

entre máquinas, tem influenciado profundamente os desenvolvimentos nas tecnologias de

redes.

Com o surgimento de redes mais rápidas, mais conexões entre redes e maior

diversidade de serviços disponíveis, torna-se viável toda uma gama de novas aplicações, que

vem mudar definitivamente a forma como a informação é usada. Realmente, todos os tipos

de tecnologia – passando por cabos de fibra ótica, linhas ISDN ou o novo ATM

(Asynchronous Transfer Mode) – estão sendo discutidos como os novos meios para esta

revolução da era da informação (TANENBAUM, 1989).

 Estas novas tecnologias na área de comunicações vêem viabilizar o acesso aos mais

diversos serviços externos, por exemplo, através de um simples PC pode-se ter os recursos



Capítulo 02                                                                                                                              35

de: correio eletrônico, fax, videoconferência, chamadas telefônicas, etc. Algumas destas

novas tecnologias já estão permitindo, ou irão permitir em breve, a transmissão remota de

dados juntamente com novas formas de processamento de voz e imagens, viabilizando a

realização de conferências a longa distância. Avanços nesta área têm caminhado a passos

largos nos últimos anos e devem dentro em breve popularizar serviços que hoje ainda são

pouco usados por causa das restrições impostas pelos meios de comunicação correntes.

Banco de Dados

O suporte a um espaço de informações compartilhadas é um dos problemas críticos

de sistemas Groupware. Na verdade, esta questão é fundamental ao trabalho cooperativo e

anterior a utilização do computador, embora os problemas se agravem com o aumento do

escopo e intensidade das interações em aplicações computacionais (BLAIR & RODDEN,

1994).

Cooperar envolve vários processos: comunicação, negociação, coordenação, co-

realização e compartilhamento. Um sistema de Banco de Dados deve fornecer os

mecanismos necessários para o suporte destes processos, assumindo não somente o papel de

repositório de informações para a memória do grupo, mas também o de intermediário no

armazenamento de informações compartilhadas pelos diferentes processos. Essencialmente,

o Banco de Dados deve prover serviços que garantam o acesso eficiente e concorrente a

informações, permitam notificação e conhecimento das atividades de outros membros do

grupo, acompanhamento da evolução das atividades e informações do grupo, dentre outros.

Hipermídia/Multimídia

Hipertextos/Hipermídia9 e Suporte Computacional ao Trabalho Cooperativo são

áreas cujos resultados se complementam naturalmente. Por um lado, o enfoque de

hipertextos, que permite a criação e a interligação de fragmentos de informação, combina

bem com as necessidades do suporte ao trabalho cooperativo. Por outro, os problemas de

interação existentes no trabalho em grupo representam uma importante vertente da utilização

e adaptação dos conceitos de hipertextos a sistemas Groupware (STREITZ et al., 1991).

                                                     

9 Hipermídia/Hipertexto é definida como informações que podem ser acessadas de mais de

uma maneira (LUBICH, 1995).
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Por exemplo, criar hiperdocumentos complexos e com grande volume de dados

requer um trabalho de coordenação e acima de tudo, uma grande interação entre os vários

autores. Desafios semelhantes ocorrem nos editores cooperativos. Armazenamento e

apresentação de informações multimídia10 são problemas comuns a sistemas de hipermídia e

a interação assíncrona.

Alguns conceitos e características de sistemas de hipertextos endereçam diversos

requisitos das aplicações na área de trabalho cooperativo, dentre eles:

•  facilidade para acrescentar módulos de informação;

Esta facilidade permite a criação da base de informações de uma forma incremental, o que é

desejável no trabalho em grupo, já que as descobertas e as interações entre os membros do

grupo são distribuídas ao longo do tempo e nem sempre são previsíveis, isto é, nem sempre é

possível prever uma estrutura conceitual completa e perfeita para acomodar todo tipo de

interação.

•  facilidade para estabelecer ligações entre os nós e;

As ligações permitem estabelecer através de um modo simples a associação entre as

informações geradas por diferentes membros do grupo, estabelecendo assim um meio de

comunicação no grupo. Comentários e anotações podem ser feitos livremente dentro do

contexto da própria informação, o que facilita significativamente o entendimento comum.

•  outros aspectos.

O conceito de multimídia torna-se essencial quando se pensa em usar hipertextos como

forma de comunicação entre membros de um grupo, oferecendo as formas de comunicação

com as quais costuma-se trabalhar: imagens, sons, vídeos, etc. A manipulação de objetos de

várias mídias dentro da rede de informações do hipertexto aumenta ainda mais a

flexibilidade de comunicação e expressão entre os membros de um grupo (POGGIO et al.,

1985). Em geral, para atender as necessidades do trabalho cooperativo, a ferramenta de

hipertexto deve possuir recursos adicionais tais como: compartilhamento e proteção

(controle de acesso as informações), acesso concorrente, distinção entre dados privados e

                                                     

10 Multimídia, por sua vez, é definida como a combinação de um conjunto de tipos de mídia

em um sistema computacional (LUBICH, 1995).
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públicos, suporte à utilização de aplicações específicas por cada usuário (editores, planilhas,

etc.) e mecanismos de coordenação das atividades do grupo.

A World Wide Web trouxe ao âmbito da Internet os conceitos de hipertexto, e foi um

dos grandes responsáveis pela grande expansão do uso da Internet nos últimos anos. A

introdução de interfaces gráficas, como os browsers, integrando o acesso aos diversos

recursos oferecidos pela Internet e facilitando a divulgação de informações multimídia,

fomentou o interesse dentre os desenvolvedores por explorar novas formas de interação via

Internet, aperfeiçoando esta forma de comunicação (ARAÚJO et al., 1995). 

2.4.2.2 Sistemas CSCW

CSCW começou com o compartilhamento entre tecnólogos, economistas,

psicólogos, educadores e antropologistas de experiências, possibilidades técnicas e restrições

para estudo e análise de sistemas e ambientes que suportem o trabalho das pessoas em grupo

e ou em organizações. Ou seja, este ramo busca estudar como as pessoas trabalham e

desenvolver técnicas que facilitem a construção de softwares para trabalhos em equipe

(ELLIS et al., 1991). Por isso, o CSCW envolve áreas tais como: Sistemas Distribuídos,

Comunicação, Interação Homem - Máquina, Inteligência Artificial e Ciências Sociais.

A sociedade adquire muito de suas características através do modo como as pessoas

se interagem. Como as tecnologias de informação e outras formas de comunicação eletrônica

continuam desenvolvendo-se, surgirão novos e diferentes meios de interação entre as

pessoas. Um provável resultado deste casamento tecnológico será um vasto sistema de

organização que integrará processamento de informações e atividades de comunicação. O

estudo de tais sistemas é o foco do CSCW.

Alguns exemplos de sistemas CSCW são: “Computer Aided Design” (CAD), salas

de encontro eletrônicas, videoconferências e “Computer Aided Software Engineering”

(CASE).

Estas tecnologias fazem mais do que trocar senhas de acesso para comunicação. Elas

criam diferentes meios de fazerem as pessoas se tornarem acessíveis umas as outras,

independentemente da localização física. Assim, é possível criar novos ambientes de

trabalho entre pessoas geograficamente distribuídas. Porque estas são tecnologias de conexão

entre pessoas tanto como tecnologias de acesso a informações; idéias sobre grupo e

comunidade dinâmicos são úteis para explicar seus usos e entender seus potenciais.
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Muito do interesse e da euforia acerca do CSCW concentra-se na variedade de

disciplinas que envolve e na sua diversidade de aplicações. Entretanto, para apresentar uma

visão coerente deste escopo multifuncional, é interessante enumerar os componentes do

CSCW em duas categorias: os componentes tecnológicos e os humanos (WILSON, 1991).

Esta separação é puramente um meio artificial para propósitos de explicação; na prática, é a

estreita interconexão entre os componentes destes dois aspectos que fazem do CSCW um

ramo de pesquisa multidisciplinar único e valioso.

Portanto, uma implementação bem sucedida de sistemas CSCW demanda não

somente que ambos componentes tecnológicos e os humanos sejam considerados, mas

também que eles sejam considerados de uma forma integrada.

Componentes Tecnológicos

Os sistemas CSCW podem ser considerados em quatro principais categorias:

Sistemas de Comunicação, neste contexto, se referem a tecnologias como telefone, correio

eletrônico e videoconferência.

Serviços de Espaço de Trabalho Compartilhado provem uma área na qual dois ou mais

participantes podem se ver e trabalhar. Um quadro branco eletrônico (whiteboard) que pode

produzir cópias do que esta sendo escrito nele é um exemplo deste tipo de serviço. Outro tipo

é o compartilhamento de tela, que possibilita que parte da tela de um indivíduo seja

reproduzida em outra ou mais tela remotas, é um tipo destas ferramentas.

Serviços de Compartilhamento de Informações permitem que duas ou mais pessoas

possam armazenar, acessar, organizar e manipular informações. Uma variedade de

tecnologias tradicionais de banco de dados pode suportar os requisitos gerais; entretanto,

abordagens alternativas estão surgindo como hipertexto (mencionado anteriormente).

Serviços de Suporte a Atividades em Grupo fornecem suporte explícito a uma

determinada tarefa de trabalho (como discussão em grupo, desenvolvimento de software ou

edição conjunta de documentos) ou fornecem um apoio geral que pode ser customizado para

suportar atividades específicas.

Estas quatro categorias de tecnologia não são certamente mutualmente exclusivas:

uma solução de CSCW pode envolver uma combinação destes componentes descritos acima.

Por exemplo: um sistema de encontro distribuído pode ser capaz de mostrar imagens dos
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participantes em janelas de cada tela dos mesmos (sistema de comunicação), fornecer uma

tela compartilhada para os participantes usarem (espaço de trabalho compartilhado), fazer

uso de um software de discussão em grupo para gerar idéias (serviço de suporte ao trabalho

em grupo) e prover uma base de dados compartilhada com informações relevantes aos

encontros (serviço de compartilhamento de informações).

Componentes Humanos

Os componentes humanos do CSCW podem ser considerados em quatro categorias:

Aspectos Individuais são pontos relacionados com o modo de como as pessoas se

comunicam e realizam seu trabalho. Isto é relevante para o CSCW, desde de que o modus

operandi dos indivíduos afeta criticamente suas contribuições para o esforço colaborativo.

Aspetos Organizacionais estão envolvidos na maneira como grupos pequenos e grandes são

organizados e gerenciados. De particular interesse é a maneira como as informações

organizacionais podem ser representadas para os usuários.

Aspectos de Design do Trabalho em Grupo envolvem a análise do trabalho cooperativo e

abordagens de design de soluções CSCW. Também de grande relevância nesta categoria são

os temas de envolvimento do usuário nos processos de análise, design e uso de testes de

validação e protótipos.

Aspectos Dinâmicos do Grupo de Trabalho estão relacionados com o entendimento de

como as pessoas trabalham juntas, com a performance dos grupos e com o comportamento

exibido pelas pessoas em grupos (SUCHMAN & TRIG, 1986).

2.4.2.3 Serviços de Telecooperação

Novas abordagens para manipulação de informações, utilizando-se de recursos que

até então não se encontravam disponíveis por falta de dispositivos que pudessem suportá-los,

apareceram no mundo da informática. Esses recursos possibilitaram a utilização de áudio e

vídeo como mecanismo de comunicação e trouxeram maior consistência e melhor

aproveitamento na assimilação da troca de mensagens. A consolidação desta crescente

utilização das redes de computadores e do surgimento da tecnologia Multimídia viabilizou a

implementação dos chamados Sistemas Multimídias em Rede (SISCOUTO, 1997).
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Por outro lado, sinais de áudio e vídeo usam uma quantidade de dados maior para

sua representação, gerando assim, alguns problemas, tais como: necessidade de espaço de

armazenamento maior e maior velocidade de transmissão (tempo real). Tais problemas já

estão sendo solucionados através de modernas técnicas de compressão para áudio e vídeo e

pelas novas tecnologias de transmissão.

As arquiteturas de redes comumente encontradas no mercado não são capazes de

suportar adequadamente aplicações multimídia. A alta capacidade de transmissão e a

garantia de resposta exigida por estas aplicações fazem com que as redes de comunicação

convencionais, com capacidades de transmissão típicas de 10Mbps (Megabits por segundo),

tornem-se gargalo. Alternativas do tipo FDDI (Fibber Distributed Data Interface), ADSL

(Asymmetric Digital Subscriber Line) e mais recentemente B-ISDN (Broadband Integrated

Service Digital Networks) e ATM estão se consagrando como um padrão para estas

aplicações (SCHWARTZ, 1998). Não é escopo deste projeto de mestrado detalhar estas

tecnologias, mas sim mencionar as melhores soluções já existentes para os sistemas de

telecooperação.

No âmbito nacional, tais tecnologias ainda não se encontram totalmente viabilizadas

pela maioria das concessionárias de telecomunicação. Deste modo, uma das soluções mais

freqüentes para acessar redes WAN (World Area Network) e interligar redes LAN (Local

Area Network) é utilizar linhas telefônicas tradicionais para o acesso a arquitetura Internet

TCP/IP.

Um sistema típico de telecooperação permite a troca de áudio, vídeo e dados entre

seus usuários. Desta forma, os principais serviços de telecooperação são a videoconferência

e o compartilhamento de aplicativos, os quais são apresentados a seguir, juntamente com

seus padrões de comunicação.

Videoconferência

Videoconferência é um mecanismo interativo que utiliza vídeo, áudio, computação e

tecnologias de comunicação. Ela permite que pessoas em localizações diferentes possam se

encontrar “face a face” e realizar as mesmas atividades (visuais e auditivas) que realizariam

se todos os participantes estivessem na mesma sala. Os participantes podem estar em duas ou

em muitas localizações diferentes (RETTINGER, 1995).
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A videoconferência é uma ferramenta usada com o intuito de garantir uma melhor

compreensão da mensagem, podendo proporcionar deste modo, uma grande economia em

termos de tempo e custo (GRENIER & METES, 1995). Os benefícios que sons e imagens

acrescentam à qualidade da comunicação são muitos. As pessoas através desta ferramenta

podem se utilizar de gestos e tons de voz durante uma atividade, fato este que auxilia na

compreensão das informações trocadas. Haja vista que sons e cenas de vídeo são capazes de

exprimir uma quantidade maior de informações, além de estimular os sentidos das pessoas.

Além da vantagem visual e da melhor eficiência na comunicação, outros benefícios

promovidos pela videoconferência podem ser evidenciados, tais como:

•  maior participação dos funcionários nas atividades que podem ser suportadas pela

videoconferência;

•  economia de tempo e custos, em relação a viagens e desenvolvimento de processos

distribuídos;

•  novas oportunidades de interação de alguns funcionários que podem ser alcançadas

através da economia de tempo e custos e;

•  comunicação mais freqüente entre funcionários antes desintegrados, o que pode propiciar

um ambiente mais cooperativo.

O enfoque deste projeto de mestrado aborda os sistemas de videoconferência

baseados em desktop (videoconferência por computador pessoal). Neste tipo de sistema, seus

participantes estão sentados em suas próprias mesas, em seus próprios escritórios e se

interligam com outros participantes usando apenas um computador pessoal e uma linha

telefônica (linha discada), ou uma conexão com uma rede de longa distância.

A vantagem destes sistemas surge do fato de ser esta a mais pessoal de todas as

opções de videoconferência. Esse tipo de sistema é destinado a atender conferências

informais e espontâneas entre indivíduos e pequenos grupos, de escritórios para escritórios

ou de mesas para mesas.

Desta forma, um sistema de videoconferência baseado em desktop consiste em

computadores pessoais interligados, em que cada computador está equipado com uma

câmera e placa de vídeo e microfone (kit multimídia). Esta interconexão pode interligar

qualquer localidade que possua equipamentos similares, podendo ser realizada através de
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redes locais (LAN). Uma rede externa, porém, do tipo Internet, é necessária para se conectar

duas ou mais localidades distantes (HUDSON, 1996; REED, 1996 e WORLD BANK, 1995)

(Figura 12).

A grande maioria dos sistemas de videoconferência baseados em desktop inclui

embutidos no sistema, ferramentas de correio eletrônico, compartilhamento de blocos de

notas (whiteboard) e compartilhamento de documentos (detalhado a seguir). Deste modo,

permite-se que os participantes da conferência possam não somente se interagirem em

termos de áudio e vídeo, mas também trabalharem virtualmente como se estivessem no

mesmo local. O compartilhamento de documentos e o baixo custo fazem com que este tipo

de sistema torne-se um serviço ideal para comunicação, cooperação e aprendizado.

Figura 12 – Estrutura do Sistema de Videoconferência em Desktop

Compartilhamento de Aplicativos

Segundo EVERSHEIM & NÖLLER (1997b) “o compartilhamento de aplicativos e

dados é o mais poderoso componente para possibilitar aos participantes de uma sessão de

videoconferência uma alta interação no trabalho sobre um mesmo objeto de informação”. Ou

seja, este serviço, incluído na maioria dos sistemas de videoconferência, os caracteriza como

compartilhadores de documentos, permitindo que os participantes da sessão vejam e editem

documentos como se eles estivessem locais.

O compartilhamento de dados e de aplicativos ocorre de uma maneira básica:

compartilhamento de hardware (EVERSHEIM & NÖLLER, 1997b). A configuração mais

Interface de Rede
(Localização A)

Interface de Rede
(Localização B)

Rede Externa
(e.g. Internet)
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usada é o compartilhamento de dispositivos de entrada e saída. Neste caso, o componente de

compartilhamento gerencia alguns dispositivos (teclado, monitor e mouse), que são

simultaneamente vistos por todos os participantes da seção. Este gerenciamento é flexível,

assim o compartilhamento pode ser gerenciado de várias maneiras, como por exemplo, o

mouse precisa ser deixado livre por um dos participantes ou todos os outros participantes

podem movê-lo e vê-lo. A desvantagem desta configuração é a alta largura de banda de

comunicação necessária, já que muitos componentes de hardware são compartilhados.

Tal ferramenta proporciona não somente uma maior interação em uma determinada

atividade suportada por um sistema de videoconferência, mas também agrega benefícios em

termos de custos e tempo. Isto porque o compartilhamento de aplicativos é feito através de

replicação, onde não se faz necessário que os computadores dos dois usuários tenham

carregados o mesmo aplicativo, agregando desta forma economia de custos. Além disto,

como já mencionado, a possibilidade de distribuição do desenvolvimento de processos e

cooperação entre parceiros antes não viáveis fisicamente, constituem uma vantagem de

tempo e uma nova concepção de trabalho em grupo suportado por computador.

Existem ainda outros serviços importantes utilizados para suportar e automatizar o

trabalho em grupo em ambientes mais estáveis, como por exemplo:

•  agenda eletrônica em grupo, que facilita o agendamento de reuniões e a eficiência na

preparação das mesmas (PESSANHA, 1996) e;

•  sistemas de workflow, que programam a automação do fluxo de trabalho de processos

pré-estabelecidos e estáveis (ZIMMERMANN & AMBERG, 1997).

Padrões de Comunicação

Quando se escolhe um serviço de videoconferência para uma organização é

necessário saber se a tecnologia não é proprietária, isto é, limitada a produtos de apenas um

fabricante. Para evitar que a indústria de informática se quebrasse em dezenas de ‘ilhas de

tecnologias’, que não pudessem se comunicar ou operar uma com as outras, criou-se

organizações internacionais de padronização, que visam estabelecer, suportar e implantar

padrões pelo mundo computacional.

Videoconferência baseia-se em algoritmos, ou fórmulas matemáticas, que ditam

como a informação – incluindo vídeo, áudio e dados – é comprimida, transmitida e

descomprimida para exibição no outro parceiro da conferência (VTEL, 1998). Tais
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algoritmos usam uma variedade de métodos para comprimir um sinal de vídeo. Entretanto,

desde 1990, estabeleceu-se um padrão aceito internacionalmente, chamado H.320, que

permite que algoritmos de diferentes empresas possam se comunicar.

O padrão foi desenvolvido pela International Telecommunications Union (ITU-T)

(ITU-T, 1998), patrocinada pela United Nations com membros representando mais de 170

países, sendo o primeiro corpo de padronização para a indústria de videoconferência.

Estes padrões estão distribuídos basicamente na família H.32x de especificações.

Estes padrões (H.320, H.321, H.323 e H.324) diferem um do outro a partir da infra-estrutura

utilizada. Assim por exemplo, H.320 é o padrão usado para linhas ISDN, o padrão H.321 é

utilizado para linhas ATM e o padrão H.324 é usado para linhas telefônicas analógicas

convencionais, com modems trabalhando a 28.8Kbps – a melhor velocidade possível

atualmente sobre este tipo de linha.

O principal componente do padrão H.320 é o algoritmo H.261 de compressão de

vídeo, que define dois tipos de resolução de vídeo: 352 por 288 CIF (Common Intermediate

Format) e 176 por 144 QCIF (Quarter Common Intermediate Format).

Para conversão dos sinais analógicos para digitais e sua transmissão entre os

sistemas de computação, o ITU-T propôs a família de padrões G.xxx. Ao mesmo tempo,

estes padrões definem métodos de compressão que economizam valiosa porcentagem de

largura de banda das redes envolvidas na conferência. A largura de banda requerida nos

padrões de áudio mais comuns (G.171, G.172, G.723, G.728 e G.729) está entre 64Kbps e

8Kbps.

Enquanto a compatibilidade de sistemas de áudio e vídeo de diferentes empresas está

constantemente aumentando através das especificações da família H.32x, a compatibilidade

de conferência de dados entre diferentes plataformas ainda deixa a desejar. A família de

padrões T.120 define uma variedade de elementos envolvidos na conferência e

compartilhamento de dados, porém, ainda deixa lacunas na padronização para

compartilhamento de aplicativos (LABRIOLA, 1995). 

2.4.2.4 Aplicações de Telecooperação

Considerando a definição de integração, “a informação certa, na hora e lugar certo”,

segundo BREMER et al. (1997), sistemas de telecooperação constituem uma razoável
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alternativa para integração de aplicações, já que durante a conferência o compartilhamento

de componentes permite a uma unidade de negócio obter a informação requisitada de uma

aplicação externa, sem necessidade de tê-la internamente. Apenas um sistema de

compartilhamento (dados ou aplicação) é necessário entre as unidades. No caso de

necessidade de dados após a seção de videoconferência, isto pode ser realizado pela

transferência de dados.

Com estas características, os sistemas de telecooperação podem ser aplicados na

integração de processos distribuídos, na cooperação entre empresas diferentes ou na conexão

de cadeia de fornecedores de um setor de negócio (EVERSHEIM et al., 1997a). Ou seja,

devem ser aplicados em processos com comunicação intensiva, como no processo de

desenvolvimento de produto, marketing, vendas e processos de melhoria da qualidade

(LIPNACK & STAMPS, 1997).

Alguns critérios, entretanto, devem ser considerados na escolha dos serviços de

telecooperação necessários a cada atividade, mapeada no processo específico a ser

implantado o sistema (EVERSHEIM & NÖLLER, 1997b). Alguns destes critérios são:

freqüência de comunicação, número de participantes, distância e pressão de tempo imposto

pelo processo em questão. A complexidade da atividade tem também uma influência na

quantidade de interação necessária. Considerando estes critérios, é possível escolher

adequadamente os serviços de telecooperação para cada atividade.

A adequada utilização dos sistemas de telecooperação pode proporcionar uma

significativa redução nos custos de transação. Numa seção de um projeto realizado dentro do

framework de cooperação nacional, num país europeu, para o desenvolvimento de um

componente automobilístico, descobriu-se que o potencial de economia no tempo de resposta

e os custos envolvidos na modificação dos processos resultaram em aproximadamente 30%

do total (EVERSHEIM et al., 1997a). Em outro estudo de caso de cooperação agora em

âmbito internacional no continente europeu (envolvendo um substancial acréscimo no tempo

de viagem necessário), na indústria automotiva, uma redução de 80% foi alcançada no tempo

de resposta na modificação dos processos. Como resultado, uma empresa reportou um

período de cobertura de gastos de apenas 2 meses para o sistema de telecooperação que ela

havia adquirido.

Existe também um outro potencial não quantificado. A introdução de sistemas de

telecooperação pode aumentar a confiabilidade no planejamento do desenvolvimento de
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produto, permitindo por sua vez uma maior estabilidade do processo. Visões inovadoras

também podem ser aumentadas pela integração de especialistas externos neste processo.

No próximo item, alguns modelos organizacionais para promover o trabalho

cooperativo são abordados. Esta revisão fornecerá a base para a correlação destes modelos

com as soluções computacionais para o ambiente de cooperação.

2.5 Modelos Organizacionais

A magnitude da mudança por qual agora passa o mundo – em termos de velocidade,

complexidade e globalização – pode ser capturada pela visão que a humanidade está

atravessando uma transição evolucionária maior, de uma sociedade e economia industrial

para uma baseada em informação. TOFFLER (1990) usa três eras de mudança para capturar

a essência da grande visão da civilização humana:

•  Era da Agricultura: que reinou por aproximadamente 6.000 anos, durante os quais a vida

em si mesma e seus valores estavam estruturados em função da organização do alimento;

•  Era Industrial: que durou cera de 300 anos, na qual as fazendas foram substituídas pelas

fábricas, como as propulsoras da economia. As populações cresceram e se urbanizaram.

Esta era caracteriza a atual tradição, o passado a partir do qual a modernidade tenta se

emergir e a;

•  Era da Informação: que se iniciou na metade do século XX e representa o momento atual

de transição turbulenta. A economia mundial está se tornando baseada na informação,

eletronicamente conectada e globalmente interdependente.

Cada uma das eras iniciou também uma nova configuração social. As grandes

organizações agrícolas constituíram-se nas primeiras hierarquias. O crescimento da

industrialização trouxe consigo o uso em grande escala das burocracias. Já a era da

informação está sendo caracterizada pelas redes sem fronteiras (Figura 13).
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Figura 13 – Eras das Organizações

Através das eras, o conhecimento organizacional foi se acumulando. Quando a

hierarquia apareceu, as pessoas não deixaram de se reunir em grupos pequenos. Quando a

burocracia evoluiu, as hierarquias não deixaram de existir. As burocracias, de fato,

dependiam dos níveis e cargos que as hierarquias agrícolas haviam inventado. Enquanto cada

era desenvolvia suas próprias características, elas também incorporavam aspectos essenciais

da era antecedente. As redes de informações, a organização emergente da era da informação,

por exemplo, incorpora aspectos das suas predecessoras: os níveis de hierarquia, as

especialidades da burocracia e os propósitos dos grupos pequenos.

De acordo com a evolução destas eras, as organizações foram moldadas em certas

estruturas. Por estruturas entende-se o resultado de um processo através do qual a autoridade

é distribuída, as atividades desde o nível mais baixo até a alta administração são

especificadas, e um sistema de comunicação é delineado permitindo que as pessoas realizem

as atividades e exerçam a autoridade que lhes compete para o atendimento dos objetivos

organizacionais (VASCONCELLOS & HEMSLEY, 1997). Nesta revisão, três enfoques são

abordados: as estruturas tradicionais, as inovativas e a estrutura de modularização para o

trabalho cooperativo.

2.5.1 Estruturas Tradicionais

Na sociedade industrial, onde é sempre bom produzir mais, a busca de redução de

custos com a utilização de produção em larga escala estava baseada em um planejamento

centralizado, executado através de uma cadeia de decisão hierárquica bastante rígida. O que

direcionou para a criação de empresas verticalizadas, com tendências de isolamento do

mundo exterior (RODRIGUES & FERRANTE, 1995).

A estrutura de uma organização deve estar em contínua sintonia com a natureza da

atividade e de seu ambiente. Deste modo, atividades repetitivas e ambientes estáveis

favorecem as chamadas estruturas tradicionais, que possuem as seguintes características,

segundo VASCONCELLOS & HEMSLEY (1997):

Era

Organização

Agrícola Industrial Informação

Hierarquia Burocracia Redes
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•  alto nível de formalização;

•  unidade de comando;

•  especialização elevada;

•  comunicação vertical e;

•  utilização de formas tradicionais de departamentalização.

Departamentalização é o processo de agrupar os indivíduos em unidades para que

possam ser administrados. Estas unidades são em seguida agrupadas em unidades maiores

até o topo da organização, dando origem aos diversos níveis hierárquicos. Existem vários

critérios utilizados para departamentalização. Os mais tradicionais são, segundo

CHIAVENATO (1994): funcional; geográfico; por processo; por cliente; por produto; por

período e pela amplitude de controle.

À medida que a era da informação vai chegando ao seu período de adolescência,

durante os anos 60 e 70, funções e divisões convencionais provaram ser inadequadas em

setores com mudanças ocorrendo em ritmo veloz (LIPNACK & STAMPS, 1994). Deste

modo, novas formas de organização foram criadas com o intuito de atender às novas

condições de um ambiente de negócio mais dinâmico. TOFFLER (1990) utilizou o termo

“ad-hocracy” para caracterizar o novo comportamento organizacional emergente,

caracterizado principalmente por equipes temporárias de trabalho capazes de desenvolver

tarefas diferentes e inovadoras baseadas no conhecimento, com atribuições e

responsabilidades mutáveis, poucas regras e autoridade descentralizada. O termo burocracia,

tão externamente utilizado por Weber passou a ter uma conotação pejorativa.

2.5.2 Estruturas Inovativas

Com o aumento da complexidade do ambiente observado nas últimas décadas,

tornou-se necessária, em certos setores, a existência de organizações inovativas que

pudessem responder de forma eficaz a essas mudanças. As características estruturais dessas

organizações são inversas àquelas apresentadas pelas organizações tradicionais

(VASCONCELLOS & HEMSLEY, 1997):

•  baixo nível de formalização;
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•  utilização de formas avançadas de departamentalização;

•  multiplicidade de comando;

•  diversificação elevada e;

•  comunicação horizontal e diagonal.

O objetivo neste final de século é encontrar para a grande empresa estruturada

verticalmente – e que tanto sucesso teve em décadas passadas – uma substituta a altura

(LOPES & TORRES, 1994). As organizações modernas passaram a ser projetadas com base

em novos princípios, mais adequados à tecnologia e ao estilo gerencial contemporâneo,

como: o da alocação de recursos em tempo real, o da comunicação ponto a ponto, o da

organização do trabalho em equipes e projeto, o da avaliação de desempenho por resultados

e o das fronteiras orgânicas.

A solução dos problemas causados pelas estruturas tradicionais frente ao ambiente

em mudança trouxe novas alternativas de estruturas. Entre elas tem-se a estrutura matricial.

Estrutura Matricial

A forma matricial apareceu como uma solução devido à inadequação da estrutura

funcional para as atividades integradas, isto é, aquelas que para serem realizadas exigem

interação entre as áreas funcionais. A matriz é uma forma de manter as unidades funcionais

criando relações horizontais entre elas (VASCONCELLOS & HEMSLEY, 1997).

Em vez de inserir uma camada divisional e duplicar funções, na organização

matricial as empresas mantêm um quadro funcional relativamente estável, intersectado por

certo número de divisões correspondendo a mercados ou produtos que variam com relativa

rapidez (LIPNACK & STAMPS, 1994). Com sua forma dual de estrutura de subordinação –

uma subordinação funcional e outra relativa ao projeto em execução (produto ou região) - a

matriz torna possível às organizações se adaptarem com maior rapidez aos seus mercados. A

matriz também pode ser considerada uma das estruturas mais humanas, participativas e

flexíveis e, pela sua própria natureza, depende profundamente da colaboração entre muitas

pessoas diferentes. Esta enfatiza a interdependência entre departamentos em vez de situar as

fronteiras entre eles e proporciona: oportunidades de delegação, maior contribuição pessoal e

participação na tomada de decisões nos níveis mais baixos da hierarquia.
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Empresas com estruturas do tipo matricial apresentam, entretanto, alguns pontos

falhos. Estando sujeitos aos imprevistos representados pela necessidade de equilibrar-se

entre fatores estáveis e variáveis, o funcionário matricial tem considerável dificuldade para

servir a dois supervisores, ou as funções são demasiadamente fortes e os projetos são

demasiadamente fracos, ou vice-versa. Controle centralizado e complexidade de inter-

relacionamentos não são combinados facilmente.

No atual ambiente de negócios, a organização do tipo vertical pode não ser mais

efetiva. O isolacionismo está deixando seu lugar à parceria nos negócios, através da

terceirização e da cooperação, que representam uma eficiente solução para atender a algumas

das necessidades da organização moderna (RODRIGUES & FERRANTE, 1995). Tal

abordagem de reestruturação para cooperação é discutida a seguir.

2.5.3 Estruturas para Cooperação

Para enfrentar a concorrência e a competição, na guerra comercial que hoje é

travada, as empresas encetaram uma jornada que, até este momento, parece não ter fim, na

busca pela produtividade, pela qualidade, pela rapidez na concepção, criação e produção de

um novo bem ou serviço. Uma das armas que as empresas mais usam é a flexibilidade de

suas estruturas para que, de forma maleável, se adaptem mais rapidamente às situações de

constante desafio. Dentre estas estruturas pode-se citar segundo CRUZ (1997): estrutura

orientada a processo, empresa terceirizada, fábrica modular, consórcio, comércio eletrônico e

Empresa Virtual.

A centralização das empresas em seus processos levará a desenhos organizacionais

muito diferentes dos que se conhece atualmente. O primeiro estágio, não apenas previsível,

mas que já está sendo adotado em muitas empresas, é o de redistribuir os recursos humanos e

técnicos das empresas ao longo dos processos de negócios. As parcerias e as redes de

empresas estão surgindo como um segundo estágio desse movimento de reforma conceitual,

sendo que nem todos os recursos essenciais para a operação da empresa encontram-se dentro

dela e nem pertencem a ela (GONÇALVES, 1997). Ou seja, o trabalho nas empresas

modernas envolve produzir em redes, pressupondo o emprego das novas tecnologias de

informação e a realização de trabalho cooperativo em grupo.
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2.5.3.1 Modularização

De acordo com DAVIDOW & MALONE (1992), a restruturação das organizações

corporativas deve também ser acompanhada por uma dissolução ou achatamento das

hierarquias. Um novo modelo organizacional está sendo criado para redesenhar o

organograma de empresas com estruturas achatadas, eliminando barreiras burocráticas e

departamentais, e partir para o que se denomina hoje de organização horizontal (BYRNE,

1993b). Este novo modelo de organização é composto de unidades de negócio, que operam

com grande autonomia e produzem melhorias operacionais consistentes e contínuas. Esta

redução dos níveis hierárquicos constitui o primeiro passo para a filosofia de grupos de

trabalho autogerenciáveis baseados em objetivos comuns.

O princípio comum desta abordagem de modernização das organizações pode ser

resumido no conceito de modularização. Modularização, segundo PICOT et al. (1997),

consiste-se na reestruturação da organização corporativa, baseada na integração de processos

orientados ao cliente, em unidades (módulos) relativamente pequenas e gerenciáveis. Estas

unidades são caracterizadas por uma competência de decisão descentralizada e por uma

responsabilidade orientada a resultados. Enquanto, a coordenação entre os módulos se dá

progressivamente através de formas de coordenação não hierárquicas. O objetivo é adaptar a

estrutura organizacional à capacidade de solução de um problema de um indivíduo ou

pequeno grupo, para evitar erros, custos e perda de tempo, causados pela complexidade.

O arranjo das organizações em módulos é utilizado com o intuito de reduzir a

complexidade da produção e aumentar a proximidade com o mercado. Como resultado, a

organização modular deve ficar mais flexível e reagir mais rapidamente às mudanças do

mercado, às necessidades dos clientes e às atividades dos concorrentes. Além da idéia de

modularização, a organização das unidades de negócio baseadas em processos, isto é,

cadeias de atividades interconectadas para a produção de um bem ou serviço, também deve

ser utilizada na concepção de sucesso da organização moderna. A prioridade da abordagem

orientada a processo é a redução das interfaces organizacionais no processo de produção.

Estes problemas de interfaces, tais como barreiras de comunicação, objetivos conflitantes e

atrasos nas fronteiras entre departamentos funcionais, foram, recentemente, identificados

como uma das principais causas de baixa competitividade das organizações.

A estrutura modular de organização deve possibilitar a corporação simultaneamente

(PICOT et al., 1997):
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•  estar globalmente presente, mas ao mesmo tempo, atuar localmente;

•  reagir rapidamente às mudanças de mercado;

•  promover a criatividade do empregado e atender às suas expectativas, deste modo

podendo garantir uma alta taxa de inovação;

•  alcançar pequenos tempos de processamento no desenvolvimento de um produto, assim

como, no processo de pedido e;

•  demonstrar uma orientação em termos das exigências de qualidade dos clientes.

Ainda segundo PICOT et al. (1997), com respeito à aplicação de novas tecnologias

de informação, existem dois tipos de design na formação de unidades autônomas, no nível da

organização do trabalho, são eles:

•  Modelo Autárquico e

A integração das tarefas é feita de um modo que um processo inteiro possa ser

essencialmente realizado por um único funcionário. Neste caso, a ênfase encontra-se no

processamento auto-suficiente das correspondentes tarefas técnicas de gerenciamento.

•  Modelo de Cooperação

Neste caso, a tarefa ou processo inteiro, desde o começo, é designado a uma equipe. O

enfoque recai, assim, na coordenação e cooperação entre os membros desta equipe.

Em resumo, o modelo autárquico promove um aumento da produtividade através da

redução da divisão do trabalho. Enquanto que o modelo de cooperação concentra-se no

aumento de eficiência das equipes de trabalho através da melhora nos relacionamentos de

comunicação. Em tarefas de áreas mais estruturadas, com baixa variabilidade e

complexidade, o modelo autárquico prova ser o mais vantajoso (como nos processamentos

determinísticos de queixa das companhias de seguro). Já o modelo de cooperação, é superior

especialmente em áreas de tarefas menos estruturadas, com alta variabilidade e

complexidade (como no processo de pesquisa e desenvolvimento ou no gerenciamento do

desenvolvimento de um projeto). Ambos os modelos representam os extremos naturais de

um espectro de formas adaptáveis.

A combinação das vantagens destas pequenas unidades (módulos) organizacionais

ou equipes de trabalho (hierarquias achatadas, auto-organização, forte motivação, etc.) e as
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vantagens de uma integração de processos relacionados, somente poderá ser alcançada

através da utilização de novas formas de comunicação e de tecnologias de informação

(PICOT et al., 1997). Dá-se daí a origem da concepção de equipes virtuais11.

2.5.3.2 Estrutura de Equipes Virtuais

As tecnologias de informação estão estendendo as capacidades dos trabalhadores,

porém o processo de organização para realizar tarefas em grupo é ainda um trabalho humano

(LIPNACK & STAMPS, 1997). Portanto, se torna essencial focalizar o papel das pessoas no

relacionamento organização/tecnologia no contexto de OVs.

Equipes virtuais podem ser definidas como pequenos grupos de pessoas que

trabalham ultrapassando barreiras organizacionais, suportados pelas novas tecnologias de

informação. Ou seja, este termo se refere à base fundamental das Organizações e Empresa

Virtuais, os grupos de trabalho cooperativo. São eles os responsáveis pelo funcionamento e

pelo sucesso das EVs, os que enfrentam os desafios do trabalho a distância e do ambiente

computacional cooperativo, mas também são aqueles que se beneficiam das vantagens deste

tipo de organização.

Segundo LIPNACK & STAMPS (1997), é inegável que para as equipes virtuais é

muito mais difícil obter sucesso, do que para os tradicionais times “cara a cara”. Tudo que dê

errado para um grupo convencional de trabalho também dará errado para as equipes virtuais,

freqüentemente com pior intensidade. Egos, jogos de poder, pobre autoestima, sentimentos e

opiniões contrariadas, ausência de liderança e falta de confiança, por exemplo, contribuem

todos para o enfraquecimento das equipes virtuais. Ou seja, quando a comunicação não está

sendo mais eficiente, é necessário que as pessoas tomem providências para recuperá-la. Isto

ocorre pela simples razão que é muito mais difícil se comunicar através de distâncias e

organizações.

Alguns aspectos devem ser levados em consideração nesta nova forma de trabalho

cooperativo para viabilizar seu sucesso. Um sumário destes aspectos é apresentado a seguir,

                                                     

11 Na língua Inglesa o termo usado é Virtual Teams, e uma tradução direta seria times

virtuais, contudo, através de uma extensa revisão bibliográfica , notou-se a maior utilização do termo

equipe em português, ao invés de time. Além disto, para alguns autores existe uma diferença de

significado entre ambos, justificando uma melhor tradução como equipes virtuais.
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com o objetivo não só de alertar sobre os desafios a serem transpostos pelas equipes virtuais,

mas também mostrar algumas soluções e reações já verificadas em casos práticos, focando

nas vantagens oferecidas por este novo tipo de trabalho:

•  capacidade de aprender com suas próprias experiências;

Não só a organização deve aprender com sua própria experiência, mas na sua base de

funcionamento, seus grupos de trabalho também devem estar preparados a reagir a mudanças

inesperadas do mercado, de acordo com suas experiências anteriores, visto que ainda não

existem manuais de conduta para este novo tipo de organização – Learning Systems (MARX,

1997).

•  estabelecer relacionamentos de confiança;

Sem confiança mútua entre e dentro dos times, é impossível a realização de uma tarefa

eficientemente e por conseqüência, a implantação e operação de uma EV. Enfim, confiança é

uma condição indispensável para a otimização deste sistema de cooperação (LIPNACK &

STAMPS, 1997).

•  estabelecimento claro das funções dos indivíduos nos times e a visão geral do negócio;

Sem este entendimento e senso de propósito, os times não alcançam os resultados que

poderiam alcançar na melhoria dos resultados do negócio (SIMONS, 1999).

•  papel da supervisão e gerência;

Os participantes de times virtuais não precisam de forma alguma e muito menos aceitam as

formas tradicionais de supervisão e gerência. Pelo contrário, eles necessitam de coaching12

(treinamento) e orientação (GONÇALVES, 1997). Os gerentes devem avaliar os times por

base de suas performances e pela qualidade de seus resultados.

•  diferenças culturais e barreiras de distância e tempo;

                                                     

12 A palavra  coaching  se refere à atuação do líder dos grupos, análoga à do treinador técnico

de um time de futebol (coach), quando ele prepara os jogadores, define suas posições de jogo, escolhe

a estratégia de atuação e acompanha o resultado do jogo.
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O desafio de integrar essas diferenças nem sempre é tão difícil e complicado quanto se pensa

ou imagina. Muitas vezes equipes situadas em um mesmo ambiente de trabalho tem mais

dificuldades de lidar com essa miscelânea de hábitos e costumes do que equipes virtuais.

Dados mostram que as pessoas de uma equipe virtual, que sabem que elas estão trabalhando

a distância, tem mais consciência da necessidade de serem mais explícitas e claras nas suas

comunicações. Enquanto que em equipes locadas em um mesmo lugar, elas não são

conscientes destas barreiras e, logo, não criam apropriadas normas compensatórias (KRAUT

& EGIDO, 1988).

•  tecnologias de suporte e;

Para viabilizar este tipo de trabalho cooperativo a distância é necessária uma infra-

estrutura de comunicação, que suporte todo os tipos de tarefas e interações necessários para a

realização do trabalho e da integração das equipes. Conforme discutido anteriormente,

existem muitas soluções tecnológicas já existentes para este ambiente, entretanto, o que não

se pode deixar de considerar é que os indivíduos não alterarão suas práticas de trabalho para

se adaptarem a estas ferramentas (ARAÚJO et al., 1995). Deste modo, estas tecnologias

precisam ser usadas para suportar e aperfeiçoar o trabalho cooperativo e não substituir o

antigo modo. Neste contexto, uma série de providências são imprescindíveis tanto por parte

das empresas desenvolvedoras das soluções quanto das empresas interessadas em

participarem de EVs, tais como (SIMONS, 1999): prover treinamento e adaptação, projetar

interfaces amigáveis homem – máquina, estudar os impactos deste tipo de interação, etc.

•  aproveitar as vantagens do trabalho local.

Segundo alguns casos práticos (OLSON & TEASLEY, 1996), por melhor que seja o

ambiente de interação dos grupos virtuais é necessário o relacionamento face a face pelo

menos em algumas ocasiões, seja para se firmar um relacionamento de confiança, seja

simplesmente para se conhecer fisicamente com quem se trabalha. Ou seja, por trás de toda

esta rede tecnológica sempre vai existir um ser humano, com seus sentimentos de

curiosidade, entendimento, humor e respeito.

Todos estes aspectos a serem considerados no trabalho de equipes virtuais,

demandam novos requisitos e habilidades ao empregado. Transformar esta força de trabalho

de acordo com estas necessidades, passou a ser, então, um dos maiores desafios das

empresas modernas que pretendem obter sucesso através das redes de cooperação

(GONÇALVES, 1997). E, como a transformação das pessoas dá-se através da educação, o
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desafio é principalmente de educação, reeducação e treinamento de todos os níveis e grupos

dentro das empresas.

O perfil de um empregado apto a participar de equipes virtuais e contribuir para o

sucesso da EV que esteja trabalhando é resumido a seguir (GONÇALVES, 1997;

KUGELMASS, 1996; LIPNACK & STAMPS, 1997 e PICOT et al., 1997):

•  rápida adaptação a um ambiente de mudanças constantes, isto é, flexibilidade na

capacidade de desempenhar diferentes funções em equipes temporárias e lidar com

regras e normas em situações diferenciadas,

•  curiosidade para aprender e buscar novas soluções, e também saber como, aonde e

quando aprender;

•  criatividade e paciência para trabalhar num ambiente cooperativo a distância,

consciência, confiança e respeito das barreiras a serem rompidas;

•  motivação, iniciativa, atenção e responsabilidade para cumprir objetivos pré-

determinados, assim como capacidade para solução de problemas e tomadas de decisão

e;

•  capacidade de assimilar a utilização eficiente das tecnologias de suporte ao trabalho

cooperativo e de trabalhar em equipe, com competência de interação social.

Estas características nem sempre são inerentes a uma determinada pessoa, muitas

delas vão ser adquiridas com as demandas impostas por este tipo de trabalho na própria

organização, que deve acima de tudo, prover meios para que seus empregados possam se

adaptar a estes requisitos das EVs.
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3. Ambiente Cooperativo: Impactos e Dificuldades de
Implementação

Este capítulo apresenta os impactos das redes de cooperação nas PMEs e os

requisitos e vantagens que as mesmas terão participando do framework de Negócios Virtuais

Globais. Discute, também, os aspectos humanos das dificuldades de implementação de um

ambiente cooperativo a distância. Por fim, considerando estes pontos descreve-se a

metodologia de desenvolvimento deste trabalho de mestrado.

3.1 PMEs nas Redes de Cooperação

As pequenas empresas geralmente apresentam pouca hierarquia, uma reduzida

complexidade interna e um alto nível de flexibilidade final, propriedades que as fazem mais

aptas a enfrentar a exigência de maior agilidade da competitividade atual. Estas

características possibilitam que as pequenas empresas respondam às demandas dos clientes

de uma maneira muito efetiva. Clientes de PMEs valorizam suas rápidas respostas, aceitando

níveis de preços mais altos, que são conseqüência direta dos lotes de tamanho reduzido e da

alta variedade de produtos.

A EV oferece uma potencialidade especial para PMEs; já que concentradas em suas

competências essenciais e agrupando-as forças em redes de cooperação, elas são capazes de

produzir produtos mais complexos, porém ainda customizados. PMEs podem melhorar, deste

modo, suas posições competitivas de uma maneira efetiva.

Para implantar uma rede de PMEs e então, explorar suas potencialidades, a rede

deve espelhar as características específicas de uma pequena empresa. Isto significa que, a

rede tem de ser capaz de manufaturar produtos de maneira rápida e customizada13 em

resposta às demandas dos clientes. Uma rede que objetive preencher este requisito representa

o conceito de uma EV (Figura 14).

                                                     

13 O termo produto customizado é entendido como a adaptação de um produto padrão

conforme as específicas necessidades de um cliente.
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Figura 14 – Demandas sobre uma rede de PMEs

Fonte: Adaptado de DAVIDOW & MALONE (1992)

Os principais benefícios estratégicos para estimular as PME a participarem de EVs,

segundo GOLDMAN et al.(1995) e BREMER et al. (1996a), são:

•  infra-estrutura, P&D14, custos e riscos compartilhados;

Participando de EVs, as empresas podem compartilhar riscos, P&D, custos, infra-estrutura,

recursos humanos e tecnológicos, que uma empresa individualmente não seria capaz de

manter.

•  união das principais competências complementares;

 Os participantes podem reunir competências complementares para atender às necessidades

de exploração de uma determinada oportunidade de mercado.

•  redução do conceito de tempo;

                                                     

14 Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento

Vantagens Competitivas das PMEs

Estruturas menos hierárquicas
Complexidade interna reduzida
Alta flexibilidade

Rápida resposta à demanda
Menos mecanismos de controle
Maior orientação ao cliente

Meta:
Atender à demanda do
cliente imediatamente

Rede de PMEs

Empresa Virtual
Cooperação temporár ia de empresas independentes,
fornecedores, cl ientes e ou competidores. 
Interligados por modernas tecnologias de informação.
Meta: Manufaturar produtos customizados
instantaneamente em reposta à demanda do cliente

Requisito:
A rede deve espelhar as potencialidades
individuais das PMEs.
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As EVs podem conseguir reduzir o tempo de desenvolvimento de novos produtos de duas

formas. Primeiro, através da capacidade de realização de trabalhos em paralelo,

desempenhando diversas atividades simultâneas. Em segundo, através da disponibilidade de

todos os recursos necessários de pessoal, instalações e capacidades encontrarem-se

disponíveis na rede de cooperados. A redução do tempo de desenvolvimento de produtos,

além de ser estrategicamente favorável à conquista de mercado, pode trazer redução nos

custos associados.

•  aumento das instalações e do tamanho aparente;

Para as PMEs, a EV é uma forma de adquirir economia de escopo, escala de produção, maior

solidez financeira e maior capacidade de realização dos projetos.

•  acesso e compartilhamento dos mercados ou da fidelidade do cliente e;

Participando de uma OV, uma empresa pode compartilhar os mercados e a fidelidade de

clientes de outras empresas da mesma OV.

•  alta flexibilidade e reduzida complexidade interna.

Os parceiros de uma EV concentram-se nas suas competências essenciais, evitando a

complexidade das grandes empresas, que trazem todos os processos necessários para a

fabricação de um determinado produto para seu comando, o que muitas vezes é oneroso e

ineficiente. A agilidade dos parceiros de uma EV é conseguida através de sua estrutura

descentralizada, altamente adaptável a mudanças inesperadas, onde os empregados

trabalham como empreendedores.

A adoção da estratégia de formação de OVs é adequada aos países em

desenvolvimento como o Brasil, pois permite às PMEs a oportunidade de globalizarem seus

negócios, sem perderem a flexibilidade e suas independências econômicas, através de

associações longas e rígidas com empresas de países industrializados (BREMER et al.,

1996a). Além disso, BREMER et al. (1996a) ressalta que a cultura dos empresários

brasileiros é adequada à estratégia de OVs, já que devido à falta de recursos, é comum a

formação de parcerias informais para desenvolvimento de projetos.

Uma forma bastante eficiente para que PMEs brasileiras participem em EVs é a

criação de uma OV (BREMER & CORREA, 1995). O ambiente cooperativo suportado por

computador, que se propõe neste projeto de mestrado, constitui-se num habilitador desta
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organização. Estendendo a potencialidade de virtualização, as PMEs podem ser inseridas em

cooperações globais, através de uma integração dos agenciadores (BREMER, 1996b),

formando Empresas Virtuais Globais, segundo o framework para Negócios Virtuais Globais,

como detalhado anteriormente.

Para a inserção das PMEs nos Grupos Virtuais de Indústrias (Figura 6), elas

deveriam atender a uma série de ações. Para qualificá-las como empresas modernas e ágeis,

aptas à virtualização, segundo GONÇALVES (1997) e BREMER (1996b) alguns destes

procedimentos são:

•  transformar os empregados de tarefas em profissionais de processo, e de forma geral,

transformar os empregados em empreendedores;

•  desenvolver uma política de equipes de trabalho, que se formam, realizam a tarefa e se

dissolvem conforme as necessidades de negócios, maximizando deste modo as

competências individuais dos empregados;

•  incentivar a predisposição para cooperar e oferecer mecanismos para aumentar esta

capacidade;

•  concentrar em suas competências essenciais e descentralizar o processo decisório e de

controle, para viabilizar a flexibilidade agilidade, e a simplificação de suas estruturas

para a formação de EVs;

•  repensar os papéis dos administradores e dos empregados nas empresas estruturadas por

processo, definindo claramente responsabilidades de cooperação e trabalho a distância;

•  reinventar os sistemas de gestão de recursos humanos, desde o treinamento até os

esquemas de reconhecimento dos esforços em um ambiente de cooperação e trabalho a

distância;

•  fazer com que o aprendizado seja parte do dia a dia dos negócios da empresa,

desenvolvendo a polivalência do empregado, adaptá-lo às necessidades de mudanças

repentinas e treiná-lo aos novos meios de trabalho computacionais;

•  moldar uma nova cultura que dê suporte à nova maneira de trabalhar cooperativamente e

a distância;
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•  implementação de modernas tecnologias de informação, que suportem um ambiente

cooperativo de trabalho e;

•  criação e ou adoção de interfaces padronizadas para a interconexão com os parceiros da

OV.

3.2 Aspectos Humanos nos Ambientes de Cooperação

“As organizações estão se tornando mais flexíveis e eficientes graças à

descentralização do processo de decisão, de responsabilidades e autonomia. Hierarquias irão

perder um pouco dos seus sentidos e tornar-se-ão menos formais. No centro desta bem

sucedida organização do futuro estará uma base de empregados, que trabalharão

independentemente de culturas, e sistemas de suporte a iniciativas e compartilhamento de

funções e responsabilidades. Times e grupos mais do que hierarquias serão os blocos

construtores das organizações”.(WILSON, 1991).

Em outras palavras, a reengenharia e outras iniciativas destinadas a dar forma aos

negócios e às organizações estão transformando o processo de trabalho; entretanto, o foco

reside em transformar as pessoas que trabalham nestas organizações, para conseguir um

conjunto capaz de desempenho maior. Não só os empregados vão ter de desenvolver

aptidões específicas para o ambiente de cooperação, mas também as empresas devem tomar

algumas considerações na sua política de Recursos Humanos (RH) para viabilizar esta

evolução. Ou seja, as novas formas de organização que estão surgindo também exigem o

desenvolvimento de novos modelos de administração.

A internacionalização das empresas e a operação em tempo real trazem o desafio de

lidar com a variedade e com a complexidade dos novos modelos de gestão (RHINESMITH,

1996). Eles introduzem variáveis diferentes, como a mobilidade social de seu pessoal, a

gestão de empresas internacionais, regras que incentivam cada vez mais a integração do

pessoal e a diversidade cultural no ambiente de trabalho. E provocam, também, o

rompimento com premissas fundamentais dos modelos anteriores, tais como: jornada de

trabalho, fusos horários, ciclos mensais e anuais.

A internacionalização das empresas e a globalização de suas operações também têm

trazido novos desafios para a área tributária, contábil e trabalhista das empresas modernas.

Afinal, não faz sentido estruturar e gerir empresas internacionais através de práticas atreladas
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às regras trabalhistas locais, ou restringir a estratégia financeira de um grupo empresarial

internacional a uma particular legislação tributária de um único país (GONÇALVES, 1997).

Para exemplificar tais desafios, cita-se a seguir algumas etapas a serem postas em

prática pelos setores de RH de empresas modernas, e em especial de PMEs que pretendam

participar de OVs, segundo ARAÚJO et al. (1995) e LIPNACK & STAMPS (1997) são elas:

•  desenvolver treinamento remoto;

•  desenvolvimento de capacidade de trabalho em grupo;

•  apoio na criação de novos mecanismos gerenciais;

•  preservação do clima e cultura;

•  criação de novos esquemas de reconhecimento/remuneração;

•  moldar novo sistema de valores que motivem e orientem;

•  desenvolver novos padrões no gerenciamento de carreiras;

•  disseminação de novos serviços de comunicação, promovendo a aproximação com a

tecnologia;

•  pesquisar impactos da tecnologia e oportunidades e;

•  explorar o uso de ferramentas intelectuais (como a criatividade).

Uma política de RH adequada ao trabalho cooperativo suportado por computador é

fundamental em todo o ciclo de vida de uma EV – na formação, operação e

reconfiguração/dissolução – visto que sem um suporte às necessidades dos empregados, os

mesmos não serão capazes de implementar a EV que, por sua vez, só tem êxito através do

seu bem mais valioso, sua mão de obra.

Neste contexto, um outro aspecto importante a ser considerado por uma empresa,

candidata à participação em EVs, é a capacidade de aprender com sua experiência. Pois, em

um mercado competitivo e dinâmico, como o atual, estes ambientes de cooperação ainda são

formas de organização incipientes, sem histórico de riscos ou procedimentos. E esta empresa

que obrigatoriamente terá como características a flexibilidade e a agilidade, deverá ser muito
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competente em todas as suas atividades, aperfeiçoando permanentemente suas características

operacionais. Desta forma, sua capacidade de aprender certamente será um fator de crescente

importância para o desenvolvimento de seus mecanismos de aperfeiçoamento (SAVAGE,

1990).

Todas essas medidas para uma moderna gestão da área de recursos humanos, que se

adapte ao trabalho cooperativo requerido em EVs, possuem no fundo o mesmo agente

causador da mudança - a necessidade de adaptação do empregado às novas formas de

trabalho cooperativo suportado por computador.

3.3 Metodologia de Desenvolvimento do Trabalho

Apesar da viabilidade proporcionada pela utilização sistemática de modernas

tecnologias de informação (redução nos custos de transação), a efetivação das EVs depende

fundamentalmente de aspectos organizacionais. Do exposto acima, os principais aspectos

organizacionais que dificultam a implementação de um ambiente cooperativo suportado por

computador são a adequação das PMEs nas redes de cooperação e a adaptação dos recursos

humanos a essa nova forma de trabalho.

Tais obstáculos podem ser minimizados se houver mecanismos que permitam

otimizar a utilização de tecnologias de informação a fim de aumentar a competitividade de

PMEs nas redes de cooperação, ou seja, mecanismos que facilitem a adaptação não só das

PMEs nas redes de cooperação, como também dos recursos humanos a essa nova forma de

trabalho. Assim, com o intuito de apresentar uma solução para tal problema, este trabalho

propõe um ambiente cooperativo suportado por computador que possibilite a participação de

PMEs em OVs.

A fim de esclarecer o termo “proposta” recorreu-se ao Dicionário Analógico da

Língua Portuguesa (AZEVEDO, 1983), onde “proposta” pode ser entendido como um

“esquema” de ambiente. Segundo FERREIRA (1998), “esquema” é definido como “uma

figura que representa não a forma dos objetos, mas as suas relações e funções”, ou seja,

“sinopse, resumo, esboço”.

A metodologia de desenvolvimento deste trabalho está esquematizada na Figura 15.

Pesquisaram-se os modelos organizacionais, classificando-os em estruturas tradicionais,

inovativas e de cooperação (modular/equipes virtuais). Ao mesmo tempo, analisou-se e

escolheu-se as tecnologias de informação para suporte ao trabalho em grupo (sistemas de
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telecooperação e Internet). A partir de então, baseando-se no modelo de referência de uma

OV (framework de Negócios Virtuais Globais), no fluxo de trabalho dos possíveis processos

a ele associados e na funcionalidade do Agenciador, propôs-se o ambiente cooperativo. O

ambiente é composto de módulos, que especificam tipos de ação de um ambiente distribuído

e o tipo de envolvimento requerido pelos mesmos, juntamente com as soluções

computacionais que suportam tais necessidades e a adequação destas soluções com os

modelos organizacionais. Tal esquema possibilitará que PMEs saibam identificar qual

serviço de telecooperação é necessário em certo tipo de ação em um ambiente distribuído, e

a qual modelo organizacional este serviço se adequa, assim como o inverso. Ou seja, dentro

de um ambiente distribuído, quais são os tipos de envolvimento necessários dos principais

tipos de ação, e quais serviços de telecooperação podem suprir estas necessidades, conforme

sua adequação aos modelos organizacionais. O que deve vir a otimizar a utilização de

tecnologias de informação pelas PMEs, aumentando sua competitividade nas redes de

cooperação.

O desenvolvimento do trabalho englobou as etapas de: revisão bibliográfica, a qual

se estendeu durante toda a pesquisa e cuja fonte mais valiosa de informações foi a Internet, já

que a quantidade de material de referência que trata das áreas abordadas por este projeto de

forma conjunta, ainda é muito pequena; adoção de um modelo de OV de referência para

utilização nas etapas posteriores; seleção dos requisitos para PMEs participarem em OVs

(modelo de referência); análise e escolha dos serviços de telecooperação a serem utilizados

no ambiente cooperativo; proposição do ambiente computacional de cooperação para PMEs

participarem de OVs; e por fim, exemplificação do ambiente em um cenário na FIM.

Pressuposto a ser adotado é a existência de um Agenciador de EVs, conforme

funcionalidade detalhada no framework de Negócios Virtuais Globais. O Agenciador será

então o coordenador das soluções técnicas ao nível de aplicativos e também o proponente ou

consultor para implantação das medidas organizacionais necessárias dentro das PMEs.

Portanto, o ambiente computacional de cooperação que se propõe a seguir, é um

método que o Agenciador utilizará para auxiliar e facilitar a inserção das PMEs no Grupo

Virtual de Indústrias e na criação de ambientes cooperativos suportados por computador para

a participação das mesmas em possíveis EVs, que se formarão conforme o surgimento das

oportunidades de negócio. Esta abordagem elimina a requerimento de grandes investimentos

por parte das PMEs, havendo necessariamente a necessidade de uma reorganização interna.
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Figura 15 - Abordagem para desenvolvimento do trabalho

A metodologia aplicada neste trabalho foi elaborada a partir dos elementos

metodológicos identificados em CERVO & BERVIAN (1983) e PÁDUA (1996). Segundo

ambos, a pesquisa é descritiva quando as informações são observadas, registradas, analisadas

e correlacionadas sem serem manipuladas. Dentre os tipos de pesquisa descritiva, os estudos

exploratórios apresentam-se como a modalidade indicada para situações onde há pouco

conhecimento prévio sobre o assunto, sendo normalmente os primeiros estudos realizados,

tendo, então, como intuito levantar informações para serem utilizadas ou testadas em estudos

posteriores. Deste modo, este tipo de pesquisa tem uma intencionalidade, que é a de elaborar

conhecimentos que possibilitem compreender e transformar a realidade.

Um outro aspecto que deve ser destacado é a abordagem multidisciplinar deste

projeto, que se enquadra na visão contemporânea de método, que segundo MORIN et al.

(1989) busca “um pensamento transdiciplinar, um pensamento que não se quebre nas

fronteiras entre as disciplinas. O que interessa é o fenômeno multidimensional e não a

disciplina que recorta a dimensão deste fenômeno”.

O capítulo seguinte apresenta a proposição deste projeto.
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4. Desenvolvimento do Ambiente Cooperativo Suportado por
Computador

Este capítulo apresenta o ambiente cooperativo suportado por computador proposto.

Primeiramente, especifica-se uma classificação dos serviços de telecooperação a serem

utilizados. A seguir, descreve-se o ambiente e seu esquema de desenvolvimento; baseado nas

características e funcionalidades de sua infra-estrutura de comunicação que também é definida.

Por fim, enumera-se as soluções suportadas pela proposta aos problemas mais freqüentes em

ambientes cooperativos a distância.

4.1 Classificação dos Serviços de Telecooperação

Com base na extensa revisão bibliográfica das tecnologias de informação para trabalho

em grupo, optou-se para a elaboração desta proposta de ambiente computacional cooperativo,

pela escolha de serviços15 computacionais que tivessem uma rápida aceitação pelas PMEs16 e

que suportassem a infra-estrutura de comunicação padrão do ambiente definida mais adiante.

Deste modo, os serviços escolhidos podem ser analisados e classificados quanto a duas

diferentes características: tempo de processamento (síncrono e assíncrono) e foco de trabalho

(comunicação pessoal e objeto de informação comum) (MAAβ, 1994). Serviços síncronos

possibilitam o trabalho simultâneo dos participantes de uma sessão de conferência. Já serviços

assíncronos são direcionados para o trabalho fora de uma sessão (não-simultâneo). Além disto,

as funções destes serviços podem ser divididas entre os aspectos de: comunicação pessoal ou

trabalho/troca de um mesmo objeto de informação. Assim, videoconferência é um trabalho

                                                     

15 Através de uma revisão bibliográfica na área computacional, notou-se que o termo ferramenta

refere-se a produtos comerciais, enquanto que, serviço se refere-se a tecnologias, sendo, então, este último

termo mais apropriado neste caso.

16 Aceitação em termos de: custo relativamente baixo com o benefício proporcionado, fácil

treinamento e implementação, entre outros aspectos considerados no decorrer do trabalho.
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simultâneo, com o intuito de comunicação pessoal, enquanto uma transferência de dados suporta

uma troca assíncrona de um objeto de informação comum (Figura 16).

Figura 16 – Classificação dos Serviços de Telecooperação

Adaptado de MAAβ (1994)

No entanto, é importante notar que a classificação não é rígida, uma vez que os serviços

podem assumir funções diversas conforme necessidades dos usuários ou aplicabilidades dos

desenvolvedores. Por exemplo, o correio eletrônico ou Email e a transferência de dados não

podem ser divididos precisamente, já que muitos sistemas de correio eletrônico também

incorporam a função de transferência de dados. Outro caso é quando se utiliza a

videoconferência em conjunto com o compartilhamento de aplicativo para a discussão e

resolução de um problema.

Vale ressaltar que este projeto não considera outros serviços computacionais que

auxiliam o trabalho em grupo, como por exemplo, sistemas de workflow e agendas eletrônicas.

Isto se deve não somente ao enfoque em soluções computacionais simples para PMEs

participarem de OVs, como também, a funcionalidade destes sistemas que ainda se encontram

voltadas a processos cíclicos e estáveis geralmente dentro de uma mesma empresa. Entretanto,

avanços de pesquisas destes sistemas já podem ser notados no contexto dinâmico de ambientes

virtuais distribuídos (CAMARINHA-MATOS & LIMA, 1998).

O serviço de vídeo sob demanda (Video on Demand - VoD) também não é considerado

como um serviço de telecooperação isolado neste projeto, já que a funcionalidade do mesmo

não está totalmente focada em processos cooperativos de trabalho em grupo, mas
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principalmente, em comércio eletrônico, para divulgação ou venda de algum serviço, por

exemplo. Entretanto, considerou-se que o mesmo fosse mais uma funcionalidade da infra-

estrutura de comunicação, que será apresentada adiante. No caso do serviço de bloco de notas

ou whiteboard, que está na maioria das vezes agregado ao serviço de videoconferência,

considerou-se o mesmo como uma instanciação do serviço de compartilhamento de aplicativos

(compartilhamento de um bloco de notas), e não um serviço isolado.

Com os serviços selecionados, juntamente com suas funcionalidades, parte-se para a

proposição do ambiente.

4.2 Ambiente Computacional de Cooperação

Segundo OLSON & TEASLEY (1996), um dos pontos principais para o projeto de um

ambiente computacional para suporte ao trabalho cooperativo a distância consiste na análise dos

processos de trabalho e das necessidades de comunicação e resolução de problemas das equipes

do ambiente. Assim, como primeira etapa da proposição deste ambiente mapeou-se os processos

do framework de Negócios Virtuais Globais17 e analisou-se, por intermédio da revisão

bibliográfica, quais os principais tipos de ação que necessitavam e permitiam suporte

computacional neste ambiente distribuído de uma OV.

A partir da determinação dos principais tipos de ação de comunicação e trabalho

cooperativo no ambiente distribuído de uma OV, elaborou-se a correlação desta classificação

com exemplos de tipos de envolvimentos requeridos por cada ação. Somente após este

relacionamento, definiu-se quais serviços de telecooperação e qual infra-estrutura de

comunicação suportariam tais necessidades, associando-se também, quais modelos

organizacionais se adequariam a estas soluções.

Os tipos de ação apresentados no ambiente procuram cobrir todas as fases de um

ambiente cooperativo a distância segundo HARDWICK (1997): as fases de implementação,

produção e sustentação do fluxo de trabalho distribuído. Tais tipos de ação constituem-se

também nas funcionalidades mais utilizadas para cooperação (COLLABORATIVE

STRATEGIES, 1996; CREIGHTON & ADAMS, 1998 e COLEMAN, 1996).

                                                     

17 Modelo de OV de referência adotado (Tabela 1).
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Este ambiente também relaciona quais estruturas organizacionais se adequariam melhor

aos serviços de telecooperação propostos para cada tipo de ação do ambiente cooperativo. Tal

relacionamento foi elaborado com base nas características típicas de cada modelo

organizacional e nos requisitos e características dos serviços de telecooperação. Entretanto, o

que este trabalho sugere é a adoção seqüencial da Estrutura Modular através da instanciação das

equipes virtuais, sendo esta, conforme a revisão bibliográfica, o melhor modelo organizacional

que PMEs poderiam utilizar para participação em OV. Tal mudança de modelo organizacional

envolve, contudo, uma série de medidas organizacionais, as quais não constituem o foco

principal deste trabalho, sendo apenas relacionadas no decorrer do mesmo.

Deste modo, propôs-se o ambiente cooperativo suportado por computador, conforme a

Tabela 2. O ambiente é composto de quatro módulos, que especificam os quatro principais tipos

de ação de um ambiente cooperativo a distância e seus respectivos tipos de envolvimento

requeridos, correlacionados aos serviços de telecooperação a serem utilizados – correio

eletrônico, transferência de dados, videoconferência e compartilhamento de aplicativos – e aos

modelos organizacionais adequados a estas tecnologias – Estruturas Tradicionais, Estruturas

Inovativas e Estrutura Modular/Equipes Virtuais.

A Geração de Novas Idéias/Abordagens constitui a primeira ação, que requer, por

exemplo, consulta a um expert externo sobre uma questão crítica e/ou sessão de perguntas e

respostas entre os membros de uma equipe de trabalho. Tais necessidades podem ser supridas

pelos serviços de transferência de dados, videoconferência e compartilhamento de aplicativos,

que podem proporcionar, por exemplo, discussão da abordagem através da conferência de áudio

e vídeo e/ou detalhamento dos pontos em tempo real em um mesmo aplicativo. Estes serviços se

adequam somente as Estruturas Inovativas e Modular/Equipes Virtuais, uma vez que os mesmos

exigem certas características de trabalho em grupo, como: flexibilidade, autonomia, treinamento

para cooperação a distância e adaptação a ambientes de mudança constantes. Características

estas, não encontradas em Estruturas Tradicionais de organização, que apresentam rigidez de

comando, alto nível de formalização, comunicação vertical e formas tradicionais de

departamentalização.
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Tabela 2 –Ambiente Computacional de Cooperação

Tipo de Ação
em um

Ambiente
Distribuído

Exemplos de Tipos de
Envolvimento Requeridos

Serviços de
Telecooperação

Modelos
Organizacionais Benefícios Tecnológicos

Geração de
Novas Idéias/
Abordagens

- Consulta a um expert externo sobre
uma questão crítica.
- Sessão de perguntas e respostas
entre os membros do grupo

- Transferência Dados
- Videoconferência
- Compartilhamento
Aplicativos

Estruturas:
Inovativas
Modular/
Equipes Virtuais

- Discussão da abordagem através da
conferência de áudio e vídeo.
- Os pontos podem ser detalhados em tempo
real em um mesmo bloco de notas.

Planejamento
de Projeto

- Troca de informações e arquivos
para correção e/ou aprovação.
- Troca de mensagens simples a fim
de alcançar consenso sobre pontos
específicos

- Correio Eletrônico
- Transferência Dados

Estruturas:
Tradicionais
Inovativas
Modular/
Equipes Virtuais

- Simples troca de comunicação interpessoal
para definição do planejamento.
- Rápida e barata troca de uma grande
quantidade de dados, como planilhas, agendas
e modelos digitalizados.

Troca de
Informações

- Contato com pessoas externas
sobre pequenas dúvidas.
- Troca de informações e/ou dados
específicos de um mesmo projeto ou
de diferentes projetos.

- Correio Eletrônico
- Transferência Dados

Estruturas:
Tradicionais
Inovativas
Modular/
Equipes Virtuais

- Troca rápida e fácil de comunicação e
informações
- Acesso a pessoas distribuídas fisicamente
para uniformização de informações e
conhecimentos.

Solução de
Problemas

- Discussão de aspectos complexos,
por exemplo, no desenho de um
produto.
- Necessidade de maior
envolvimento de sensibilidades para
o eficiente entendimento do
problema e suas possíveis soluções.

- Transferência Dados
- Videoconferência
- Compartilhamento
 Aplicativos

Estruturas:
Inovativas
Modular/
Equipes Virtuais

- Trabalho conjunto em uma mesma aplicação
externa, sem a necessidade de tê-la na própria
máquina.
- Visualização em tempo real do parceiro e/ou
protótipo, inclusive com troca de áudio.
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O segundo tipo de ação é o Planejamento do Projeto, que requer, por exemplo, troca de

informações e arquivos para correção/aprovação e/ou troca de simples mensagens a fim de

alcançar consenso sobre pontos específicos. Tais necessidades podem ser supridas pelos

serviços de correio eletrônico e transferência de dados, que podem proporcionar simples troca

de comunicação interpessoal para definição do planejamento, como também, uma troca rápida e

barata de uma grande quantidade de dados, como planilhas, agendas e modelos digitalizados

(aplicativos CAD, como CATIA e ProEngineer). Tais serviços podem ser utilizados por todos

os tipos de modelos organizacionais, neste trabalho classificados como: Estruturas Tradicionais,

Inovativas e Modular/Equipes Virtuais, visto que estes serviços de telecooperação são de fácil

treinamento, implementação e uso, não necessitando modificações e adaptações profundas nas

características dos modelos organizacionais.

A Troca de Informações constitui-se no terceiro tipo de ação que necessita certos tipos

de envolvimento como, contato com pessoas externas sobre pequenas dúvidas e/ou troca de

informações/dados específicos de um mesmo projeto ou de diferentes projetos. Estes requisitos

podem ser fornecidos pelos serviços de correio eletrônico e transferência de dados, que podem

oferecer benefícios como: troca rápida e fácil de informações e comunicação e acesso a pessoas

distribuídas fisicamente para uniformização de informações e conhecimentos. Tais serviços

podem ser utilizados por todos os modelos organizacionais, conforme explicação do tipo de

ação anterior que utiliza os mesmos serviços de telecooperação.

O quarto e último tipo de ação é a Solução de Problemas que necessita certos tipos de

envolvimento, como discussão de aspectos complexos, por exemplo, no desenho de um produto

e/ou necessidade de maior envolvimento das sensibilidades para o eficiente entendimento do

problema e suas possíveis soluções. Estes requisitos podem ser proporcionados pelos serviços

de transferência de dados, videoconferência e compartilhamento de aplicativos; que podem

oferecer trabalho conjunto em uma mesma aplicação, sem a necessidade de tê-la na própria

máquina e visualização em tempo real do parceiro e/ou protótipo, inclusive com troca de áudio e

vídeo, por exemplo. Tais serviços de telecooperação se adequam somente as Estruturas

Inovativas e Modular/Equipes Virtuais; uma vez que estes serviços constituem-se em

tecnologias de treinamento, uso e implementação mais complexas, exigindo certas

características de adaptação e flexibilidade dos modelos organizacionais, conforme explicitado

no primeiro tipo de ação que também emprega os mesmos serviços de telecooperação.

O escopo deste ambiente é, portanto, fornecer um método que o Agenciador de

Empresas Virtuais possa utilizar para auxiliar e facilitar a inserção das PMEs no Grupo Virtual
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de Indústrias e na criação de ambientes cooperativos suportados por computador para a

participação das mesmas em possíveis EVs, que se formarão conforme o surgimento das

oportunidades de negócio.

A fim de detalhar o relacionamento dos quatro tipos de ação considerados na proposta

de ambiente cooperativo, com os principais processos do framework de Negócios Virtuais

Globais (Tabela 1) são apresentadas, a seguir, as Tabelas 3a, 3b e 3c. Tais tabelas descrevem a

utilização das ações nos principais processos das três entidades do framework: Grupo Virtual de

Indústrias, Agenciador de Empresas Virtuais e Empresas Virtuais, respectivamente; de acordo

com três níveis de classificação de uso: freqüente, provável e raro.
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Tabela 3a – Relacionamento das Ações do Ambiente com os Processos do Grupo Virtual de Indústrias

Ações do Modelo

Processos do Framework

Geração de
Novas Idéias/
Abordagens

Planejamento de
Projeto

Troca de
Informações

Solução de
Problemas

   Gerenciamento do Grupo

              Admissão de empresas ∅ ▒ � ∅

Formação do Grupo ∅ � � ▒

Marketing do Grupo � � � ▒

Definição infra-estruturas ▒ � � ▒

Grupo
Virtual de
Indústrias

   Gerenciamento das Competências Agregadas ▒ ▒ � ▒

Legenda

Classificação de Uso

Freqüente �

Provável ▒

Raro ∅
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Tabela 3b– Relacionamento das Ações do Ambiente com os Processos do Agenciador de Empresas Virtuais
Ações do Modelo

Processos do Framework

Geração de
Novas Idéias/
Abordagens

Planejamento de
Projeto

Troca de
Informações

Solução de
Problemas

Seleção/Procura Oportunidades de Negócios (ON)

 Identificar ON � ∅ � ▒
Análise ON � ▒ � ▒
Seleção de ON para exploração ou venda � � � ▒

 Procura/Seleção Parceiros

            Análise ciclo de vida produto ▒ � � �

Identificar competências ▒ ▒ � ∅

Agregar competências � ▒ � ▒
 Formação/Comprometimento

              Configuração parceiros EV ∅ � � ▒
Configuração infra-estrutura EV ▒ � � ▒
Integração EV ▒ � � ▒

 Exploração ON

              Formalização EV ∅ � � ▒

Agenciador
de Empresas

Virtuais

 Criação EV ∅ � � ▒


