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RESUMO 

A literatura relata que a produção de aplicações Web apresenta problemas de 

baixa qualidade nas aplicações desenvolvidas, não-cumprimento de prazo e 

orçamento, desenvolvimento ad hoc, caótico e desestruturado. Acrescente-se 

que diferentes disciplinas e áreas do conhecimento, com abordagens e 

metodologias próprias, estão envolvidas com esse tipo de produção. Verifica-se 

que aplicações Web são desenvolvidas por profissionais de Software, Design, 

Comunicação e Mídia, entre outros. Uma área do conhecimento denominada 

Engenharia Web foi criada para enfocar estas questões, entretanto, ainda não 

está consolidada. 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar diretrizes para a definição do 

processo de produção de aplicações Web, a partir de uma abordagem 

sistêmica deste, na qual as diferentes disciplinas, papéis e atividades são 

correlacionados na fase de concepção do projeto. 

Utiliza-se como método de pesquisa a revisão bibliográfica e, a partir desta, 

estudos de caso e pesquisa-ação para a formação de um modelo teórico. Este 

abstrai os aspectos fundamentais das principais disciplinas envolvidas na 

produção de aplicações Web e permite a instanciação de um processo 

adequado às particularidades de diferentes projetos. 

O trabalho identifica um espaço de projeto formado pelas dimensões Forma, 

Função, Informação e Tecnologia, relacionadas, por sua vez, às principais 

disciplinas envolvidas na produção de aplicações Web: Design, Engenharia de 

Software, Comunicação e Mídia. 

Conclui-se que, em função do(s) padrão(ões) de projeto utilizado(s), existe um 

enfoque mais adequado para o processo de produção, orientado sobre uma ou 

mais dimensões do espaço de projeto, bem como um papel centralizador, 

focado em uma disciplina, que permite o projeto evoluir mais rapidamente a um 

nível esperado de qualidade. 

Palavras-chave: Engenharia Web, Processo, Produção, Aplicações Web, 

Design, Engenharia de Software. 



 

 

ABSTRACT 

The literature relates that Web applications production presents problems like: 

low quality; ad-hoc, chaotic and unstructured process; budget and time overlap. 

Moreover, different disciplines and knowledge areas, with particular approaches 

and methodologies, contribute with this kind of production. It is verified that Web 

applications are developed by professionals of Software, Design 

Communication & Media, and others. A particular knowledge area called Web 

Engineering was developed to focus these questions; however, it is not 

consolidated yet. 

This work has as objective to present guidelines to the definition of the Web 

applications production process, directed by a systemic approach to this 

process, on that the different disciplines, roles and activities are correlated, in 

the conception phase. 

The research method utilizes bibliographic review and than, cases studies and 

action-research to create a theoretical model. This model abstracts the 

fundamental aspects of the involved disciplines in the Web applications 

production and enables a process instantiation, adequate to the particularities of 

different projects. 

The work identifies a design space formed by the dimensions Form, Function, 

Information and Technology, related to the main disciplines involved in Web 

applications production: Design (styling), Software Engineering and 

Communication & Media. 

It concludes that, guided by design patterns utilized, a best fit production 

process approach can be found, oriented on one or more dimensions of the 

design space, as well as a centralizer role, focused in a discipline. This 

approach allows to the project a quick evolution to the expected quality level. 

 

Keywords: Web Engineering, Process, Production, Web Applications, Design, 

Software Engineering 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

O impacto que o desenvolvimento da World Wide Web (chamada aqui 

simplesmente de Web) gerou na sociedade contemporânea é de inegável 

proporção. A partir do ano 2000, a Web despontou como um fenômeno de 

massa, gerando impactos significativos na sociedade mundial (BERNERS-LEE 

et al., 2006a).  

Devido ao profundo impacto causado na sociedade, foi proposto, por iniciativa 

de um grupo de pesquisa envolvendo o MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) e a Universidade de Southampton, que a Web deveria ser 

estudada por uma ciência própria, a Ciência da Web (Web Science). Este 

grupo de pesquisa, tendo à frente Tim Berners-Lee, o criador da Web, e outros 

pesquisadores de renome, formou a WSRI – Iniciativa de Pesquisa da Ciência 

da Web (Web Science Research Iniciative) (FISCHETTI, 2006), cujo objetivo é 

facilitar e produzir avanços científicos no futuro do projeto e uso da Web 

(WSRI, 2008). Neste contexto, Berners-Lee et al. (2006b) destacam que a Web 

tem se tornado cada vez mais ubíqua (onipresente), não somente incorporando 

novas mídias, como também criando-as. WSRI (2008) aponta a Web como a 

maior construção da informação da história humana. 

A Ciência da Web estuda o desenvolvimento atual e futuro da Web como um 

fenômeno social e tecnológico. Para tanto, utiliza abordagens interdisciplinares, 

envolvendo disciplinas como Ciências da Computação, Matemática, Física, 

Ciências Sociais e Políticas, bem como Engenharia e outras áreas correlatas 

(BERNERS-LEE et al., 2006a; BERNERS-LEE et al., 2006b). Berners-Lee et al. 

(2006b) apresentam um arcabouço para a abordagem da Ciência da Web em 

um contexto interdisciplinar, no qual uma das dimensões é a Engenharia Web.  

Embora limitado a questões específicas apresentadas adiante neste capítulo, o 

presente trabalho, em linhas gerais, posiciona-se no contexto de uma das 

questões básicas apresentadas por Berners-Lee et al. (2006a; 2006b): como 
aplicar uma abordagem de Engenharia à Web?  
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Para Hendler et al. (2008), é necessária uma abordagem sistêmica para a 

compreensão e engenharia do futuro da Web. Dada a complexidade das 

aplicações Web, estes autores defendem a existência de propriedades 

emergentes que possuem uma natureza social, em função do grande número 

de usuários.  

No Brasil, percebe-se que a produção de aplicações Web representa uma parte 

significativa da produção de organizações desenvolvedoras de software. De 

acordo com o MCT (2002) (Ministério de Ciência e Tecnologia), de um total de 

433 empresas desenvolvedoras de software pesquisadas, 133 (31,6%) 

desenvolvem páginas para a Web (MCT, 2002) 1.  

O Primeiro Censo Oficial de Profissionais de Internet, realizado com 7665 

profissionais e publicado pela ABRAWEB (Associação Brasileira de Web 

Designers e Web Masters), apresenta um cenário eclético: os profissionais 

envolvidos vêm de áreas como Design Gráfico (14,28%), Ciências da 

Computação (12,35%), Sistemas de Informação (11,66%), Análise de Sistemas 

(9,22%), Administração (8,02%), Publicidade (7,18%) e Comunicação (6,11%); 

outras áreas perfazem 31,18% do total de 74 profissões. O censo mostra, 

ainda, baixo índice de formação, constatando 41% dos profissionais com nível 

superior incompleto, 21% com nível superior completo e 7% com pós-

graduação. Vale ressaltar que o curso superior mais procurado é Web Design 

(27%), enquanto cerca de 12% cursam Sistemas de Informação, 

Desenvolvimento de Sistemas ou Ciências da Computação (ABRAWEB, 2007).  

Segundo pesquisa realizada pela revista Info Exame, com o advento de 

recursos avançados de mídia interativa na Web, agências de publicidade 

passaram a contratar programadores especialistas em linguagens para a Web 

(TERZIAN, 2008). 

Pesquisa realizada pelo Cutter Consortium (2000) mostra que o 

desenvolvimento de aplicações Web apresenta problemas de atendimento às 

necessidades de negócio (87%), atraso no Projeto2 (79%), estouro no 

                                            
1 Embora esta pesquisa tenha sido refeita em 2005, os resultados acima não foram atualizados  
(vide http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/3247.html). 

2 Sobre o significado da palavra Projeto grafadada em maiúscula ou minúscula, vide seção 
3.1.4 
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orçamento (63%) e baixa qualidade (52%). Para alguns autores, é como se os 

problemas que caracterizaram a crise do software nos anos 1960 e 1970 

ressurgissem no contexto do desenvolvimento de aplicações Web (GINIGE e 

MURUGESAN, 2001a; KAPPEL et al., 2004). Segundo Kappel et al. (2004), 

embora estes problemas sejam semelhantes aos encontrados no 

desenvolvimento de software convencional, as soluções podem não ser as 

mesmas. 

Ginige e Murugesan (2008) destacam a persistência destes problemas, 

enfatizando o desenvolvimento ad-hoc, caótico e desestruturado. Acrescentam, 

ainda, as dificuldades oriundas da convergência de disciplinas para a Web, 

destacando as mídias, ciências da informação e tecnologia e redes de 

informação e comunicação. Os autores destacam que o desenvolvimento de 

aplicações Web é diferente do desenvolvimento de software tradicional, 

enfatizando as características multidisciplinares, e relatam a necessidade de 

processos estruturados, a partir de uma abordagem holística. 

Como se pode observar, a questão do desenvolvimento Web é complexa. Este 

trabalho tem como questão de pesquisa identificar a maneira mais apropriada 

para aplicar uma abordagem de Engenharia à Web. Considerando a amplitude 

da proposta, a mesma será limitada pelas seguintes indagações: 

• Aplicações Web possuem características específicas que tornam o seu 

desenvolvimento diferente do desenvolvimento de software 

convencional. Por este motivo, os processos da Engenharia de Software 

(SwE) não são satisfatórios (KAPPEL et al. 2004; GINIGE e 

MURUGESAN, 2008). 

Q1 - Por que os processos da SwE não são satisfatórios? Como 

deve ser o processo de desenvolvimento para a Web? 

• O desenvolvimento é feito de forma ad hoc, não havendo um processo 

ou metodologia estruturados, adequados às características específicas 

das aplicações Web (SELMI et al., 2005). Existe a necessidade de 

processos estruturados, a partir de uma abordagem holística (GINIGE e 

MURUGESAN, 2008). 
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• A produção de aplicações Web envolve aspectos multidisciplinares3, 

como criação de conteúdo, produção de mídias, aspectos estéticos, 

tecnológicos e de desenvolvimento de software. Os profissionais 

envolvidos possuem formações e características ecléticas, que precisam 

ser harmonizadas no processo, para que as atividades possam ser feitas 

em paralelo e sem conflitos (RODRIGUEZ et al., 2002; KAPPEL et al., 

2004).  

Q2 - Como estabelecer um processo estruturado, a partir de uma 

abordagem holística e abarcando as diferentes disciplinas?  

1.2 MOTIVAÇÃO 

A motivação para este trabalho começou em 1999, quando o autor construiu 

suas primeiras páginas para a Web. Naquela época desenvolvia atividades 

profissionais em Design de Produto, Computação Gráfica e Produção Gráfica 

em Mídia Impressa. Embora tendo conhecimento dos fundamentos da 

Engenharia de Software e de Programação, a produção de páginas para a Web 

parecia mais próxima das atividades de Design e Computação Gráfica. O autor 

iniciou atividades docentes em produção de Web Sites no ano de 2000. Nesse 

ínterim, começaram a aparecer aplicações Web dinâmicas, nas quais os 

aspectos gráficos e de conteúdo estavam associados a códigos de 

programação e bancos de dados. O autor iniciou-se neste tipo de aplicação, 

realizando tanto atividades profissionais de desenvolvimento de aplicações 

quanto atividades didáticas. 

Alguns fatos despertaram o interesse em entender mais a fundo os problemas 

percebidos no desenvolvimento destas aplicações. Em um Projeto de médio 

porte, o autor ficou responsável pelo aspecto de programação e banco de 

dados, enquanto o design da aplicação foi feito por outro profissional. O 

resultado final dos trabalhos era incompatível e a solução desse problema 

gerou dúvida. O autor começou a investigar junto a seus colegas de trabalho se 

                                            
3 Os termos multidisciplinar e interdisciplinar são normalmente mencionados na literatura de 
Engenharia Web de forma indistinta. A conceituação destes termos para o propósito do 
presente trabalho é realizada no capítulo 4. Aqui não é feita distinção. 
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este tipo de situação era comum ou representava apenas um caso isolado, 

percebendo por fim que se tratava de algo bastante comum.  

Nessa época, entre 2002 e 2003, o autor lecionava em um curso superior de 

formação específica de criação e desenvolvimento de Web Sites, em uma 

universidade particular. A estrutura curricular do curso envolvia tanto os 

aspectos de criação e design quanto os aspectos de programação. Entretanto, 

havia claramente uma dicotomia no perfil dos alunos: alguns ficavam mais a 

vontade com as disciplinas de Design e rejeitavam as de Programação, outros, 

o contrário. Esse aspecto manifestava-se também no desempenho acadêmico 

dos alunos, o que ficou ainda mais evidente ao orientar os trabalhos de 

conclusão de curso, realizados em grupos e envolvendo tanto design como 

programação, levando ao seguinte questionamento sobre a formação 

profissional em Web: até que ponto é possível formar um profissional de Web 

eclético ou deve-se enfocar o trabalho em equipes multidisciplinares? 

A primeira motivação para a investigação acadêmica surgiu com a busca de 

aplicação dos princípios de modelagem da Engenharia de Software a 

aplicações Web, na tentativa de obter modelos da aplicação que facilitassem a 

compreensão comum por parte dos diferentes perfis profissionais envolvidos. 

Esta investigação, que resultou na dissertação de mestrado do autor em 2004, 

identificou que as diferenças de visão permaneciam na modelagem, embora 

fossem mais sutis. Ou seja, algumas técnicas de modelagem enfatizavam mais 

o aspecto de programação, outras mais o aspecto de design e conteúdo. 

Entretanto, a dissertação não focou o processo de desenvolvimento nem as 

questões multidisciplinares. 

Assim, surgiu a motivação para o presente trabalho: o estudo das atividades, 

disciplinas e processo de produção de aplicações Web. 

1.3 OBJETIVOS E CONTRIBUIÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar diretrizes para a definição do 

processo de produção de aplicações Web na fase de concepção do Projeto. 

Pretende-se apresentar um modelo de referência para decisão em relação à 

melhor abordagem técnica do processo de desenvolvimento, em função de 
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diferentes padrões e categorias de aplicações Web, relacionada à questão 

geral estabelecida por Berners-Lee sobre a aplicação de Engenharia à Web. 

No nível teórico, a pesquisa contribui com a fundamentação do corpo de 

conhecimento da Engenharia Web a partir de uma visão sistêmica do processo 

de desenvolvimento. Ou seja, busca-se uma compreensão da produção de 

aplicações Web que considere os diferentes aspectos relacionados, como 

processo de produção, disciplinas, papéis e atividades em um contexto 

interdisciplinar. 

No campo prático, a pesquisa contribui com um modelo de referência para a 

definição do processo de produção de uma dada aplicação Web, permitindo 

identificar o eixo condutor ou enfoque disciplinar mais adequado em função das 

características da aplicação, bem como sequenciar as atividades de projeto, 

identificar papéis e participantes e artefatos a serem produzidos em projeto. 

São contribuições secundárias da presente pesquisa: 

a) discussão acerca do papel do Engenheiro da Web; 

b) discussão das categorias e padrões de projeto de aplicações Web como 

forma taxonômica;  

c) apresentação e discussão dos aspectos interdisciplinares referentes à 

produção de aplicações Web, considerados a partir de disciplinas e 

áreas do conhecimento de base.  

1.4 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

O escopo deste trabalho é definido a partir do seguinte contexto hipotético: 

uma equipe de desenvolvimento multidisciplinar tem a missão de desenvolver 

uma aplicação Web para um determinado negócio. Chama-se a isto de Projeto 
Web, para o qual se pressupõe a existência de escopo definido, bem como 

restrições de prazo e custos. Presume-se, ainda, que exista para o Projeto 

Web uma expectativa de sucesso relacionada à qualidade do produto gerado. 

Na visão de Engenharia de Sistemas dada pela norma ISO 15288 (ISO, 2002), 

tem-se inicialmente a fase de concepção, na qual são definidas as 

necessidades das partes interessadas, requisitos do sistema e o ciclo de vida 

(processo). Em particular, o Processo de Gestão para Processo de Ciclo de 
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Vida estabelece a criação de modelos de processos adaptados e mantidos 

para atender a natureza específica de Projetos individuais. 

Na visão de Gestão de Projetos, conforme PMI (2004), a construção do Plano 

de Gerenciamento do Projeto parte dos ativos de processos organizacionais 

para definição do ciclo de vida do Projeto em questão, conforme suas 

particularidades. 

Na visão da Engenharia de Software apresentada no SWEBOK (IEEE, 2004), 

encontra-se nesta fase a determinação e negociação de requisitos e o 

planejamento do processo.  

Tendo em vista a questão de pesquisa Q2 – como estabelecer um processo 

estruturado, a partir de uma abordagem holística e abarcando as diferentes 

disciplinas – a definição das disciplinas que deve constar no processo está no 

escopo deste trabalho. 

Assim, o escopo do trabalho fica delimitado à fase de concepção, ao 

planejamento do processo e à definição das disciplinas que devem constar no 

processo. O escopo do trabalho é representado graficamente na Figura 1.1. 

Desta forma, fica fora do escopo do presente trabalho a discussão referente às 

fases de construção efetiva da aplicação, testes, implantação, entre outras. 

Tendo em vista o enfoque apresentado nas questões de pesquisa, este 

trabalho aborda os aspectos multidisciplinares e as atividades de trabalho 

cooperativo dos diferentes profissionais envolvidos no processo. Sendo assim, 

os aspectos do desenvolvimento correspondentes à definição e planejamento 

do processo são considerados no escopo do trabalho. Entretanto, aspectos 

gerenciais como definição de prazo, custo, estimativas e métricas, riscos, entre 

outros, são considerados fora do escopo. 

Embora o trabalho aborde diferentes disciplinas e áreas do conhecimento 

relacionadas com a produção de aplicações Web, como Design, Comunicação 

e Mídia, Ergonomia e Usabilidade, um aprofundamento destas em nível de 

estado da arte é também considerado fora do escopo. 
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A partir desta definição de escopo, juntamente com as questões de pesquisa 

apresentadas, define-se os tópicos principais a serem abordados na revisão da 

literatura: 

a) processo de desenvolvimento de software e de Web; 

b) atividades de projeto na fase de concepção, pelo enfoque da Engenharia 

de Sistemas; 

c) interdisciplinaridade e disciplinas relacionadas ao desenvolvimento de 

aplicações Web. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

Este documento está organizado da seguinte forma: no capítulo 2 é 

apresentado o método pretendido para a condução da pesquisa. São 

Processo 

Fase de 
Concepção 

Disciplinas 
Web 

Definição de requisitos 
Planejamento do Processo 
(ISO, 2002; PMI, 2004, 
IEEE, 2004) 

Figura 1.1 Escopo do trabalho 

 Projeto Web (pré-definido) 
 Escopo, prazo, custo e expectativa de qualidade 

ESCOPO: 
Planejamento do 
processo 
interdisciplinar na 
fase de concepção, 
conforme 
características do 
Projeto Web 

Contexto do trabalho 
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abordados os conceitos metodológicos utilizados para fundamentação da 

construção teórica pretendida e é traçado o plano geral da pesquisa. 

Os capítulos 3 e 4 constituem a parte de revisão bibliográfica do trabalho. 

No capítulo 3 é apresentada a revisão bibliográfica sobre o domínio em 

questão, ou seja, aplicações Web e sua produção.  

No capítulo 4 é apresentada a revisão bibliográfica de conceitos 

complementares. São discutidos conceitos fundamentais para o trabalho, as 

diferentes disciplinas e áreas do conhecimento diretamente relacionadas com a 

produção de aplicações Web. 

No capítulo 5 é apresentada a parte empírica do trabalho, vale dizer, as 

pesquisas de campo realizadas para o desenvolvimento do modelo final, com 

os respectivos resultados. 

No capítulo 6 é apresentado o modelo teórico proposto, construído a partir dos 

resultados parciais obtidos na pesquisa de campo e na revisão bibliográfica. A 

partir do modelo teórico são delineadas as predições que constituem a 

contribuição prática da presente pesquisa. A consistência do modelo é avaliada 

a partir de demonstração matemática, formulada com base nos resultados de 

pesquisa de campo e da fundamentação teórica. 

No capítulo 7, Discussão Final, são apresentadas as conclusões da pesquisa, 

bem como limitações, estudos futuros e continuidade. 
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2 MÉTODO DE PESQUISA 

2.1 PLANO GERAL DA PESQUISA 

O plano geral da pesquisa é mostrado na Figura 2.1. A revisão bibliográfica é 

realizada nas atividades de Descrição de Domínio e Fundamentação Teórica, 

respectivamente, capítulos 3 e 4 do trabalho. A Descrição de Domínio envolve 

inicialmente a revisão dos termos e conceitos principais utilizados. Tendo em 

vista a questão de pesquisa Q1 – Por que os processos da SwE não são 

satisfatórios? Como deve ser o processo de desenvolvimento para a Web? – é 

discutido o processo de desenvolvimento de software, conforme a abordagem 

da Engenharia de Software (SwE) e, comparativamente, do desenvolvimento 

de aplicações Web. É apresentada a revisão bibliográfica específica da 

Engenharia Web (WebE), na qual é apresentado o estado-da-arte neste 

contexto. O desenvolvimento de aplicações Web é também discutido a partir da 

ótica de diferentes disciplinas, não diretamente relacionadas à área de 

software. Por fim, são caracterizados as categorias e padrões de projeto de 

aplicações Web. 

A Fundamentação Teórica visa encontrar bases teóricas de outras disciplinas, 

utilizadas para relacionar as concepções e disciplinas específicas da produção 

de aplicações Web em um contexto disciplinar mais amplo, a fim de encontrar 

os conceitos fundamentais que permitem a formação dos construtos do modelo 

pretendido. 

Os elementos preliminares do modelo aparecem na Figura 2.1 com traçado 

pontilhado, uma vez que não formam um capítulo ou seção predefinidos no 

texto, mas estão estruturados na forma de considerações numeradas C1, C2, 

C3, ..., ao final dos capítulos 3 e 4, bem como na forma de resultados das 

pesquisas de campo listados e/ou tabelados no capítulo 5.  
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Figura 2.1 Plano geral da Pesquisa e capítulos do texto. As considerações decorrentes dos 
capítulos de revisão bibliográfica são numeradas na forma C1, C2, C3,..., para a constituição 

dos elementos do modelo. O modelo final é gerado com o emprego de lógica indutiva. A 
avaliação do modelo emprega lógica dedutiva 

 

A pesquisa de campo corresponde a três estudos de caso e duas pesquisas-

ação. 

O Estudo de Caso 1 envolve um estudo de desenvolvimento de um 

determinado tipo de aplicação Web, no caso uma intranet, realizado para a 

construção de teoria a partir de fundamentos obtidos pela revisão bibliográfica 

de domínio. Deste estudo de caso nasce um modelo preliminar provisório, com 

a validação (ou não) das proposições iniciais e a identificação de algumas 

relações causais, parciais e limitadas. Este modelo é usado para dar início ao 

ciclo das pesquisas-ação. 

O Estudo de Caso 2 explora as condições de projeto em AEC (Arquitetura, 

Engenharia e Construção) sob condições de implementação de aspectos de 

Engenharia Simultânea. Este estudo de caso é realizado em profundidade e ao 

longo de um ano, com acompanhamento semanal pelo pesquisador. Este 

estudo de caso deve fornecer elementos para o enriquecimento da teoria, ao 
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mesmo tempo em que explora uma situação real de aplicação dos conceitos 

estudados na Fundamentação Teórica. 

A Pesquisa-ação 1 trata do desenvolvimento de um portal institucional, voltado 

para a divulgação de conteúdo e reunião de diversos assuntos e contextos, 

mas também para algumas funcionalidades de automação de processos. Esta 

pesquisa-ação tem por objetivo validar experimentalmente aspectos do modelo 

provisório, gerando resultados para a definição do modelo final e, de forma 

indireta, subsidiar elementos para a segunda pesquisa-ação. 

A Pesquisa-ação 2 trata do desenvolvimento de um sistema colaborativo, 

voltado para a automação e gerenciamento do processo de projeto em 

construção civil. Esta pesquisa-ação tem por objetivo validar 

experimentalmente aspectos do modelo provisório, incorporando de forma 

indireta aspectos observados no Estudo de Caso 2, e gerar resultados para a 

definição do modelo final. 

O Estudo de Caso 3 é um estudo de casos múltiplos e explora o conceito de 

Adequação ao Uso como indicador de qualidade para Projetos Web. Este 

estudo é conduzido na forma de uma “revisita” aos casos abordados no Estudo 

de Caso 1 e Pesquisa-ação 1. Uma vez que este estudo de caso foi realizado 

simultaneamente com a construção do modelo, existe alguma inter-relação 

entre eles, representada na Figura 2.1 pela seta pontilhada bidirecional. 

O modelo teórico é construído a partir dos resultados da pesquisa de campo 

juntamente com as considerações numeradas dos capítulos 3 e 4. Procura-se 

estabelecer referências cruzadas com estes elementos a fim de facilitar e 

explicitar a rastreabilidade dos resultados obtidos. A partir do modelo teórico, 

são delineadas as predições que constituem a contribuição prática da 

pesquisa.  

Uma vez que o modelo final é construído a partir de uma lógica indutiva, ou 

seja, a partir de situações particulares, a generalização deste é limitada pelo 

princípio de falseabilidade de Popper (vide seção 2.3.2). Sendo assim, não é 

feita uma validação do modelo a partir de pesquisa de campo, uma vez que 

esta, por mais abrangente que possa ser, não garantiria a validação, por 

apresentar sempre situações particulares. Desta forma, opta-se por fazer uma 
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avaliação da consistência do modelo teórico a partir de demonstração 

matemática, utilizando-se lógica dedutiva. 

A demonstração matemática é formulada com base nos resultados de pesquisa 

de campo e da fundamentação teórica, bem como em princípios de Teoria 

Geral de Sistemas.  

A demonstração matemática não tem a pretensão de garantir a validade 

externa do modelo, mas sua validade interna em relação aos elementos 

teóricos delineados, obtidos por indução, salvaguardando todas as limitações 

em relação à generalização. Entende-se por validade interna, conforme Miguel 

(2007, p. 226), “o nível de confiança em relação à causa e efeito entre 

variáveis”; enquanto que validade externa “significa o grau de generalização 

das conclusões da pesquisa”.  

Por fim, são traçadas as conclusões da pesquisa e discutidas suas limitações, 

bem como possibilidades de continuidade e estudos futuros. 

2.2 MÉTODOS DE PESQUISA EMPREGADOS 

Esta seção tem o objetivo de apresentar e justificar os métodos de pesquisa 

empregados na pesquisa de campo deste trabalho. 

2.2.1 Estudo de Caso 

Segundo Voss et al. (2002), o estudo de caso pode ser usado para quatro 

propósitos de pesquisa: exploração, construção de teoria, teste de teoria e 

extensão e refinamento de teoria. As características destas quatro formas de 

utilização do estudo de caso são mostradas no .QUADRO 2.1. 
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QUADRO 2.1. Formas de utilização do estudo de caso. Adaptado de Voss et al. (2002) 
Propósito Questão de Pesquisa Estrutura da Pesquisa 
Exploração 
Áreas desconhecidas para pesquisa e 
desenvolvimento de teoria 

Há algo interessante o bastante para 
justificar uma pesquisa? 

Estudo de caso em profundidade 
Estudo de campo não-focado e 
longitudinal 

Construção de teoria 
Identificação/descrição de variáveis-
chave 
Identificação de relações entre 
variáveis 
Identificação de por que estas 
relações existem 

Quais são as variáveis-chave? 
Quais são os padrões ou relações 
entre as variáveis? 
Por que estas relações existem? 

Estudo de caso pouco focado 
Estudo de caso em profundidade 
Estudo de caso multi-localizado 
Estudo de caso "o melhor da classe" 

Teste de teoria 
Teste de teorias desenvolvidas nos 
estágios anteriores da pesquisa 

A teoria gerada sobrevive ao teste 
empírico? 
Os comportamentos previstos serão 
observados? 

Experimento 
Quasi-experimento 
Estudos de caso múltiplos 
Amostra em larga-escala de 
população 

Extensão e refinamento de teoria 
Melhora da estrutura da teoria e 
esclarecimento de resultados 
observados 

Quão generalizável é a teoria? 
Onde a teoria se aplica? 

Experimento 
Quasi-experimento 
Estudo de caso 
Amostra em larga-escala de 
população 

 

Segundo Yin (2003), o estudo de caso é também indicado para explorar em 

profundidade uma situação e responder a questões do tipo Como. Para o autor, 

o estudo de caso é aplicável quando o objeto de estudo é um acontecimento 

contemporâneo (em oposição a histórico) e no qual não há controle sobre os 

eventos comportamentais. 

O estudo de caso é utilizado no presente trabalho para dois propósitos de 

pesquisa: (i) para a construção de teoria, a fim de entender sob condições 

práticas os aspectos analisados na revisão bibliográfica e obter subsídios 

validados para dar início ao ciclo de pesquisa-ação. (ii) para a exploração de 

outra área do saber, visando obter elementos que possam ser utilizados para 

contribuição na área de interesse da pesquisa. 

2.2.2 Pesquisa-ação 

Assim como o estudo de caso, a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa 

participativa. Entretanto, conforme Thiollent (1997), na pesquisa-ação o 

pesquisador tem papel ativo no ambiente pesquisado, realizando ações e 

intervenções neste. 

Neste trabalho, utiliza-se o modelo de pesquisa-ação de quatro passos 

apresentado por Tripp (2005) (vide Figura 2.2), devido à maior simplicidade em 

relação ao modelo de três fases e seis passos de Coughlan e Coghlan (2002). 
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Figura 2.2 Esquema de condução da pesquisa-ação, conforme Tripp (2005) 

 

A pesquisa-ação é utilizada neste trabalho para a avaliação empírica, sob 

condições particulares, dos aspectos obtidos a partir da revisão da literatura e 

observados nos estudos de caso realizados. Entretanto, é importante lembrar 

que, conforme Thiollent (1997), a pesquisa-ação não se presta ao teste estrito 

de hipóteses e experimentação, na concepção positivista destes. Sendo assim, 

a utilização da pesquisa-ação neste trabalho segue o caráter de avaliação 

empírica holística (THIOLLENT, 1997). 

2.3 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

Torna-se importante uma discussão acerca dos termos utilizados na definição 

do método de pesquisa empregado neste trabalho, bem como acerca da 

estratégia de pesquisa adotada em relação à área do conhecimento em 

questão. 

2.3.1 Abordagem epistemológica 

A abordagem epistemológica adotada no presente trabalho, isto é, a forma de 

obtenção de conhecimento acerca do objeto de pesquisa em questão, faz uso 

dos princípios de Teoria Geral de Sistemas (TGS), refletida no título como 

“Abordagem Sistêmica...”.  

Segundo Bertalanffy (1973), a corrente da abordagem sistêmica busca o 

entendimento do todo, evitando a fragmentação analítica típica da concepção 
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positivista. Esta abordagem se justifica pela multiplicidade de aspectos 

presentes na produção de aplicações Web e a interdependência destes, bem 

como pela característica eminentemente interdisciplinar do desenvolvimento 

em Web. 

Outro aspecto adotado no trabalho é a utilização de analogia ou paralelo com 

outras áreas do saber para a composição do modelo final. Esta abordagem, 

chamada por Bertalanffy (1973) de isomorfismo, é típica na abordagem 

sistêmica, como, por exemplo, no uso de conceitos de Biologia em Cibernética 

(e vice-versa), em Ciências Sociais, etc (BERTALANFFY, 1973). 

Faz-se também uso das relações matemáticas de TGS apresentadas por 

Bertalanffy (1973), na demonstração matemática da consistência do modelo 

teórico desenvolvido. 

Pidd (1999) recomenda a utilização do princípio de analogia e similaridade com 

outro sistema na construção do modelo, cuja ideia é procurar por estruturas 

lógicas similares bem resolvidas. No caso, é feita a analogia entre Projeto Web 

e Projeto de edifícios residenciais.  

2.3.2 Sobre a construção do modelo e lógica de pesquisa empregada 

Para Popper (1975), um modelo pode ser entendido como um sistema de 

conceitos que satisfaz um sistema de axiomas, onde axiomas não são vistos 

como algo cuja certeza seja imediata ou intuitiva (como os axiomas da 

geometria euclidiana, por exemplo), mas como hipóteses empíricas ou 

científicas. 

Segundo Lave e March (1975), um modelo é uma visão simplificada de uma 

parte do mundo real. Tem algumas das características do mundo real, mas não 

todas. É um conjunto de conjecturas inter-relacionadas sobre o mundo e é mais 

simples que o fenômeno que pretende representar ou explicar. 

Neste trabalho são considerados dois estágios de modelo: o modelo preliminar, 

no qual algumas variáveis e relações são investigadas na revisão bibliográfica 

e pesquisa de campo; e o modelo final, consolidado e em relação ao qual se 
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pode aplicar as propriedades de uma teoria, conforme Wacker (2004): 

definições conceituais formais, relações explicadas e predições4.  

Para a construção do modelo, o trabalho utiliza lógica indutiva, partindo de 

situações particulares dos estudos de caso e pesquisas-ação, bem como de 

aspectos obtidos por revisão da literatura. Desta forma, o modelo obtido está 

sujeito às limitações de generalização dadas pelo princípio de falseabilidade, 

enunciado por Popper (1975), característico da lógica indutiva. 

Uma vez que a generalização é limitada, qualquer tentativa de avaliação do 

modelo a partir de situações particulares, como estudos de caso, aplicações 

experimentais ou pesquisa-ação ainda estaria sujeita às mesmas limitações. 

Desta forma, parte-se do princípio de dedução, o qual, segundo Peirce (1977, 

p. 6), forma um diagrama a partir de premissas e “percebe nas partes do 

diagrama relações não explicitamente mencionadas, que se assegura, através 

de elaborações mentais sobre o diagrama, de que essas relações sempre 

subsistiram, ou pelo menos subsistiriam num certo número de casos”, 
concluindo pela provável verdade destas relações. 

Ressalta-se, conforme Vargas (1985), que as conclusões obtidas pela lógica 

dedutiva são válidas se e somente se as premissas das quais partiu a dedução 

forem igualmente válidas. Assim, a lógica dedutiva, conforme empregada no  

trabalho, não garante a validade externa do modelo, no sentido da 

generalização, mas garante sua validade interna, no sentido de consistência 

em relação às premissas obtidas por indução.  

2.3.3 Abordagens metodológicas em Engenharia Web 

Neste contexto, é oportuno comentar o trabalho de Oates et al. (2004), que 

discorre sobre as abordagens metodológicas empregadas nos trabalhos 

acadêmicos de Engenharia Web.  

Estes autores identificam as seguintes estratégias de pesquisa: experimentos, 

levantamentos quantitativos (surveys), estudos de caso, pesquisa-ação e 

                                            
4 Wacker (2004) destaca, ainda, as virtudes de uma teoria: unicidade, conservantismo, 
generalizabilidade, fecundidade, parcimônia (princípio da navalha de Occam ou simplicidade), 
consistência interna, falseabilidade e abstração. 
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etnografia. Oates et al. (2004) discutem os aspectos filosóficos da visão 

positivista e interpretativista, relacionando experimentos e levantamentos 

quantitativos com a primeira e estudos etnográficos, estudos de caso e 

pesquisa-ação com a segunda.  

Em sua revisão da literatura, Oates et al. (2004) percebem que a maioria dos 

estudos empíricos em Engenharia Web segue uma abordagem positivista em 

detrimento da abordagem interpretativista e sugerem que ambas as 

abordagens devam ser utilizadas. Eles argumentam que a Engenharia Web é 

dependente das pessoas e do ambiente no qual é praticada, para o qual a 

abordagem interpretativista permite explorar situações e contextos inatingíveis 

pela abordagem positivista. 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo foram apresentados os fundamentos metodológicos de pesquisa 

e a estrutura do método a ser aplicado. O próximo capítulo apresenta a revisão 

bibliográfica do domínio em questão, ou seja, o desenvolvimento de aplicações 

Web tendo em vista as questões de pesquisa e o escopo do trabalho. 
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3 DESCRIÇÃO DE DOMÍNIO 

Neste capítulo são abordados os conceitos que caracterizam o domínio sob 

investigação na presente pesquisa. Entende-se por domínio o conjunto de 

elementos que caracterizam a área do conhecimento em questão, no caso, 

desenvolvimento de aplicações Web. Os objetivos deste capítulo são: 

a) apresentar os conceitos fundamentais sobre Web atrelados ao contexto 

histórico; 

b) caracterizar a Engenharia de Software e a Engenharia Web, 

enumerando as diferenças apontadas na literatura da segunda em 

relação à primeira, tendo em vista a questão de pesquisa Q1; 

c) fazer uma revisão da literatura referente ao processo de produção de 

aplicações Web em que sejam analisadas as visões das áreas 

correlatas às ciências da computação, bem como de outras áreas do 

conhecimento, não menos importantes, como Arquitetura da 

Informação, Web Design, Usabilidade e Artes; 

d) apresentar categorias e padrões de projeto de aplicações Web. 

Pretende-se aqui uma revisão bibliográfica extensiva – porém sem pretensão 

de ser exaustiva – da produção de aplicações Web, enfocando as diferentes 

concepções e o estado da arte nesta área. O enfoque é encontrar os conceitos 

fundamentais para construção teórica bem como as áreas-chave do 

conhecimento a serem exploradas na pesquisa bibliográfica do capítulo 4. 

 

3.1 TERMOS E DEFINIÇÕES  

3.1.1 Web 

A World Wide Web, chamada aqui simplesmente de Web, é um espaço de 

informação na rede mundial de computadores – Internet – no qual um Servidor 

Web disponibiliza recursos Web, ou seja, conteúdo hipermídia, em um 

endereço único (URI – Unified Resource Identification) para acesso por meio 
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de navegadores Web (browsers), através de protocolo de transferência de 

hipertexto (HTTP) (W3C, 1999; BERNERS-LEE et al., 2006a).  

Segundo Rosen e Purinton (2004), o conteúdo hipermídia inclui texto, imagens, 

gráficos, leiaute, som, animações, podendo, também, segundo Nielsen (1999), 

incluir ambientes de realidade virtual. 

3.1.2 Hipertexto e hipermídia 

Segundo Comer (2001), chama-se hipertexto a informação textual armazenada 

como um conjunto de documentos com ponteiros. Cada ponteiro é associado a 

um item passível de seleção que permite ao usuário direcionar o ponteiro para 

o documento de destino ao selecionar este item. A diferença entre hipertexto e 

hipermídia diz respeito ao conteúdo do documento: documentos hipertexto 

contêm apenas informação textual, enquanto que documentos hipermídia 

podem conter representações adicionais de informação como imagens e 

gráficos. Documentos hipermídia podem conter também sons, vídeo e 

animações. 

Nanard e Nanard (1995) ressaltam que não há distinção entre hipertexto e 

hipermídia no contexto de projeto, considerando que em ambos os casos o 

projeto consiste na organização dos cenários de informação através do 

estabelecimento de vínculos (links) de relacionamentos semânticos entre eles. 

3.1.3 Aplicações Web 

Neste trabalho, o termo aplicação Web (WebAp) é utilizado para descrever 

sistemas em ambiente Web. Para Pressman (2006), uma aplicação Web pode 

variar de uma simples página a um Web site completo. Esta é a definição mais 

geral encontrada e é a definição utilizada neste trabalho. 

Para Wahono (2002), aplicação Web é um programa aplicativo que trabalha em 

conjunção com um servidor Web para realizar uma série de tarefas, desde 

exibir saudações personalizadas a realizar transações complexas. Conallen 

(1999), considera que aplicação Web é um Web Site no qual é implementada 

uma lógica de negócio e cujo uso altera o estado do negócio. Selmi et al. 

(2005) fazem uma distinção entre aplicações Web e Web sites, em que 

aplicações Web utilizam Web sites como interface frontal (front-end) para uma 
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aplicação de software por trás. Todas estas definições impõem restrições que 

prejudicam a abordagem pretendida neste trabalho; portanto, são preteridas 

por definições mais generalistas. 

Segundo Paula Filho (2003), aplicações Web são “produtos de software ou 

sistemas de informática que utilizam uma arquitetura distribuída, pelo menos 

parcialmente sob protocolo http. Em consequência, pelo menos parte das 

interfaces com o usuário é acessível através de um navegador (browser)”. 

Kappel et al. (2004) definem aplicações Web como “sistemas de software 

baseados em tecnologias e padrões do W3C. Estes sistemas provêem 

recursos Web específicos, como conteúdo e serviços, através de uma interface 

com o usuário, o navegador Web (browser)”.  

Essas definições especializam o entendimento de Pressman (2006) 

mencionado inicialmente, restringindo sua generalidade e pontuando 

aplicações Web somente como software. Considera-se, portanto, que 

aplicações Web englobam as aplicações de software que utilizam a Web, não 

se limitando a estas. 

Entretanto, é necessário considerar que WebAp podem ser vistas dentro do 

chamado paradigma da conectividade, ou seja, de acesso a qualquer hora, de 

qualquer lugar, por diferentes mídias (telefones celulares, assistentes pessoais, 

aplicações de voz, Web TV) (AHMAD et al., 2005; FINKELSTEIN et al., 2002; 

NIELSEN, 1999).  

Neste contexto, considera-se que as definições acima se mantêm válidas, uma 

vez que os dispositivos de acesso são navegadores Web especializados e a 

comunicação, pelo menos parcialmente, dá-se sob protocolo http. Ao 

paradigma da conectividade são associados os termos: aplicações Web 

ubíquas ou onipresentes. 

Diante do exposto, são considerados como equivalentes os seguintes termos, 

também empregados na literatura: sistemas baseados em Web (Web-based 

systems), sistemas Web (Web systems), sistemas de informação Web, 

software baseado em Web (Web-based software). 
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3.1.4 Design e Projeto 

O termo design pode gerar ambiguidade no contexto do presente trabalho, uma 

vez que a palavra pode expressar significados diversos em diferentes 

contextos, sobretudo na literatura em língua inglesa.  

A literatura de Engenharia de Software em português adota tanto o termo 

design, no sentido usado na língua inglesa, quanto o termo projeto 

(SOMMERVILLE, 2008; PRESSMAN, 2006; YOURDON, 1990), como tradução 

de design. Outros, ainda, adotam o termo desenho (PAULA FILHO, 2003). 

Para referir-se ao termo design da língua inglesa, conforme a literatura da 

Engenharia de Software, este trabalho faz uso do termo projeto. 

Neste trabalho compreende-se design como uma atividade ou disciplina 

relacionada ao ato de projetar, isto é, à concepção e planejamento de um 

produto. Envolve os aspectos funcionais, formais e estéticos, de produção e 

marketing (MONTENEGRO, 2008). A disciplina de Design é oficialmente 

reconhecida no Brasil, conforme CNE (2004)56.  

Alguns trabalhos em língua inglesa (WARD e KROLL 1999; McDONALD e 

WELLAND, 2001a) utilizam o termo creative design no mesmo sentido em que 

a palavra design é empregada neste estudo.  

Igualmente, o termo projeto também pode ocasionar ambiguidade. Design e 

Project, da língua inglesa, são comumente traduzidos como ‘projeto’ na língua 

portuguesa. 

O termo Projeto, ao traduzir project, é entendido no contexto da Gestão de 

Projetos como um empreendimento temporário que tem por objetivo criar um 

produto ou serviço único. A qualificação temporário implica que cada Projeto 

tem um começo e um fim bem definidos, enquanto único significa que o 

produto ou serviço é de alguma forma diferente de todos os outros produtos ou 

serviços semelhantes (PMI, 2004).  

                                            
5 Vide Capítulo 4.4, onde o conceito de design será detalhadamente abordado. 

6 Por ser um termo oficialmente expresso na língua portuguesa do Brasil, o termo ‘design’ não 
será grafado em itálico no emprego corrente ao longo deste trabalho. 
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Na visão de Slack et al. (2002), Projeto é um tipo de processo produtivo 

discreto, de mais baixo volume e mais alta variedade; opõe-se ao processo de 

produção contínuo.  

Entretanto, Slack et al. (2002) também consideram projeto como a tradução de 

design, consubstanciando um processo conceitual de transformação de um 

conjunto de necessidades em uma especificação de produção, o que 

caracteriza a atividade de projetar. É importante ressaltar que, em Slack et al. 

(2002), o termo projeto é usado tanto como tradução de project como de 

design. 

Neste trabalho utiliza-se o termo composto Projeto Web, no sentido da palavra 

project em língua inglesa, ou seja, o esforço temporário de uma equipe de 

desenvolver uma determinada aplicação Web, encomendada por um 

patrocinador, com restrições de escopo, recursos, prazo e qualidade.  

Quando tradução de Project, o termo Projeto é grafado em maiúscula. O termo 

isolado projeto, grafado em minúscula ou com a palavra design entre 

parênteses ao lado, é utilizado para designar a atividade de projetar, ou design 

em língua inglesa. 

 

3.2 PANORAMA HISTÓRICO 

Segundo Ahmad et al. (2005), a Web nasceu no CERN em 1990, como uma 

plataforma através da qual pesquisadores pudessem publicar e trocar 

informações de pesquisas, usando estrutura de hipertexto através da Internet. 

Sua criação é creditada a Tim Berners-Lee.  

O primeiro navegador baseado em interface gráfica surgiu em 1993 e, nesta 

data, a linguagem de marcação de hipertexto (HTML) foi estabelecida como 

linguagem para a criação de páginas na Web. Em 1994 foi fundado o W3C – 

World Wide Web Consortium, entidade que padroniza e regulamenta a Web. 

Entretanto, o conceito de hipertexto, no qual a Web é baseada, é muito mais 

antigo, datado dos anos 1960 (NIELSEN, 1999). 

Conforme Kappel et al. (2004), as aplicações Web evoluíram com a mudança 

fundamental de uma plataforma informacional para uma plataforma de 

aplicações. Acrescentam que as aplicações Web atuais provêm interatividade 
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através de sistemas complexos de software, são intensivas em dados, tornam 

acessíveis serviços personalizados através de diferentes equipamentos 

(computadores, telefones celulares, assistentes pessoais), realizam transações 

do usuário baseadas em máquina-de-estado e armazenam dados dos usuários 

em bases de dados subjacentes. 

Outra inovação ocorreu com o surgimento da Web Semântica, promissora no 

sentido de ser uma revolução voltada para o conhecimento dentro da estrutura 

da Web. Segundo Berners-Lee et al. (2001), a maior parte da informação 

contida na Web é voltada para interpretação humana. A Web Semântica provê 

uma estrutura de ontologias, permitindo a interpretação da informação por 

máquinas. 

Outro movimento que merece destaque é a chamada Web 2.0. Segundo 

Trease (2006), a Web 2.0 é caracterizada por quatro aspectos: 

a) interatividade: o ganho de interatividade na Web 2.0 é proporcionado 

pelo advento de duas tecnologias, o AJAX (Assincronous JavaScript 

and XML), que permite a comunicação e manipulação dinâmica – 

porém assíncrona – de dados entre servidor e navegador Web; e o 

FLASH®, que permite maiores recursos gráficos interativos; 

b) redes sociais: as aplicações Web proporcionam a formação de redes 

sociais baseadas em interesses e tornam as informações capturadas 

em cada nó da rede acessíveis de diferentes maneiras; 

c) rotulação: o usuário pode acrescentar uma palavra-chave como rótulo 

a um elemento de conteúdo na Web, tornando este rótulo acessível 

para busca por outros usuários; 

d) Web services: permite que outros softwares façam uso das 

funcionalidades oferecidas por uma aplicação Web, ou seja, aplicações 

Web passam a ser usadas não somente por pessoas, mas também por 

máquinas. 

O’Reilly (2007) aponta as distinções entre os modelos de negócio da Web e os 

da Web 2.0, estabelecendo como marco de transição o chamado “estouro da 

bolha”, com a queda das ações das empresas “ponto-com” em 2001. O autor 
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destaca nos modelos de negócio da Web 2.0 a inclusão dos usuários como 

agentes participantes na produção de conteúdo (conteúdo colaborativo) e o 

software oferecido como serviço através da Web. 

 

3.3 ENGENHARIA DE SOFTWARE 

A Engenharia de Software (SwE) é comumente definida como a aplicação de 

princípios de Engenharia ao desenvolvimento de software” (PRESSMAN, 

2006). A abordagem da SwE para o desenvolvimento de software preleciona o 

desenvolvimento através de um processo estruturado e sistemático (PAULA 

FILHO, 2003). Neste trabalho, a SwE é tratada pela ótica de processo, com 

ênfase à fase inicial do processo, denominada genericamente de concepção. 

De forma geral, um processo é entendido aqui como “um conjunto de 

atividades inter-relacionadas, que transforma entradas em saídas, sendo que o 

termo atividade engloba a utilização de recursos” (ABNT, 1998; SOFTEX, 

2005). 

Para Pressman (2006), a SwE é uma tecnologia em camadas, que agrega 

processo, métodos e ferramentas, compromissada com a qualidade. O alicerce 

da SwE é o processo. “Os processos de software formam a base para o 

controle gerencial de Projetos de software e estabelecem o contexto no qual os 

métodos técnicos são aplicados, os produtos de trabalho (modelos, 

documentos, dados, relatórios, formulários, etc.) são produzidos, os marcos 

são estabelecidos, a qualidade é assegurada e as modificações são 

adequadamente geridas” (PRESSMAN, 2006, p. 17) 

Ainda segundo Pressman (2006), o processo de software é formado a partir de 

atividades ordenadas genéricas, apoiadas por atividades guarda-chuva. As 

atividades genéricas, chamadas atividades de arcabouço são: comunicação, 

planejamento, modelagem, construção e implantação. As atividades guarda-

chuva são: acompanhamento e controle do Projeto, gestão de riscos, garantia 

da qualidade, revisões técnicas formais, medição, gestão de configuração e 

gestão de reuso. Os diferentes modelos de processo de software, como 

modelo em cascata, espiral, incremental, são configurações das atividades de 
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arcabouço, sequenciadas de forma específica (vide Figura 3.1). As atividades 

guarda-chuva envolvem aspectos gerenciais e de garantia da qualidade. 

 
Figura 3.1 Alguns modelos de processo de software, conforme Pressman (2006) 

 

O IEEE (2004) apresenta no SWEBOK (Corpo de Conhecimento da 

Engenharia de Software) dez áreas de conhecimento da SwE, sem classificá-

las como disciplinas técnicas, gerenciais ou de apoio. As áreas de 

conhecimento apresentadas são: requisitos, projeto, construção, teste, 

manutenção, gestão de configuração, gestão de engenharia de software, 

gestão do processo, métodos e ferramentas de engenharia de software, 

qualidade de software. 

Para Sommerville (2008), embora haja diferentes modelos de processo, 

existem atividades fundamentais que são comuns a todos: especificação de 

software (engenharia de requisitos), projeto e implementação, validação de 

software e evolução de software.  

O Processo Unificado (JACOBSON et al., 1999) estabelece uma visão 

ortogonal entre fluxos de trabalho (disciplinas) e as fases do processo. O 

Processo Unificado apresenta as disciplinas de requisitos, análise, projeto, 

implementação e testes; e as fases de iniciação, elaboração, construção e 

transição. 

O RUP (Ratonal Unified Process), versão comercial e estendida do Processo 

Unificado, reúne as disciplinas de análise e desenho e incorpora novas 

disciplinas (RATIONAL, 2002), com as mesmas fases. Segundo Ambler (2005), 
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o EUP (Enterprise Unified Process) é uma versão estendida do RUP para 

incorporar aspectos organizacionais globais. O EUP acrescenta ao RUP 

disciplinas organizacionais, como modelagem de processos de negócio da 

empresa, gestão de pessoas, portfólio e outras, além de acrescentar as fases 

de produção e retirada às quatro fases do RUP. 

Paula Filho (2003) define processo de software como um conjunto parcialmente 

ordenado de fases e fluxos de trabalho. No processo Praxis, apresentado por 

Paula Filho (2003), as fases são subdivisões do processo para fins de 

gerenciamento. Os fluxos de trabalho são sub-processos (workflow) que 

reúnem um conjunto parcialmente ordenado de atividades e estão relacionados 

a alguma disciplina da Engenharia de Software. Os fluxos podem ser de ordem 

gerencial ou técnica e possuem um início e um fim bem definidos.  

3.3.1 Abordagem na fase de concepção 

Neste trabalho, considera-se como fase de concepção, conforme a visão 

normativa dada por ISO (2002), a fase inicial de um Projeto de 

desenvolvimento de sistemas, o que inclui aplicações Web. Nessa fase são 

realizadas as atividades de cunho técnico e gerencial, relacionadas ao 

levantamento das características básicas do Projeto, como requisitos das 

partes interessadas (stakeholders), visão preliminar dos requisitos de sistema, 

planejamento do Projeto e do processo de desenvolvimento. 

Este trabalho foca, em particular, o planejamento do Projeto Web em questão e 

do processo. 

Para Pressman (2006), o arcabouço geral de processo permite que processos 

sejam definidos ou adaptados, conforme as características do problema, do 

Projeto, da equipe e da cultura organizacional. Paula Filho (2003) destaca que 

nenhum processo é perfeito para qualquer aplicação, tecnologia ou 

organização, sempre haverá necessidade de adaptação. O autor define a 

atividade de Instanciação do Processo como parte do Planejamento do Projeto. 

No RUP, a adaptação do processo em função das características específicas 

do Projeto é definida na disciplina de Ambiente e ocorre na fase de iniciação, 

com ciclos de revisão nas fases seguintes (RATIONAL, 2002). 
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O MPS-BR (Melhoria de Processo de Software Brasileiro) considera o processo 

Definição do Processo Organizacional dentro do nível E de maturidade, que 

tem como resultado, entre outros, a definição do processo-padrão 

organizacional e o desenvolvimento de estratégias para adaptação do 

processo-padrão para o produto ou serviço, de acordo com as necessidades do 

Projeto. No MPS-BR, a prática Adaptação do Processo para Gerência do 

Projeto, que tem como primeiro resultado: “um processo definido para o 

Projeto, é estabelecido, de acordo com a estratégia para adaptação de 

processo da organização, documentado e revisado” (SOFTEX, 2005, p. 36). 

No SWEBOK, a Área de Conhecimento de Gestão da Engenharia de Software 

tem como sub-área o Planejamento do Projeto de Software e esta, por sua vez, 

contém a prática de Planejamento do Processo, que envolve a seleção do 

modelo de ciclo de vida mais adequado e a adaptação dos processos de ciclo 

de vida à luz do escopo e requisitos particulares do Projeto em questão (IEEE, 

2004). O escopo do presente trabalho enfoca as práticas de determinação de 

requisitos e planejamento do processo (vide Figura 3.2). 
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3.3.2 Requisitos 

De forma geral, requisitos de software são classificados como requisitos 

funcionais e não-funcionais (IEEE, 2004; SOMMERVILLE, 2008; RUP, 2002). 

Segundo o SWEBOK, “os requisitos funcionais descrevem as funções que o 

software deve executar” (IEEE, 2004). Os requisitos não-funcionais 

representam restrições e aspectos de qualidade que o produto deve atender. 

Entretanto, os requisitos de software são relacionados aos requisitos de 

sistema, que estão em um nível acima (IEEE, 2004; ABNT, 1998; LEITE, 

1988). Conforme a ABNT (1998, p. 14), “a especificação dos requisitos do 

sistema deve descrever: funções e capacidades do sistema; requisitos de 

negócio, organizacionais e de usuários; requisitos de proteção, de segurança, 

de engenharia de fatores humanos (ergonomia), de interface, de operações e 

de manutenção; restrições de Projeto e requisitos de qualificação”. 
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Figura 3.2 Elementos de gestão da SwE no SWEBOK. Adaptado de IEEE (2004). Em 
destaque duas atividades consideradas na fase de concepção, pertinentes ao escopo do 

presente trabalho. 
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Leite (1988) destaca a necessidade de incluir os diferentes pontos de vista dos 

diversos stakeholders no levantamento de requisitos e negociar uma solução 

comum. Os mesmos devem ser modelados de forma a permitir melhor 

comunicação com os stakeholders, visando validar a representação final. Sua 

abordagem a partir de diferentes pontos de vista é também discutida por 

Sommerville (2008). 

Para Sommerville (2008), requisitos de software podem ser classificados em 

dois níveis de detalhes: requisitos de usuário, como uma abstração de alto 

nível; e requisitos de sistema, como uma descrição detalhada das funções do 

sistema. Podem, ainda, ser categorizados em, basicamente, três tipos: 

requisitos funcionais, não-funcionais e de domínio. Dentre as abordagens para 

a modelagem de requisitos, Sommerville (2008) destaca a modelagem 

comportamental e a modelagem da informação armazenada pelo software, 

sendo esta última baseada em modelos de dados ou de objetos. 

Paula Filho (2003) classifica requisitos como funcionais, não-funcionais e de 

interface com o usuário. Os requisitos funcionais são representados por casos 

de uso, onde “cada caso de uso representa uma fatia de funcionalidade do 

produto”. Os requisitos de interface com o usuário podem ser representados 

através de esboços em papel. 

A abordagem do RUP para a especificação de requisitos funcionais é dirigida 

por casos de uso. Um caso de uso é definido como uma sequência de ações 

que o sistema desempenha a fim de proporcionar algum resultado de valor 

observável para um ator em particular. Ator é alguém ou alguma coisa externa 

ao sistema e que interage com ele (KRUCHTEN, 2004). Assim, é possível 

concluir que a abordagem do RUP através de casos de uso representa as 

funções que o sistema executa.  

Para Sommerville (2008), a representação por casos de uso é uma técnica 

baseada em cenários, que constituem uma forma eficaz para entender e 

representar os requisitos dos stakeholders. Cada cenário descreve os fluxos de 

eventos durante uma interação do usuário com o sistema. A criação de 

cenários é também discutida por Leite et al. (2000) e Leite et al. (2005) como 

uma forma de melhor entender e validar os requisitos dos stakeholders. 
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3.3.3 Prototipação 

Para Boar (1984) existem dois tipos de prototipação: prototipação funcional e 

não-funcional. A prototipação funcional implementa parte dos requisitos do 

sistema através da construção de um protótipo que executa o comportamento 

real deste sistema – com a implementação de algoritmos e banco de dados. 

Posteriormente, este protótipo é descartado, passando-se para o efetivo 

desenvolvimento do sistema pela sequência tradicional – análise, projeto, 

implementação e testes – tendo por base um conjunto de requisitos bem 

definido e validado (BOAR, 1984).  

Já a prototipação não-funcional obtém o comportamento dos usuários, 

stakeholders e do sistema, de forma iterativa, e por meio de um conjunto de 

interfaces gráficas simulando o comportamento real do sistema, sem a 

implementação de algoritmos e banco de dados (BOAR, 1984).  

A técnica de Storyboarding, em particular, expressa o comportamento do 

sistema, projeto ou intenção de implementação pela perspectiva do usuário. 

Esta técnica foi utilizada inicialmente no cinema e nos desenhos animados, 

representando um esboço dos personagens e da história (LEFFINGWELL, 

2003). 

Geralmente storyboards podem ser categorizadas em três tipos 

(LEFFINGWELL, 2003): 

a) passivo: constituídos de quadros, fotos, esboços, etc. Neste caso são 

apresentadas ao usuário as regras do sistema em sua sequência, com 

uma explanação do tipo quando você faz isto, acontece isto; 

b) ativo: corresponde a uma sequência de figuras que mostram uma 

descrição automatizada do modo como o sistema se comporta em um 

uso típico ou em um cenário operacional, por exemplo, em uma 

apresentação automática de slides; 

c) interativo: permite ao usuário interagir com o sistema de um modo mais 

realístico, exige sua participação. Pode ser uma simulação dos 

possíveis cenários (protótipo não-funcional), ou mesmo um protótipo 

funcional simplificado do sistema. 
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O uso de storyboards interativos, que na realidade são protótipos do sistema 

(funcionais ou não) permite uma série de vantagens (BOAR,1984; 

LEFFINGWELL, 2003):  facilitação da comunicação entre os participantes do 

Projeto, dado que a comunicação é um problema fundamental no 

desenvolvimento; aumento da participação e interesse das partes envolvidas 

(stakeholders); validação de requisitos; teste das interfaces desde o início. 

Na visão do IEEE (2004), a construção de protótipos está relacionada à área 

de Ergonomia de Software. Para Gava et al. (2007) e Gava et al. (2008) as 

técnicas oriundas da Ergonomia, como análise ergonômica do trabalho (AET) e 

análise coletiva do trabalho (ACT), podem ser usadas na prototipação de 

software.  

3.3.4 Resumo da seção 

Do exposto, percebe-se que a abordagem da SwE na fase de concepção pode  

envolver o levantamento de requisitos e o planejamento do processo de 

produção a ser utilizado para o Projeto em questão, entre outros aspectos. 

Em relação ao levantamento de requisitos percebe-se, em particular, a 

preocupação com os aspectos funcionais do software, considerados como 

requisitos funcionais. Percebe-se, ainda, a preocupação com a representação 

da informação armazenada pelo software, na forma de modelos de dados ou 

de objetos.  

A abordagem por prototipação enfoca o projeto das interfaces gráficas com o 

usuário, representando tanto a configuração estática das telas como os 

aspectos interativos, envolvendo também aspectos ergonômicos. 

Em suma, considera-se que a abordagem da SwE na fase de concepção 

envolve, de forma não exclusiva ou exaustiva: 

a) planejamento do processo de produção em função das características 

do Projeto em questão; 

b) levantamento de requisitos funcionais, representando as funções que o 

sistema deve desempenhar, com enfoque em: 

• cenários, que representam os requisitos dos usuários; 
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• casos de uso; 

• modelos comportamentais, que representam os processos e estado 

interno do software; 

• modelos de informação, representados por modelos de dados ou de 

objetos; 

• protótipos de interfaces gráficas. 

3.4 A ENGENHARIA WEB 

Esta seção tem como objetivo apresentar o estado da arte da WebE, 

caracterizá-la como uma disciplina própria e caracterizar a estrutura de sua 

concepção. 

A Engenharia Web é definida como “a aplicação de princípios científicos, de 

engenharia, gestão e abordagem sistemática para o desenvolvimento, 

implantação e manutenção de sistemas e aplicações Web de alta qualidade” 

(GINIGE e MURUGESAN, 2001a). Segundo estes autores, ao contrário da 

percepção de alguns desenvolvedores e engenheiros de software, a 

Engenharia Web não é um clone da Engenharia de Software, embora ambas 

envolvam programação e desenvolvimento de software: “(...) a WebE adota e 

abrange muitos dos princípios da SwE, incorpora vários novas abordagens, 

metodologias, técnicas e diretrizes para alcançar os requisitos únicos dos 

sistemas baseados em Web”.  

A Engenharia Web (WebE) começou a ser tratada como uma nova disciplina 

por volta do ano 2000. Um marco importante foi a formulação desta como uma 

nova disciplina por Pressman (2000), que destacou as diferenças intrínsecas 

entre aplicações Web e aplicações convencionais de software, além de 

diferenças de ordem sócio-técnica, relacionadas tanto ao público-alvo como 

aos envolvidos na sua produção.  

Ahmad et al. (2005) fazem um trabalho de revisão bibliográfica e apontam a 

WebE como uma nova disciplina, “irmã” da Engenharia de Software (SwE), 

porém não um “clone” desta. Os autores apresentam uma lista de aspectos da 

WebE que a diferenciam da SwE, entre os quais pode-se destacar a ênfase em 

interfaces gráficas com o usuário, aplicações voltadas para conteúdo e rápidas 
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mudanças tecnológicas. Os autores concluem o trabalho dizendo que a WebE 

é ainda infante e listam os campos de estudo para a mesma, como: medições e 

métricas para Web, paradigma da conectividade (qualquer hora, qualquer 

lugar, qualquer mídia) e modelos de processo de desenvolvimento. 

De forma geral, a Engenharia Web visa o estabelecimento de uma nova 

disciplina que, embora usando muitos dos fundamentos da Engenharia de 

Software (SwE), apresenta novos paradigmas, como a multidisciplinaridade no 

desenvolvimento, tratada imparcialmente, e a abordagem sistêmica de 

aspectos estéticos, funcionais, de usabilidade e informativos (GINIGE e 

MURUGESAN, 2001a; KAPPEL, 2005; DESHPANDE, 2004). 

Segundo Ginige e Murugesan (2001a), o desenvolvimento de aplicações Web 

é “significativamente diferente do desenvolvimento de software tradicional e 

possui muitos desafios adicionais. (...) É uma mistura entre a editoração e 

publicidade e o desenvolvimento de software, entre o marketing e a 

computação, entre comunicação interna e relações externas, entre arte e 

tecnologia” (GINIGE e MURUGESAN, 2001a). 

Ainda segundo Ginige e Murugesan (2001a), a construção de aplicações Web 

complexas “demanda conhecimento e expertise de diferentes disciplinas e 

requer um time de diversas pessoas com expertise em diferentes áreas. Como 

resultado, a Engenharia Web é multidisciplinar e abarca contribuições de áreas 

como análise de sistemas, engenharia de software, desenvolvimento de 

hipermídia e hipertexto, engenharia de requisitos, desenvolvimento de interface 

com o usuário, recuperação e indexação da informação; teste, modelagem e 

simulação; gestão de Projetos; design gráfico”. Em outro trabalho, Ginige e 

Murugesan (2001b) defendem a necessidade de processo específico para a 

WebE, destacando que esta não deve ser submetida à Engenharia de Software 

ou a outra disciplina. Os autores apresentam a WebE como uma nova 

disciplina que abarca “ciência da computação, engenharia de software, 

sistemas de informação, multimídia e muitas outras”. 

Kappel et al. (2004) destacam as diferenças entre o desenvolvimento de 

aplicações Web e aplicações não-Web, levantando a necessidade de repensar 

a aplicabilidade e a adequabilidade das soluções existentes no contexto da 

Engenharia de Software, conforme as áreas do conhecimento desta definidas 
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no SWEBOK. Para os autores, o esclarecimento desta questão é o maior 

passo para o estabelecimento da WebE como uma disciplina própria. 

3.5 PROCESSO DE PRODUÇÃO DE APLICAÇÕES WEB 

Esta seção tem como objetivo apresentar as características específicas do 

desenvolvimento de aplicações Web, visando encontrar características distintas 

daquelas referentes ao desenvolvimento de software. 

Os primeiros estudos neste domínio deram-se em relação a aplicações 

hipertexto e hipermídia, por volta de 1995, época na qual a Web estava em sua 

“infância” (AHMAD et al., 2005). Foram caracterizadas as particularidades do 

desenvolvimento, como a necessidade de modelar a estrutura da informação e 

da navegação (ISAKOWITZ et al., 1995) e a importância de considerar os 

aspectos estéticos e cognitivos da interface com o usuário (NANARD e 

NANARD, 1995). 

Os estudos iniciais enfocando o desenvolvimento de aplicações Web – 

considerando que estas são, por definição, aplicações hipermídia – buscaram 

diferenciá-lo do processo de desenvolvimento de software convencional e 

caracterizar atividades específicas no processo de desenvolvimento como:  

a) construção de diagramas de navegação e hipertexto, também 

denominados mapas de navegação (ISAKOWITZ et al., 1995; 

SCHWABE et al. 1999; CONALLEN 1999; CERI et al. 2000; 

PRESSMAN 2006); 

b) construção do modelo de Arquitetura da Informação (SCHWABE et al. 

1999; CERI et al. 2000; PRESSMAN 2006); 

c) projeto (design) das interfaces, com leiaute de páginas e elementos 

característicos de HTML (ISAKOWITZ et al., 1995; SCHWABE et al. 

1999; CONALLEN 1999; WARD e KROLL 1999; CERI et al. 2000; 

PRESSMAN 2006). 

A metodologia RMM (Relationship Management Methodology) define sete 

passos para o processo de desenvolvimento de aplicações Web: (i) etapa 1: 

modelagem das entidades do sistema e do relacionamento semântico entre 
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elas; (ii) etapa 2: representa como os atributos (“fatias”) de cada entidade são 

apresentados e acessados pelo usuário; (iii) etapa 3: representa o diagrama de 

navegação; (iv) etapa 4: apresenta um protocolo de conversão de projeto, que 

especifica como cada elemento do modelo deverá corresponder com o 

elemento do sistema final; (v) etapa 5: projeto das interfaces; (vi) etapa 6: 

projeto do comportamento dinâmico do sistema; (vii) etapa 7: construção e 

teste (ISAKOWITZ et al., 1995). 

Ceri et al. (2000) definem quatro perspectivas ortogonais para a representação 

de uma aplicação Web: (i) modelo estrutural; (ii) modelo de hipertexto, 

envolvendo (iia) modelo de composição; (iib) modelo de navegação; (iii) modelo 

de apresentação; (iv) modelo de personalização. Em Ceri et al. (2002) são 

definidas também unidades de operação, que representam as funcionalidades 

oferecidas ao usuário, inclusive a utilização de Web Services. 

Conallen (1999) ressalta a importância da representação dos elementos de 

página, da estrutura de navegação e do processamento da informação.  

A proposta OOHDM (Object-Oriented Hypermidia Design Method) considera 

quatro diferentes atividades no desenvolvimento de aplicações Web: projeto 

conceitual, projeto navegacional, projeto abstrato de interfaces e 

implementação (Schwabe et al., 1999). O comportamento das aplicações, ou 

seja, o aspecto computacional de processamento da informação é modelado 

no projeto conceitual, conforme a abordagem da orientação a objeto. 

McDonald e Welland (2001a) fazem um levantamento (survey) com quinze 

organizações que produzem aplicações Web a fim de identificar os principais 

aspectos do desenvolvimento de WebAp e até que ponto é válida a abordagem 

da Engenharia de Software tradicional neste contexto. Em McDonald e Welland 

(2001b) apresenta-se um processo iterativo e incremental, baseado em 

métodos ágeis para a WebE. Para os autores, os principais aspectos que 

caracterizam o desenvolvimento de WebAp e o diferenciam do 

desenvolvimento de software tradicional são: 

a) equipes pequenas de desenvolvimento, com aproximadamente seis 

participantes; 
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b) equipes multidisciplinares, conforme mostra o Erro! Fonte de 
referência não encontrada.; 

c) ciclo de vida de desenvolvimento curto, em média de três meses; 

d) unanimidade de problemas relacionados ao levantamento de requisitos 

que geram problemas quanto ao cumprimento de prazos e orçamento; 

e) ainda em relação aos requisitos, percepção de que os Projetos visam 

satisfazer o desejo do cliente ao invés de suas reais necessidades; 

percebe-se a pouca atenção dada ao usuário final da aplicação; 

f) conflitos internos na equipe de desenvolvimento; cada tipo (papel) de 

desenvolvedor atribui pouco valor às contribuições dos demais tipos, 

havendo poucas políticas institucionalizadas para a resolução dos 

conflitos. 

Em outro estudo, estes autores fazem uma avaliação dos processos comerciais 

existentes para a WebE e concluem que todos os processos analisados são 

insuficientes para atender às características do desenvolvimento de WebAp. 

Em particular, ressaltam a necessidade de um processo que inclua a visão do 

usuário final (MCDONALD e WELLAND, 2004). 

 

QUADRO 3.1. Stakeholders do processo de produção de WebAp, conforme McDonald e 
Welland (2001b) 

Stakeholders Descrição 
Usuário-final Aquele ao qual se destina a aplicação e que dá o resultado final de sucesso 

ou fracasso do Projeto Web. Deve ser envolvido no processo tanto na 
análise de negócio como na avaliação, para validar os entregáveis. 

Cliente Aquele que paga pelo desenvolvimento da aplicação. Buscar a validação do 
cliente e não do usuário-final é um erro que muitas vezes leva ao fracasso do 
Projeto Web. 

Especialista do domínio Providencia dados e conteúdo em geral para a aplicação7. 
Especialista do negócio Determina os objetivos de negócio da aplicação Web e colabora durante o 

desenvolvimento para que estes sejam alcançados. 
Engenheiro de software Termo utilizado para descrever os responsáveis pelos aspectos técnicos do 

desenvolvimento. Pode ser decomposto em subpapéis, como projetista de 
banco de dados, programador, etc. 

Designer (creative designer) Responsável pelo aspecto artístico (visual) e de usabilidade da aplicação. 
Líder de equipe Responsável pela coordenação e direcionamento da equipe e gerenciamento 

                                            
7 Na Web 2.0 este papel é também desempenhado pelos próprios usuários 
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do Projeto. 

 

Kerer e Kirda (2001) apresentam um trabalho destacando a importância de 

separar conteúdo, lógica e leiaute (visual) no desenvolvimento de WebAp. 

Entretanto, o trabalho não abarca todo o processo de desenvolvimento, ficando 

restrito à codificação. 

Para Rodriguez et al. (2002), o processo de desenvolvimento para Web pode 

ser decomposto em dois sub-processos: (i) o sub-processo de autoria (auth), 

que cria a estrutura de hipermídia; (ii) o sub-processo de desenvolvimento de 

infra-estrutura (inf), que providencia a integração com base de dados, 

desenvolvimento em linguagem de programação, integração com outros 

sistemas, etc. As atividades de ambos são realizadas nos fluxos de trabalho do 

processo de desenvolvimento de software em cascata (vide Figura 3.3). Os 

elementos do processo são descritos no QUADRO 3.2, sendo que os 

elementos do processo de infra-estrutura não são detalhados pelos autores. 

Embora os autores tenham previsto uma interface entre os subprocessos, não 

deixam claro o quanto isso se realiza. 

 

Req

Req
auth

Req
inf

Dom
auth

Dom
inf

Nav
auth

UI
auth

UI
inf

Des
auth

Des
inf

Impl
auth

Impl
inf

Teste
auth

Teste
inf

Integração Teste
Integração

Requisitos Análise Projeto
Implemen
tação Teste

Interface

 

Figura 3.3 Processo de desenvolvimento para Web. Adaptado de Rodriguez et al. (2002) 
 

 
 

QUADRO 3.2. Fluxos de trabalho no sub-processo de autoria. Adaptado de Rodriguez (2002) 
Reqauth Requisitos do domínio de autoria. Obtido a partir dos requisitos gerais. 
Domauth Identifica classes com respectivos atributos e seus relacionamentos, formando 

um diagrama de classes preliminar.  
Navauth Obtém do diagrama de classes um diagrama de navegação. Este modelo 

descreve a estrutura de navegação entre as páginas Web. 
UIauth Descreve como a estrutura de navegação será apresentada ao usuário. 
Desauth O diagrama preliminar de classes é completado. Cria-se o projeto completo. 
Implauth Implementação do conteúdo (textos, páginas, sons, imagens, etc.) e dos links 

identificados a partir do projeto. 
Testeauth Teste de todos os aspectos de autoria do sistema.
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O termo autoria é utilizado para referenciar o trabalho criativo de produção e 

organização do conteúdo estético e informativo. Segundo Pressman (2006), as 

WebAp são inerentemente guiadas por conteúdo. Os provedores de conteúdo 

são projetistas gráficos, redatores, produtores de mídia, entre outros. Conforme 

Pereira dos Santos (2001), o termo autoria está relacionado a tudo que pode 

ser caracterizado como propriedade intelectual e resultante de trabalho criativo. 

Ward e Kroll (1999) apresentam uma proposta para o desenvolvimento de 

aplicações Web buscando unificar o processo criativo de design com o 

processo de Engenharia de Software proposto pelo Rational Unified Process 

(RUP). Embora o trabalho mencione explicitamente o RUP, não estabelece 

nenhuma relação das atividades previstas com os fluxos de trabalho deste 

processo. 

Para Pressman (2006), o desenvolvimento de WebAp deve ser baseado em 

modelo incremental, envolvendo formulação, modelagem, construção de 

páginas, testes e validação, bem como processos de gestão. 

O trabalho de Overmyer (2000), em particular, considera o levantamento de 

requisitos para Web significativamente diferente do realizado para software. O 

autor discute a necessidade de incorporar no levantamento de requisitos para 

Web os aspectos relacionados a conteúdo e visual, relacionando-o com o ciclo 

de vida de editoração publicitária (publishing). Discute a importância de incluir 

no levantamento de requisitos a visão de diferentes disciplinas, relacionadas 

aos aspectos funcionais, de Usabilidade e de Design Gráfico. Por fim, o autor 

ressalta a importância de adaptar as atividades do ciclo de vida, na fase de 

requisitos, conforme as características da aplicação e do domínio em questão. 

Resumindo, de todas as abordagens analisadas, percebe-se, em linhas gerais, 

que o projeto de aplicações Web envolve tipicamente: 

a) projeto (design) de informação (conteúdo): define o conteúdo que será 

apresentado. É projetado o conteúdo geral da aplicação (modelo 

conceitual ou semântico) e o conteúdo de cada página; 

b) projeto (design) de navegação: define como a informação é acessada; 
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c) projeto (design) de apresentação (interface): define como a informação 

é apresentada ao usuário final, com o leiaute de interface e protótipos 

de telas; 

d) projeto (design) funcional: define o processamento da informação na 

aplicação. 

O QUADRO 3.2 apresenta um resumo dos diferentes artefatos produzidos no 

processo de produção de aplicações Web mencionados nas propostas da 

literatura, relacionando-os com as atividades de projeto. Não foram 

encontrados elementos diferentes na literatura da área posteriormente a estas 

referências. 

 

QUADRO 3.3. Atividades de projeto e artefatos relacionados 
Atividade de 

projeto 
Artefatos 

relacionados Referências 

Informação 
Modelo E-R 
Modelo de Classes 
Modelo conceitual 

Overmyer (2000), Rodriguez et al. (2002), 
Schwabe et al. (1999), Connalen (1999), 
Pressman (2006), Ceri et al. (2000), 
Isakowitz et al. (1995) 

Navegação 
Diagrama de navegação Ward e Kroll (1999), Rodriguez et al. 

(2002), Schwabe et al. (1999), Connalen 
(1999), Pressman (2006), Ceri et al. 
(2000), Isakowitz et al. (1995) 

Funcional 

Casos de Uso 
Modelo de classes e 
objetos 
Protótipo funcional 

Ward e Kroll (1999), Overmyer (2000), 
Schwabe et al. (1999), Ceri et al. (2002), 
Isakowitz et al. (1995), Pressman (2006) 

Apresentação 
Leiaute 
Protótipo não-funcional 

Ward e Kroll (1999), Overmyer (2000), 
Schwabe et al. (1999), Ceri et al. (2000), 
Isakowitz et al. (1995), Pressman (2006) 

 

3.6 OUTRAS CONCEPÇÕES DA PRODUÇÃO DE APLICAÇÕES 
WEB 

Esta seção tem como objetivo mostrar que a produção de aplicações Web é 

também abordada por outras áreas não diretamente relacionadas com aquelas 

de software ou ciências da computação. Busca-se uma visão holística dos 

aspectos interdisciplinares mencionados na literatura de WebE. 
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3.6.1 Concepções da Comunicação e Design 

Zahedi et al. (2001) compreende a Web como um meio de comunicação que 

deve atender à diversidade cultural em nível global. O autor descreve a 

necessidade de incorporar os fatores culturais e individuais no design de 

aplicações Web, refletidos nos aspectos de usabilidade, confiança (nas 

informações), compreensibilidade e clareza. 

Também abordando aplicações Web como veículo de comunicação, Faiola e 

Matei (2006) apontam as diferenças culturais e cognitivas como desafio para 

Web designers no projeto de usabilidade de aplicações Web. Os autores 

baseiam suas conclusões em estudo estatístico efetuado com usuários 

chineses e americanos de uma mesma aplicação Web. 

Vora (1998) faz uma pesquisa exploratória com 138 participantes, identificando 

as áreas profissionais de origem dos desenvolvedores de Web sites. Verifica 

uma distribuição eclética e equilibrada, envolvendo programadores, designers 

gráficos, projetistas de interfaces, redatores técnicos e de marketing. 

Rosen e Purinton (2004) fazem um estudo dos fatores que influenciam a 

preferência ou grau de aceitação do usuário em relação ao conteúdo de 

WebAps e defendem que estas são, do ponto de vista de conteúdo, “paisagens 

cognitivas”. Os autores traçam um paralelo entre projetos de navegação e 

conteúdo em WebAps e projetos de paisagismo. 

Donati et al. (1997) discutem a adequação da forma e conteúdo da mensagem 

em Web Design, vendo a Web como um canal de comunicação. Os autores 

analisam os elementos que formam a composição estética e funcional de 

WebAp, separando os elementos em: (i) elementos estruturais da composição 

formal, relacionados com a navegação, organização (topologia do Web site) e 

visualização da informação; (ii) elementos formais da composição estética, que 

incluem os elementos gráficos de cada página. 

Todeschini (2002) analisa ferramentas para apoio à produção de WebAp sob o 

enfoque da percepção visual. O autor aborda os fatores que caracterizam e 

influenciam a percepção visual, fundamentada principalmente em princípios da 

Psicologia Gestalt e da Semiótica. 
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Newman e Landay (2000) fazem um levantamento dos artefatos produzidos por 

designers durante o projeto de WebAp: mapa do site, storyboard, esquema de 

página, “boneco” (mock-up), protótipo, especificações e diretrizes, 

apresentação para o cliente. Muitos destes artefatos são produzidos em papel. 

Os autores incluem uma análise das áreas relacionadas no processo de Web 

Design: Design de Interfaces com o Usuário, Arquitetura da Informação, 

Usabilidade, projeto de Navegação e Informação, Design Gráfico (vide Figura 

3.4). 

 
Figura 3.4 Especialidades no projeto de Web sites, segundo Newman e Landay (2000) 

 

Nielsen (2000) afirma que no design para a Web “há basicamente duas 

abordagens fundamentais: o ideal artístico de expressar-se e o ideal de 

Engenharia de resolver um problema para o cliente”.  

Radfahrer (2001) discute o design para Web sob a ótica do Design Gráfico, 

incorporando princípios de percepção visual, projeto de interface e Arquitetura 

da Informação. O autor discute o processo de produção de Web sites no 

contexto de agências de publicidade e estúdios de design, identificando papéis 

relacionados, basicamente, às áreas de Propaganda e Marketing, Design 

Gráfico, Arquitetura da Informação e Programação.  

Ishara (2007) aborda também desenvolvimento para Web na ótica do Design 

Gráfico e de Interfaces. Considera o design como o ato de projetar com 

intenção, podendo ser um Projeto com finalidade comercial ou artística, dentro 

das várias possibilidades da linguagem Web. Neste contexto, destacam-se as 
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características específicas do ambiente hipermídia, os diferentes graus de 

interatividade com o usuário e a convergência de mídias. 

3.6.2 Concepção da Arquitetura da Informação 

Segundo Rosenfeld e Morville (2002), a abordagem da Arquitetura da 

Informação vê uma WebAp como um espaço informacional a ser projetado. A 

Arquitetura da Informação pode ser definida como: 

a) “a combinação de esquemas de organização, rotulação e navegação em 

um sistema de informação”; 

b) “o projeto estrutural de um espaço de informação para facilitar a 

realização de tarefas e acesso intuitivo ao seu conteúdo”; 

c) “a arte e ciência de estruturar e classificar Web sites e intranets para 

ajudar pessoas a encontrar e gerenciar informações”; 

d) “uma disciplina emergente e comunidade prática focada em levar os 

princípios do Design e da Arquitetura ao espaço digital (digital 

landscape)” (ROSENFELD e MORVILLE, 2002 p. 4). 

 

Em particular, o uso das palavras arte e ciência está relacionado ao uso de 

métodos e princípios científicos de Ergonomia Cognitiva, Usabilidade e 

Etnografia, aliados com o uso da experiência, intuição e criatividade para 

trabalhar em um universo complexo e ambíguo (ROSENFELD e MORVILLE, 

2002). 

A abordagem da Arquitetura da Informação inclui a organização da informação 

em uma estrutura coerente, formando um sistema de organização da 

informação; a criação de rótulos e identificadores; o projeto do sistema de 

navegação; o projeto de sistemas de busca; a definição de vocabulário 

controlado, thesaurus e metadados. A Arquitetura da Informação pode ser 

compreendida em um arcabouço envolvendo contexto, conteúdo e usuários, 

conforme mostra a Figura 3.5 (ROSENFELD e MORVILLE, 2002). 
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D’Andréa (2006) aborda a produção e organização da informação na Web sob 

a ótica da Ciência da Informação. O autor apresenta um roteiro de organização 

da informação, partindo da unidade documental para a estrutura hipertextual e 

compondo a cadeia documental, usando os princípios da Arquitetura da 

Informação. 

3.6.3 Enfoque de Usabilidade 

Uma corrente significativa de autores discute a produção de aplicações Web 

sob o enfoque da Usabilidade. A Usabilidade é considerada uma subárea de 

aplicação da Ergonomia (NIELSEN, 1993; ARAGÃO, 2001). Usabilidade pode 

ser definida como a efetividade, eficiência e satisfação com que determinados 

usuários conseguem atingir objetivos específicos em circunstâncias 

particulares (ISO DIS 9241-11, 1994 apud KULCZYNSKYJ, 2002). 

Nielsen (1999) e Nielsen (2000) determinam uma série de princípios que 

devem ser adotados no projeto de interfaces para a Web e que se tornaram 

referência básica na área. O autor defende que os aspectos de usabilidade, 

relacionados tanto ao conteúdo como às funcionalidades de software da 

aplicação, devem ter preferência em relação aos aspectos estéticos, 

puramente visuais, que nada acrescentam em relação ao conteúdo, navegação 

e interatividade. Conclusão semelhante é apresentada por Kulczynskyj (2002), 

especificamente em relação a animações e propaganda em Web sites. 

Contexto 

 

Conteúdo 

 

  Usuários 
Tipos de documentos e 

dados, objetos de conteúdo, 
volume, estrutura pré-

existente 

Audiência, tarefas, 
necessidades, 
comportamento, 
experiência 

Objetivos de negócio, 
orçamento, política, 
cultura, tecnologia, 
recursos e restrições 

Figura 3.5 Arcabouço de compreensão da Arquitetura da Informação. Adaptado de Rosenfeld e 
Morville (2002)
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Atterer e Schmidt (2005) defendem que a Usabilidade deveria ser uma das 

áreas de estudo e aplicação da Engenharia Web. 

3.6.4 Concepção artística 

Em outra concepção do desenvolvimento para a Web, Nunes (2003) faz uma 

reflexão sobre esta como mídia para criação e expressão artística e destaca a 

capacidade multimídia e interativa, incluindo a possibilidade de realidade 

virtual.  

Santos (2007) também concebe a Web como mídia para a criação e faz um 

contraponto entre Web sites de artistas e de designers, destacando que ambos 

fazem uso dos mesmos recursos tecnológicos, ou seja, da capacidade 

hipermídia interativa da Web. Entretanto, os designers consideram as 

limitações sócio-econômicas associadas tanto ao produto como ao seu 

desenvolvimento, ou seja, limitações de recursos, prazos etc., enquadrando 

seu trabalho em um esquema produtivo. Os artistas, pelo menos em teoria, não 

devem ser limitados por estes aspectos, para que a liberdade de manifestação 

artística não seja tolhida. Esta seria, segundo Santos (2007), a principal 

diferença entre o trabalho de designers e de artistas em relação ao 

desenvolvimento para Web. 

Uma vez que o presente trabalho trata, em essência, da aplicação de 

Engenharia ao desenvolvimento para Web, a concepção desta como veículo de 

manifestação puramente artística fica, portanto, fora do escopo. 

3.7 PADRÕES DE PROJETO E CATEGORIAS PARA APLICAÇÕES 
WEB 

Esta seção tem como objetivo caracterizar a diferenciação entre aplicações 

Web. São identificadas categorias e padrões de projeto. Objetiva-se mostrar 

que a cada padrão de projeto corresponde uma atividade de projeto 

predominante. 

3.7.1 Categorias 

Ginige e Murugesan (2008) apresentam uma visão de classificação das 

aplicações Web na forma de categorias, conforme QUADRO 3.4. Categorias de 
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aplicações Web (GINIGE e MURUGESAN, 2008)Estes autores consideram que 

uma dada aplicação Web pode enquadrar-se em mais de uma categoria. 

QUADRO 3.4. Categorias de aplicações Web (GINIGE e MURUGESAN, 2008) 
Categoria Exemplos 
Informacional Jornais on-line, catálogos de produtos, notícias, manuais, livros 

eletrônicos 
Interativa  
(informação provida pelo 
usuário ou acesso 
personalizado) 

Formulários de cadastro, apresentação de informação 
personalizada, jogos on-line 

Transacional Comércio eletrônico, serviços bancários 
Workflow Sistemas de planejamento on-line, gestão de estoque, 

monitoramento de status 
Ambiente para trabalho 
colaborativo 

Sistemas de autoria distribuída, ferramentas de projeto colaborativo 

Comunidades on-line e 
Marketplaces 

Grupos de discussão, leilões on-line 

Portais Web Centros eletrônicos de compras, intermediadores on-line 

 

3.7.2 Padrões de projeto 

O conceito de padrões de projeto (design patterns) surgiu com o trabalho de 

Christopher Alexander, na área de Arquitetura e Urbanismo, relacionado a 

estruturas que resolvem problemas similares. Tais estruturas compõem uma 

linguagem de padrões que, quando aplicada em tarefas de construção, 

oferecem aspectos objetivos de qualidade (ALEXANDER, 1979). 

O conceito de padrões de projeto tem sido utilizado em Projetos de software e, 

em particular, de software orientado a objeto (SHALLOWAY e TROTT, 2004).  

Padrões de projeto para sistemas hipermídia são apresentados por Garrido et 

al., (1997) que identificam três sistemas de padrões: padrões de sistemas 

hipermídia, padrões de navegação em aplicações hipermídia e padrões de 

interface com o usuário. Rossi et al., (1997) detalham padrões de projeto de 

navegação para aplicações Web. 

Bolchine (2000) propõe alguns padrões de projeto para aplicações Web 

tomando como base os elementos definidos na metodologia RMM 

(ISAKOWITZ et al., 1995) e OOHDM (SCHWABE et al., 1999), bem como 

padrões de projeto para hipermídia. Segundo Bolchini (2000), uma taxonomia 

de padrões de projeto baseada em categorias não é adequada, uma vez que 

se pode encontrar mais de trinta tipos de aplicações Web, como comércio 
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eletrônico, mecanismos de busca, catálogos de produtos, Web Sites 

corporativos, portais, etc. Além disso, à medida em que formas completas de 

negócio são portadas para a Web (categorias de e-Business), tipos 

inteiramente novos surgem constantemente.  

Bolchine (2000) parte dos aspectos de projeto de hipermídia, e de aplicações 

Web em particular, identificando quatro aspectos de projeto: projeto de 

navegação, projeto de informação, projeto funcional e projeto de interface. 

Estes quatro aspectos de projeto estão relacionados a um espaço de projeto de 

três dimensões, características de aplicações hipermídia em geral e de WebAp, 

em particular: estrutura, leiaute e dinâmica (vide Figura 3.6). Destaca-se que os 

aspectos de projeto identificados correspondem ao revisto na literatura de 

produção de aplicações Web (vide QUADRO 3.5). 

 
Figura 3.6 Espaço de Web Design. Adaptado de Bolchine (2000) 

 

As características dos padrões de projeto propostos por Bolchine (2000) são 

mostradas no QUADRO 3.5. É importante considerar que esta classificação de 

padrões de projetos não é excludente, ou seja, uma aplicação pode fazer uso 

de mais de um padrão.  
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QUADRO 3.5. Padrões de projeto para Web, conforme Bolchine (2000) 
Tipo de 
Padrão Padrão de projeto Característica Exemplos 

Estrutura Centro de Coleção Coleção de elementos de informação 
independentes. 

Catálogos de produtos (Amazon, 
Submarino, Ponto Frio) 

Entidade Complexa Entidades formadas por componentes e sub 
componentes, em um mesmo contexto 
semântico 

Site de configuração de produto (Dell 
computadores) 

Navegação Tour Guiado Fluxo sequencial preestabelecido de 
navegação. Aquisição do conteúdo por 
partes. 

e-Learning, pedido de compra 
(www.voegol.com.br) 

Índice de 
Navegação 

Apresenta os elementos de conteúdo em 
fluxo não sequencial, a partir de um nó 
central (Centro de Coleção) 

Portais de conteúdo (Terra, UOL, Globo)

Interface Leiaute  Foca elementos de apresentação de 
conteúdo e estética 

Web Sites institucionais 

Interação Trata da interação humano-computador e 
Ergonomia Cognitiva. Foca elementos de 
interface e interatividade com o usuário. 

e-Learning, aplicações lúdicas 

Funcional Funcional – foco no 
usuário 

Visa comportamentos interativos e 
individualizados 

Interfaces de carrinho de compras, salas 
de bate-papo, e-Learning, aplicações 
lúdicas 

Funcional – foco no 
sistema 

Visa comportamentos gerais da aplicação 
(efetivos para todos os usuários) 

e-Business em geral, intranets 
corporativas, Web Sites de trocas e 
leilões 

 

A definição dos padrões de projeto de Bolchine (2000) deriva das atividades de 

projeto relacionadas à produção de aplicações Web e, portanto, permite 

estabelecer um vínculo direto entre um determinado padrão de projeto e uma 

atividade de projeto.  

Gonçalves (2004) utiliza a identificação de um ou mais padrão de projeto em 

uma dada WebAp como referência para a escolha da técnica de modelagem 

mais adequada para a WebAp em questão. Segundo Gonçalves (2004), a 

identificação de um padrão de projeto é de apreensão imediata e de cunho 

intuitivo, não havendo regra ou heurística estrita para tal. 

 

3.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na revisão da literatura efetuada, as considerações finais do capítulo 

podem ser traçadas. As considerações são apresentadas de forma resumida 

no QUADRO 3.6. 

Embora a literatura de desenvolvimento de aplicações Web (vide seção 3.4) 

aponte várias diferenças em relação ao processo de desenvolvimento de 

software, percebe-se a adoção da configuração geral de modelos de processo 

típicos da Engenharia de Software, como pode ser visto na proposta de 

Rodriguez et al. (2002), baseada no modelo cascata ou na proposta de 
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McDonald e Welland (2001b), baseada no modelo interativo e incremental. 

Assim, tem-se C1: processos para Web seguem em linhas gerais a estrutura 

de processos de software. 

A literatura aponta também que a diferença típica entre a Engenharia Web e a 

Engenharia de Software está na presença de atividades específicas, 

relacionadas ao projeto e desenvolvimento de aspectos característicos de 

aplicações Web, não presentes no software convencional. Além disso, 

incorpora em um arcabouço único diferentes disciplinas e participantes, 

relacionadas com aspectos de negócio, comunicacionais, de conteúdo, 

estéticos e de Usabilidade, entre outros. Assim, tem-se C2: a WebE envolve 

disciplinas e atividades específicas, não presentes na SwE. 

Neste sentido, vê-se que devem ser consideradas diferentes concepções da 

produção de aplicações Web, conforme a visão disciplinar enfocada. 

Destacam-se na literatura as concepções originárias de disciplinas como 

Desenvolvimento de Software, Design, Comunicação e Produção de Mídia, 

Arquitetura da Informação e Artes. Percebe-se que estas disciplinas envolvem 

cunho técnico e artístico, em maior ou menor grau. Embora a literatura da 

WebE relate problemas oriundos das diferentes concepções, não se encontra 

um tratamento consistente de como esta questão deve ser abordada ou 

conduzida no projeto de WebAp. Assim, tem-se C3: devem ser consideradas 

diferentes concepções da produção de aplicações Web, conforme o enfoque 

disciplinar. 

Considerando o modelo de Bolchine (2000), cada categoria de padrão de 

projeto está relacionada a um aspecto predominante das WebAp, a saber: 

estrutura, leiaute e dinâmica, considerados como os eixos de um espaço de 

projeto (vide Figura 3.6). A estes eixos, são associadas atividades de projeto. 

Estas atividades de projeto podem ser relacionadas aos artefatos identificados 

na revisão da literatura. Estes, por sua vez, podem ser relacionados às 

principais disciplinas de projeto de aplicações Web, conforme mostra o 

diagrama da Figura 3.7. Assim, tem-se C4: espaço de projeto formado pelos 

eixos Arquitetura da Informação, Design e Engenharia de Software.  

Verifica-se na Figura 3.7 que existe uma interdependência entre as disciplinas, 

artefatos produzidos e padrões de projeto, ou seja, os artefatos resultantes das 
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atividades de projeto não são exclusivos de uma única disciplina e, da mesma 

forma, os artefatos produzidos não são exclusivos de determinados padrões de 

projeto. Esta interdependência deve ser salvaguardada no modelo final 

decorrente da presente pesquisa. 

Por fim, verifica-se que a literatura de Engenharia Web menciona 

exaustivamente os termos multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, mas não 

faz distinção entre estes. Assim, tem-se C5: distinção entre 

interdisciplinaridade e multidisciplinaridade.  

 

 

 
Figura 3.7 Relação entre as atividades de projeto, os artefatos resultantes das atividades e a 

as principais disciplinas. 
 
 

QUADRO 3.6. Resumo das considerações finais do capítulo 
# Nome Consideração 

C1 Processo para Web Processos para Web seguem, em linhas gerais, a estrutura de 
processos de software.

C2 Diferença entre WebE 
e SwE 

A WebE envolve disciplinas e atividades específicas, não 
presentes na SwE. 

C3 Enfoque disciplinar 
Diferentes concepções da produção de aplicações Web, 
conforme o enfoque disciplinar: Desenvolvimento de Software, 
Design, Comunicação e Produção de Mídia, Arquitetura da 
Informação, Artes, Usabilidade, etc. 

C4 Espaço de projeto Espaço de projeto formado pelos eixos Arquitetura da 
Informação, Design e Engenharia de Software (vide Figura 3.7).
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA - CONCEITOS E DISCIPLINAS 
DE BASE 

No capítulo anterior, vê-se que a WebE envolve disciplinas – e , portanto, 

conceitos – fundamentais que não estão presentes na abordagem 

característica da Engenharia de Software. Em particular, destacam-se as 

disciplinas de Web Design e Arquitetura da Informação.  

Embora amplamente mencionados na literatura de WebE, não foi possível 

estabelecer uma distinção clara ente os termos multidisciplinaridade e 

interdisciplinaridade. 

Neste capítulo são discutidos os fundamentos de disciplinas consideradas 

como base para a compreensão do contexto interdisciplinar do 

desenvolvimento de aplicações Web. As disciplinas e concepções discutidas no 

capítulo anterior são relacionadas em um contexto disciplinar mais amplo, a fim 

de encontrar os conceitos fundamentais que permitem a formação dos 

construtos do modelo pretendido. Os seguintes assuntos são abordados: 

a) visão sistêmica: relaciona-se com a abordagem pretendida no modelo, 

ou seja, uma compreensão holística da produção de aplicações Web na 

fase de concepção; 

b) Engenharia de Sistemas: além de compreender a Engenharia de 

Software, permite o relacionamento de diferentes disciplinas em uma 

visão coerente de processo; 

c) Design, Comunicação e Mídia: compreendem o Web Design e a 

Arquitetura da Informação; 

d) visões complementares de outras disciplinas. 

 

4.1 INTERDISCIPLINARIDADE E MULTIDISCIPLINARIDADE 

Na literatura de Engenharia Web os termos multidisciplinaridade e 

interdisciplinaridade são recorrentes, embora uma definição precisa destes não 
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seja apresentada em nenhum dos trabalhos revisados. Contudo, uma definição 

precisa é importante no contexto deste trabalho. 

Segundo Carlos (2007), a multidisciplinaridade caracteriza-se pela atuação 

simultânea de uma gama de disciplinas em torno de uma temática comum. 

Entretanto esta atuação é fragmentada, na medida em que não se explora a 

relação entre os conhecimentos disciplinares e não há nenhum tipo de 

cooperação entre as disciplinas.  

Na pluridisciplinaridade, diferente do nível anterior, observa-se a presença de 

algum tipo de interação entre os conhecimentos disciplinares, embora eles 

ainda se situem em um mesmo nível hierárquico, não havendo nenhum tipo de 

coordenação proveniente de um nível hierarquicamente superior (CARLOS, 

2007). 

Já a interdisciplinaridade é caracterizada pela presença de uma axiomática 

comum a um grupo de disciplinas conexas e definida no nível hierárquico 

imediatamente superior, o que introduz a noção de finalidade. Dessa forma, na 

interdisciplinaridade há cooperação e diálogo entre as disciplinas do 

conhecimento, como uma ação coordenada (CARLOS, 2007). 

Para Nicolescu (1998), a interdisciplinaridade tem um objetivo diferente da 

multidisciplinaridade. A primeira diz respeito à transferência de métodos de 

uma disciplina à outra. Pode-se distinguir três graus de interdisciplinaridade: (i) 

grau de aplicação: quando os métodos da Física Nuclear são transferidos para 

a medicina, resultam no aparecimento de novos tratamentos de câncer; (ii) 

grau epistemológico: por exemplo, ao se transferir os métodos da Lógica 

Formal para a área do Direito Geral, são geradas análises interessantes de 

Epistemologia do Direito; (iii) grau de geração de novas disciplinas, quando, por 

exemplo, métodos da Matemática foram transferidos para os fenômenos 

meteorológicos ou para os processos do mercado de ações, geraram a teoria 

do caos; transferindo métodos computacionais para a arte, obteve-se a arte 

computacional. 
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A CAPES (2006) entende por interdisciplinaridade (ou pesquisa científica e 

tecnológica interdisciplinar) a convergência de duas ou mais áreas do 

conhecimento, não pertencentes à mesma classe, que: 

a) em um processo de síntese contribua para o avanço das fronteiras da 

ciência ou tecnologia, avanço este que, de resto, seria impossível sem 

essa interação; 

b) faça surgir um novo profissional com um perfil distinto dos já 

existentes, com uma formação básica sólida e integradora; 

c) transfira métodos de uma área para outra, gerando novos 

conhecimentos ou novas disciplinas. 

Sobre multidisciplinaridade, a CAPES (2006) manifesta que, “por outro lado, a 

análise de um objeto sob o enfoque e as metodologias de várias disciplinas, 

cada uma agindo isoladamente sem interação com as demais, caracteriza o 

que se entende por multidisciplinaridade (ou pesquisa multidisciplinar). Obtém-

se, assim, um maior conhecimento do objeto de pesquisa, porém, 

desagregado. Se fosse entendido dessa forma todos os cursos caberiam no 

comitê interdisciplinar”. 

Em um trabalho clássico, Bolding (1956) discute o problema da especialização 

das disciplinas e coloca a abordagem interdisciplinar no cerne da Teoria Geral 

de Sistemas (TGS). O autor discorre sobre a importância da abordagem 

interdisciplinar e a formação das disciplinas híbridas, como a Cibernética, a 

Teoria da Informação e outras. Na visão do autor, a TGS permite manter o 

senso de forma e estrutura que caracteriza uma disciplina dentro da 

abordagem interdisciplinar. 

4.2 TEORIA GERAL DE SISTEMAS E PENSAMENTO SISTÊMICO 

Segundo Bolding (1956), a Teoria Geral de Sistemas (TGS) constitui um 

“esqueleto” de ciência, no sentido que provê um arcabouço (framework) ou 

estrutura de sistemas sobre o qual “a carne e sangue” de disciplinas 

particulares podem se “dependurar” para constituir um corpo de conhecimento 

ordenado e coerente. 
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Bertalanffy (1973) vê a abordagem sistêmica como uma forma para tratar 

problemas complexos, a partir de sua totalidade, em diferentes áreas. Assim, a 

TGS é aplicável desde às ciências físicas e tecnologia como às ciências 

biológicas, psicológicas e sociais. 

Para Checkland (1991), a TGS corresponde à formulação teórica do 

Pensamento Sistêmico e decorre de uma concepção filosófica de mundo, 

denominada movimento sistêmico. A Figura 4.1 mostra um mapa das 

atividades relacionadas ao movimento sistêmico, posicionando a Engenharia 

de Sistemas. 

 

Segundo Skyttner (2005), o movimento sistêmico, em oposição à abordagem 

filosófica determinista, aparece em resposta à falha do pensamento 

mecanicista em abordar fenômenos sociais e biológicos. 

O pensamento sistêmico ou holístico coloca como princípio básico a 

impossibilidade de compreender um sistema por análise, ou seja, decompondo-

o em partes. O pensamento sistêmico foca o todo, pela síntese, em oposição à 

análise. O princípio fundamental do pensamento sistêmico é que o todo é maior 

que a soma das partes. Disto resultam as propriedades emergentes (ou 

propriedades sistêmicas, ou ainda propriedades holísticas), que dizem respeito 

ao todo, não podendo ser relacionadas a nenhuma parte ou partes 

isoladamente (SKYTTNER, 2005). 

Para Checkland (1991) a abordagem sistêmica é uma abordagem de um 

problema a partir de uma visão ampla, a qual procura considerar todos os 

Movimento Sistêmico 

Estudo dos sistemas como tal Aplicação do pensamento sistêmico 
em outras disciplinas 

Resolução de problemas com 
aplicação do pensamento sistêmico

Desenvolvimento teórico do pensamento sistêmico. 
Ex.: Cibernética, Teoria da Informação 

Engenharia de Sistemas

Figura 4.1 Atividades teóricas e práticas relacionadas ao pensamento sistêmico. Adaptado de 
Checkland (1991) 
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aspectos, concentrando-se nas interações entre as diferentes partes do 

problema. 

Skyttner (2005) acrescenta que a abordagem sistêmica é a aplicação dos 

princípios de TGS em um quadro de trabalho integrado do conhecimento 

organizacional e ciências da gestão. A abordagem sistêmica baseia-se no 

princípio fundamental de que todos os problemas humanos podem ser 

abordados de forma racional, combinando teoria, empirismo e pragmatismo. 

Neste contexto, surge a Engenharia de Sistemas, para a construção de 

sistemas complexos. 

4.3 ENGENHARIA DE SISTEMAS 

O manual de Engenharia de Sistemas da NASA, SP-6105, define a Engenharia 

de Sistemas (SysE) como uma “abordagem robusta para o desenho, criação e 

operação de sistemas. (...) O objetivo da Engenharia de Sistemas é ver como o 

sistema é desenhado, construído e operado de modo a cumprir seu propósito 

do modo mais eficaz, considerando performance, custo, prazos e risco" (NASA, 

2002). 

Segundo Shenhar (1994), a SysE é um ramo da Gestão de Tecnologia e 

Engenharia dedicado a controlar o projeto de sistemas complexos feitos pelo 

homem. Para Shenhar (1994), o engenheiro de sistemas deve desempenhar os 

seguintes papéis: 

a) arquiteto de solução e chefe do projeto conceitual: ser o líder na 

concepção do sistema e estabelecer o vínculo entre os requisitos do 

sistema e sua configuração; 

b) integrador: ter a visão do todo e da contribuição de cada parte. Deve 

coordenar os esforços de cada profissional e disciplina de forma a obter o 

melhor resultado final; 

c) solucionador de problemas e tomador de decisão: o processo de 

engenharia de sistemas envolve muitas decisões de trade-off e resolução 

de conflitos nos pontos de interface. Os conflitos são de ordem 

profissional e resultam dos diferentes pontos de vista, interesses e vieses 

dos vários participantes do Projeto. 
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Para Sage (2000), a SysE envolve três níveis: (i) métodos e ferramentas de 

Engenharia de Sistemas ou tecnologias; (ii) metodologia de sistemas, ou 

processo, como um cenário de atividades em fases que dão suporte ao esforço 

de aplicar Engenharia a sistemas; (iii) gestão de sistemas.  

Segundo Sage (2000) o ciclo de vida de sistemas pode ser compreendido em 

três fases: definição, desenvolvimento e implantação. 

A norma ISO 15288 – Engenharia de Sistemas – Ciclo de Vida de Sistemas – 

estabelece que o modelo de ciclo de vida deve definir quais estágios são 

considerados no ciclo de vida, bem como sua configuração, ou seja, como os 

estágios se sucedem e/ou se sobrepõem e interagem entre si. A norma 

estabelece seis estágios para o ciclo de vida, que podem ser utilizados como 

quadro de trabalho genérico para a construção de modelos de processo de 

desenvolvimento de sistemas (ISO, 2002), ou seja, para formar o modelo de 

ciclo de vida8. Os estágios são apresentados no QUADRO 4.1. 

 

QUADRO 4.1. Estágios de ciclo de vida de sistemas. Adaptado de ISO (2002) 
Estágio do Ciclo 

de Vida 
Propósito 

Concepção Identificação das necessidades dos stakeholders e requisitos do sistema. Exploração 
de conceitos. Definição do ciclo de vida (processo) e saídas. Proposta de soluções 
viáveis. Pode incluir protótipos e modelos do sistema. 

Desenvolvimento Refinamento dos requisitos do sistema e do planejamento gerencial. Criação de 
soluções focando a construção do sistema. Verificação e validação da documentação 
do sistema. 

Produção Produção do sistema. Inspeção e teste. 
Utilização Operação do sistema para satisfazer as necessidades dos usuários. 
Suporte Prover a sustentação da capacidade do sistema. 
Retirada Armazenar, arquivar ou dispensar o sistema. 

 

No estágio de concepção, em particular, a norma prescreve a definição dos 

aspectos de execução dos estágios subsequentes. Neste sentido, o processo 

de gestão para processo de ciclo de vida (ISO, 2002) pode ser utilizado. Este 

processo estabelece a criação de modelos de processos adaptados e mantidos 

para atender a natureza específica de Projetos individuais. 

Sommerville (2008) parte dos conceitos de Checkland de Teoria de Sistemas e 

utiliza a Engenharia de Sistemas como introdução para a disciplina de 

                                            
8 Esta classificação não está presente na versão de 2008 desta norma. 
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Engenharia de Software. O autor aponta que enquanto o desenvolvimento de 

software envolve uma única disciplina de Engenharia, a SysE é interdisciplinar: 

diferentes disciplinas de Engenharia podem ser envolvidas na SysE, o que gera 

campo para desentendimentos, devido às diferenças de terminologia usadas 

por diferentes engenheiros. Sommerville (2008) define SysE como a atividade 

de especificação, projeto, implementação, validação, implantação e 

manutenção de sistemas sociotécnicos, que podem envolver aspectos 

organizacionais, de natureza subjetiva. 

4.4 DESIGN 

O conceito de design adotado neste trabalho é apresentado na seção 3.1.4. 

Aqui cabe discutir design como disciplina, enfocando sua contribuição dentro 

do escopo do presente trabalho, isto é, a abordagem da produção de 

aplicações Web na fase de concepção. 

A resolução no 5 do Conselho Nacional de Educação, de 8 de março de 2004 

(CNE, 2004), determina: 

“Art. 3º O curso de graduação em Design deve ensejar, como perfil desejado do 

formando, capacitação para a apropriação do pensamento reflexivo e da sensibilidade 

artística, para que o designer seja apto a produzir projetos que envolvam sistemas de 

informações visuais, artísticas, estéticas culturais e tecnológicas, observados o 

ajustamento histórico, os traços culturais e de desenvolvimento das comunidades bem 

como as características dos usuários e de seu contexto sócio-econômico e cultural. 

Art. 4º O curso de graduação em Design deve possibilitar a formação profissional que 

revele competências e habilidades para: 

I - capacidade criativa para propor soluções inovadoras, utilizando domínio de técnicas 

e de processo de criação; 

II - capacidade para o domínio de linguagem própria expressando conceitos e 

soluções, em seus projetos, de acordo com as diversas técnicas de expressão e 

reprodução visual; 

III – capacidade de interagir com especialistas de outras áreas de modo a utilizar 

conhecimentos diversos e atuar em equipes interdisciplinares na elaboração e 

execução de pesquisas e projetos; 

IV - visão sistêmica de projeto, manifestando capacidade de conceituá-lo a partir da 

combinação adequada de diversos componentes materiais e imateriais, processos de 

fabricação, aspectos econômicos, psicológicos e sociológicos do produto; 
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V - domínio das diferentes etapas do desenvolvimento de um projeto, a saber: definição 

de objetivos, técnicas de coleta e de tratamento de dados, geração e avaliação de 

alternativas, configuração de solução e comunicação de resultados; 

VI - conhecimento do setor produtivo de sua especialização, revelando sólida visão 

setorial, relacionado ao mercado, materiais, processos produtivos e tecnologias 

abrangendo mobiliário, confecção, calçados, jóias, cerâmicas, embalagens, artefatos 

de qualquer natureza, traços culturais da sociedade, softwares e outras manifestações 

regionais; 

VII - domínio de gerência de produção, incluindo qualidade, produtividade, arranjo físico 

de fábrica, estoques, custos e investimentos, além da administração de recursos 

humanos para a produção; 

VIII - visão histórica e prospectiva, centrada nos aspectos sócio-econômicos e culturais, 

revelando consciência das implicações econômicas, sociais, antropológicas, 

ambientais, estéticas e éticas de sua atividade.” 

 

Gomes Filho (2006) apresenta as bases conceituais do Design, identificando 

três aspectos básicos para os produtos industriais: o aspecto prático, o aspecto 

estético e o aspecto simbólico. Pode haver, conforme o produto, uma 

predominância de um dos aspectos sobre os demais, ou seja, um produto pode 

dar ênfase à estética (ex. enfeites e objetos decorativos), ou à utilidade prática 

(ex. ferramentas e eletrodomésticos) ou ao aspecto simbólico (ex. jóias e 

objetos que proporcionam status). Gomes Filho (2006) identifica, ainda, outras 

bases conceituais sobre as quais o Design se apoia, como: Semiótica, Gestalt 

e Ergonomia. 

Historicamente, o Design envolve a questão forma-função, que tem suas 

origens na filosofia grega (CIPINIUK, 2008), tendo se caracterizado no Design 

a partir da Revolução Industrial. Em alguns momentos históricos, o aspecto 

funcional foi sobrevalorizado em detrimento da forma, conhecido como 

funcionalismo; em outros momentos o aspecto formal-estético prevaleceu 

sobre o funcional (REIS, 2003; WAGNER, 2006).  

Para Reis (2003), o designer deve trabalhar em sua atividade de projeto os 

aspectos matéria, forma e função do produto. A matéria, na condição de 

material manipulável, relaciona-se à tecnologia de materiais e processos 

produtivos. A forma é o resultado da manipulação do material sólido para 
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algum propósito, agregando também a estética. A função refere-se à finalidade 

do produto: “pode-se dizer que a função é o objetivo de um item ou grupo de 

itens funcionar de acordo com o que dele se prescreve ou espera”. 

Niemeyer (1980) discute a relação forma-função como essência do projeto em 

Arquitetura, discursando em favor da liberdade criativa, formadora do aspecto 

artístico da Arquitetura, e que não pode ser alcançada por uma abordagem 

puramente funcionalista. O autor não renega o funcionalismo e sim defende 

uma adoção equilibrada da abordagem funcional com a formal-estética. 

Vassão (2006) discute o conceito de design de interação no contexto de IHC 

(Interação Humano-Computador), ressaltando que este vai além do projeto 

básico de interfaces gráficas, envolvendo “experiência da interação em um 

meio complexo, composto por múltiplas infra-estruturas, tipos de dispositivos e 

contextos estético-antropológicos”. 

Munari (1997) propõe um método para o design de produtos, que envolve as 

seguintes atividades: 

a) enunciação do problema: o problema proposto, segundo uma análise de 

necessidades, deve ser claramente definido; 

b) identificação dos aspectos e das funções. O problema é analisado nos 

dois componentes principais: físico e psicológico. O primeiro diz 

respeito à forma do objeto que deve ser projetado; requer um estudo 

técnico e econômico para identificar possíveis soluções, totais ou 

parciais já encontradas em outros casos. O segundo diz respeito à 

relação entre o objeto e seu usuário; 

c) limites: envolve o estudo de durabilidade pretendida, uso de 

componentes pré-fabricados, restrições legais e aspectos 

mercadológicos;  

d) disponibilidades tecnológicas: deve-se ter em conta que o projeto 

deverá ser realizado com materiais e tecnologias que possibilitem obter 

o melhor resultado com o mínimo custo; 

e) criatividade: “Neste ponto entra a criatividade do designer. Ele sabe que 

uma criatividade do tipo artístico, lírico, fantasioso, não serve a um bom 
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projeto porque se chocaria contra todos os limites antes examinados”. 

Deve-se fazer a síntese dos elementos colhidos, que deverá conduzir à 

fusão ótima de todos os componentes. Desta poderá nascer a forma, 

aceita como lógica pelo designer. Ou seja, a estética nasce da lógica; 

f) modelos: da síntese criativa surgem modelos, em tamanho natural ou 

em escala. Os modelos são submetidos a um exame de seleção e ao 

exame de alguns tipos de usuários. Dos modelos selecionados, o 

designer escolhe o mais simples e passa ao projeto dos detalhes para 

chegar ao protótipo. 

Percebe-se, em suma, que a disciplina de Design trata, em essência, da 

relação intrínseca entre forma e função durante a atividade de projeto. Esta 

relação aparece também no projeto em Arquitetura. Projetar, na disciplina de 

Design, envolve fundamentos e bases conceituais como Ergonomia, Gestalt, 

Semiótica, entre outras. Percebe-se, em particular, que algumas destas bases 

são compartilhadas no contexto de IHC e prototipação. 

4.5 COMUNICAÇÃO E MÍDIA 

Shannon (1948) considera a comunicação como uma função de transferência 

da informação, isto é, mensagem dotada de significação, ao longo do tempo e 

do espaço. Para ser transferida, a informação é codificada conforme as 

características do meio de comunicação. Contudo, Shannon declara que a 

discussão da semântica da informação é irrelevante do ponto de vista da 

Engenharia.  

Pignatari (1981, p. 18) acrescenta que o código é “um sistema de símbolos 

que, por convenção preestabelecida, se destina a representar e transmitir uma 

mensagem”. Portanto, a discussão do código, na condição de sistema de 

símbolos, está na área de compreensão da Semiótica. 

Partindo desta visão, alguns teóricos de Comunicação extrapolam as ideias de 

Shannon, dentro do campo da subjetividade da comunicação humana em geral 

(PIGNATARI, 1981). Neste contexto, os diferentes meios de comunicação, 

medium em latim, no singular, e media, no plural, são genericamente 
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denominados como mídia, em português (PIGNATARI, 1981; COELHO NETO, 

1999). 

Em um trabalho clássico, McLuhan (1970) defende a indistinção entre meio e 

mensagem nas mídias de massas, incluindo as mídias eletrônicas, afirmando 

que o “meio é a mensagem” (McLUHAN, 1970; COELHO NETO, 1999; 

PIGNATARI, 1981; SANTAELLA, 2002) 

Para Coelho Neto (1999), a comunicação consiste em colocar a informação em 

um determinado formato, adequando o repertório da mensagem ao repertório 

da audiência em questão. A partir desta visão, o autor discute a relação entre 

forma e informação, concluindo que a mensagem também está associada à 

forma (por exemplo: um quadro ou um cartaz publicitário).  

Segundo Pignatari (1981), o Design e a Arquitetura criam linguagens que 

consistem em colocar a mensagem em determinados meios de comunicação. 

Da mesma forma, “escritores, poetas, jornalistas, publicitários, músicos, 

fotógrafos, cineastas, produtores de rádio e televisão, desenhistas, pintores e 

escultores começam a ganhar consistência de designers, forjadores de novas 

linguagens”. Assim, surge o designer da linguagem, “aquele capaz de perceber 

e/ou criar novas relações e estruturas de signos”. Santaella (2002) avança no 

contexto da convergência das mídias para a hipermídia, levantando a 

discussão de que esta última irá absorver toda a cultura midiática. 

Vê-se assim que a disciplina de Comunicação e Mídia foca a relação entre 

forma e informação nos diferentes meios de comunicação. 

4.6 OUTRAS DISCIPLINAS E CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS 

Nesta seção são discutidas visões de disciplinas relacionadas direta ou 

indiretamente ao contexto do presente trabalho, bem como as contribuições 

teóricas adicionais que estas visões podem fornecer para o cumprimento dos 

objetivos propostos. 

4.6.1 Ergonomia  

A ABERGO (2008) define Ergonomia como “uma disciplina científica 

relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros 

elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a 
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Projetos a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho global do 

sistema”. A ABERGO caracteriza a Ergonomia em três domínios de 

especialização: Ergonomia Física, Cognitiva e Organizacional. 

No presente trabalho, a Ergonomia Física e a Cognitiva têm relevância no 

contexto da Usabilidade das Aplicações Web, conforme discutido na seção 

3.6.3. A Ergonomia Organizacional reflete-se na otimização dos sistemas 

sociotécnicos, incluindo suas estruturas organizacionais, políticas e de 

processos. Inclui o estudo do trabalho em grupo e, em particular, do trabalho 

cooperativo. 

O trabalho cooperativo acontece quando duas ou mais pessoas se empenham 

em uma tarefa conjunta, em direção a um determinado objetivo. Para que este 

objetivo seja alcançado são necessárias ações de todos os indivíduos 

envolvidos, de modo que cooperar é operar em comum, buscando o ajuste 

através de novas operações de correspondência, reciprocidade ou 

complementaridade (PIAGET, 1963). 

Para Dejours (1995) “cooperação é uma conduta coordenada, definida como a 

ação de participar de uma obra comum. A cooperação supõe um lugar onde, 

ao mesmo tempo, convergem as contribuições singulares e cristalizam-se as 

relações de dependência entre os sujeitos”. 

Segundo Tavares (2002), a cooperação exige que os agentes: identifiquem um 

objetivo comum; estejam engajados em ações para realizar esse objetivo 

comum; sejam aptos para reconhecer que os outros agentes estão engajados 

no mesmo objetivo; e, por fim, que sejam aptos para evitar os conflitos ou para 

resolvê-los. 

De acordo com Tavares (2002), a noção de cooperação remete ao coletivo do 

trabalho e relaciona-se à teoria da mente coletiva proposta por Weick e Roberts 

(1993). Esta é definida como um padrão de inter-relações de ações 

concatenadas em um sistema social e ocorre quando os indivíduos constroem 

suas ações (contribuição) enquanto divisam um sistema social de ações 

conjuntas (representação) e inter-relacionam as ações construídas com o 

sistema que é divisado (subordinação). Somente quando estas condições 

ocorrem, os indivíduos engajam-se na ação conjunta. Estas representações e 
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ações trazem o grupo para sua existência e produzem a solidez 

fenomenológica do processo de grupo (WEICK e ROBERTS, 1993). 

Neste sentido, Crowston e Kammerer (1998) relatam a importância de haver 

uma representação compartilhada dos modelos de processo e do produto 

dentro da equipe de Projeto de software. Chama-se a isto modelo mental 

compartilhado. Através do modelo mental compartilhado, cada elemento do 

grupo percebe como se encaixa no mesmo, como os demais irão proceder e 

como suas próprias ações deverão afetar os demais. 

Para Gava et al. (2007) e Gava et al. (2008), a formação de um modelo mental 

compartilhado que envolva tanto a equipe de Projeto quanto os usuários 

participantes do Projeto é fundamental para a produção eficaz de sistemas de 

informação e, em particular, dos aspectos de usabilidade destes. 

Gonçalves et al. (2008) identificam estes mesmos aspectos na indústria de 

Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), analisando o processo de projeto 

de edifícios residenciais. Este processo envolve tipicamente equipes 

multidisciplinares, como engenheiros de diferentes especialidades, arquitetos, 

paisagistas, decoradores e gerentes de Projeto. Verificam-se as dificuldades de 

formação de um modelo sistêmico da informação de projeto que ofereça a 

representação adequada da informação comum a cada projetista. Em 

Gonçalves et al. (2007), a informação de projeto em AEC é representada 

utilizando técnica de modelagem com UML, típica da Engenharia de Software. 

Em um contexto mais amplo, Estorilio (2003) aborda as características do 

trabalho de engenheiros no desenvolvimento de produtos complexos, 

identificando que os métodos da Engenharia tradicional não são suficientes 

para abordar esta questão. A autora propõe o uso da Análise Ergonômica do 

Trabalho (AET) e sugere, em particular, a aplicação de métodos de 

Engenharia Simultânea (SimE). 

Pode-se também estabelecer uma relação entre aspectos ergonômicos e a 

qualidade resultante do projeto de um produto. Na concepção do 

desenvolvimento de produtos com o emprego da Ergonomia apresentada por 

Da Silva et al. (1998), o “sucesso de um produto está intimamente ligado à 

satisfação do cliente, ou seja, saciar suas necessidades implícitas e explícitas”. 

Para estes autores, a qualidade está relacionada diretamente à adequação ao 
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uso, devendo ser resultante do projeto. Costa et al. (2007) relacionam 

qualidade aos termos conformidade, adequação ao uso e satisfação do cliente, 

identificando uma contribuição da Ergonomia para a qualidade e vice-versa. 

Silvino e Abrahão (2003) derivam dos fundamentos de Ergonomia Cognitiva os 

fundamentos de Usabilidade para Web sites e, em particular, de 

navegabilidade, identificando elementos como Arquitetura de Conteúdo e 

Estética Funcional. “Trata-se das questões relativas à proporção, equilíbrio, 

harmonia em função dos traços, estilo de redação, cores que podem facilitar ou 

dificultar a navegabilidade do usuário”. 

“O objetivo da Ergonomia Cognitiva não é tentar entender a natureza da 

cognição humana, mas descrever como a cognição humana afeta o processo 

laborativo e por ele é afetada.” (SILVINO E ABRAHÃO, 2003). 

“A Ergonomia Cognitiva não é compreendida neste artigo na perspectiva de 

dependência com relação às abordagens da IHC. Enquanto esta busca 

descrever novos métodos de interação homens/artefatos, a Ergonomia 

Cognitiva tem como objetivo explicitar como se articulam os processos 

cognitivos face às situações de resolução de problemas nos seus diferentes 

níveis de complexidade. Nesse sentido, entende-se a IHC como um campo da 

Ergonomia Cognitiva.” (SILVINO E ABRAHÃO, 2003). 

Silvino e Abrahão (2003) destacam a importância da utilização de critérios 

ergonômicos na concepção ou avaliação para melhoria de Web sites. 

Acrescentam a isto a necessidade de incorporar o conhecimento do usuário na 

concepção das interfaces. 

4.6.2 Engenharia Simultânea 

A Engenharia Simultânea (SimE), também chamada de Engenharia 

Concorrente, "é geralmente reconhecida como a prática de incorporar vários 

valores de ciclos de vida nos estágios iniciais do Projeto. Estes valores incluem 

não apenas as funções primárias do produto, mas também a estética, 

manufaturabilidade, montagem, adequação ao uso e descarte” (ISHII, 1990).  

Segundo Hartley (1998), na SimE a qualidade é obtida aumentando o grau de 

importância dada às expectativas do cliente, criando-se equipes 
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multidisciplinares que trabalhem conjuntamente em tempo integral e 

registrando-se meticulosamente as mudanças no Projeto. 

Smith (1997) fundamenta a SimE no desenvolvimento simultâneo do produto e 

de seu processo de fabricação, no uso de grupos interdepartamentais (cross-

functional) para integração e na inclusão da voz do consumidor do processo.  

Gonçalves et al. (2007) discutem a aplicação de princípios de SimE à produção 

de aplicações Web, destacando a necessidade de inclusão da voz do usuário 

no processo e a concentração multidisciplinar na fase inicial do 

desenvolvimento. 

Fabrício (2002) discute a aplicação da SimE à produção de edifícios, definindo 

o conceito de projeto simultâneo de edifícios como uma adequação dos 

métodos formais da SimE a uma forma mais flexível, adequada às condições 

de projeto em AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção). “A denominação 

projeto simultâneo denota a ênfase dada às questões de gestão do processo 

de projeto e a busca pela colaboração e paralelismo na atuação dos agentes e 

na concepção integrada das diferentes dimensões do empreendimento”. O 

projeto simultâneo busca, ainda, “convergir, no processo de projeto do edifício, 

os interesses dos diversos agentes participantes do ciclo de vida do 

empreendimento, considerando precoce e globalmente as repercussões das 

decisões de projeto na eficiência dos sistemas de produção e na qualidade dos 

produtos gerados, envolvendo aspectos como construtibilidade, habitabilidade, 

manutenibilidade e sustentabilidade das edificações” (FABRICIO, 2002). 

Neste trabalho, consideram-se quatro fundamentos básicos da SimE: 

a) desenvolvimento simultâneo do produto e do processo de produção; 

b) desenvolvimento por equipes multidisciplinares; 

c) inclusão da voz dos usuários (e stakeholders, em geral) no processo; 

d) concentração do enfoque multidisciplinar na fase inicial do processo. 

4.6.3 Gestão de Projetos e qualidade em Projetos 

O PMI (2004) define Projeto como “um esforço temporário empreendido para 

criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. Nesta definição destacam-se 
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os termos temporário e exclusivo. Sob a ótica do termo temporário, o PMI 

(2004) ressalta que um Projeto tem começo e final definidos, atrelados a um 

conjunto de objetivos a serem alcançados. Embora o Projeto seja temporário, 

seu resultado pode ser duradouro. O PMI (2004) destaca, ainda, que: 

“A natureza temporária dos Projetos pode também ser aplicada a outros aspectos do 

esforço: 

• A oportunidade ou janela do mercado geralmente é temporária—alguns 

Projetos têm um prazo limitado durante o qual seu produto ou serviço deve ser 

gerado. 

• A equipe do Projeto, como uma unidade de trabalho, raramente sobrevive ao 

Projeto - uma equipe criada com o único objetivo de realizar o Projeto realizará 

esse Projeto e, em seguida, será desfeita e seus membros serão realocados 

quando o Projeto for concluído.” 

 
Considerando o termo exclusivo, o PMI (2004) destaca que “a singularidade é 

uma característica importante das entregas do Projeto. Por exemplo, muitos 

milhares de prédios de escritórios foram construídos, mas cada prédio em 

particular é único — tem proprietário diferente, Projeto diferente, local diferente, 

construtora diferente, etc. A presença de elementos repetitivos não muda a 

singularidade fundamental do trabalho do Projeto”.  

Dadas suas características temporais e exclusivas, Projetos têm elaboração 

progressiva (PMI, 2004). 

Segundo o PMI (2004), gerenciar um Projeto inclui: 

a) identificação das necessidades; 

b) estabelecimento de objetivos claros e alcançáveis; 

c) balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo 

e custo;  

d) adaptação das especificações, dos planos e da abordagem às diferentes 

preocupações e expectativas das diversas partes interessadas. 

 

Segundo Prieto et al. (2005), as áreas essenciais do PMBoK — Gerenciamento 

do Escopo, Gerenciamento do Tempo, Gerenciamento do Custo e 

Gerenciamento da Qualidade — são mais relevantes para a fase inicial do ciclo 
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de vida de Projetos. Sendo assim, no contexto do presente trabalho, destaca-

se da Gestão de Projetos, em particular, o balanceamento entre as variáveis de 

Projeto qualidade, escopo, tempo e custo. 

Uma vez que o presente trabalho considera a existência de um Projeto Web 

para o qual está pré-definido o escopo, as restrições de prazo e custo, bem 

como uma expectativa de qualidade (vide seção 1.4), o escopo inicial pré-

definido é considerado como ponto de partida do trabalho de desenvolvimento, 

também chamado demanda inicial. 

Torna-se, então, necessário definir o que se entende por expectativa de 

qualidade. 

Garvin (1984) identifica cinco abordagens para a definição de qualidade: 

a) abordagem transcendental: identifica uma excelência inata e 

universalmente reconhecida, não mensurável; 

b) abordagem baseada no produto: a qualidade é mensurável nos atributos 

do produto; 

c) abordagem baseada no usuário: qualidade é adequação ao uso, no 

sentido apontado por Juran. Embora mensurável, é subjetiva; 

d) abordagem baseada na manufatura: define qualidade como a 

conformidade com os requisitos; 

e) abordagem baseada em valor: define qualidade em termos econômicos, 

na relação custo-benefício. 

Juran e Gryna (1991) definem qualidade como adequação ao uso, embora 

reconheçam que esta definição não tem aceitação universal. A adequação ao 

uso pressupõe a inclusão no produto de características que levam à satisfação 

do usuário e ainda à ausência de falhas. Destaca-se entre os parâmetros de 

adequação ao uso apontados por Juran e Gryna (1991) a manufaturabilidade 

que, embora não seja relevante para os clientes externos (finais), é 

fundamental para os clientes internos. 

Paladini (1996) considera que a definição de qualidade como adequação ao 

uso implica diretamente a busca da qualidade total, através de melhoria 

contínua. “Da mesma forma que a adequação efetiva de um produto ao uso é 
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um processo gradativo, o envolvimento de todos no esforço pela qualidade é 

um processo evolutivo por excelência”. 

Paladini (2002, pág. 82) apud Cavalcante (2003) denomina qualidade de 

Projeto a análise que se faz do produto, em termos de qualidade, a partir da 

estruturação do seu Projeto. Como a qualidade representa a adequação ao 

uso, essa análise representa a avaliação de como os requisitos do mercado 

estão sendo atendidos pelas especificações de Projeto.  

Uma vez que um indicador de qualidade é adequação ao uso de um produto ou 

serviços genéricos e, especificamente em Projetos Web, Usabilidade é uma 

das concepções utilizadas no desenvolvimento de aplicações Web, considera-

se que adequação ao uso é um indicador da qualidade alcançada por um 

Projeto Web. 

Por outro lado, um Projeto destina-se ao desenvolvimento do produto ou 

serviços únicos, portanto, qualidade em Projeto significa, entre outras coisas, 

que o Projeto deve progredir para a concepção de um produto adequado ao 

uso. 

Tomando o escopo e custo como fixos e considerando que Projetos evoluem 

progressivamente, percebe-se que Projetos evoluem de um estágio inicial, 

correspondente à demanda inicial (escopo predefinido), e evoluem para um 

determinado índice de qualidade do produto resultante (adequação ao uso), 

havendo balanceamento em relação à variável tempo. 

4.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo foram discutidos os fundamentos das disciplinas de base 

relacionadas ao desenvolvimento de aplicações Web, bem como visões 

estruturais ou organizacionais que podem favorecer a organização do trabalho 

interdisciplinar em um todo coerente, sistêmico. A partir do exposto, são 

traçadas as considerações finais deste capítulo, em sequência às do capítulo 3 

(vide QUADRO 4.2). 

A discussão das disciplinas específicas relacionadas à produção de aplicações 

Web no capítulo 3 identifica Engenharia de Software, Web Design e Arquitetura 

da Informação como disciplinas básicas.  
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Conforme discutido na seção 4.3, a SwE pode ser compreendida dentro da 

Engenharia de Sistemas, sendo que esta última, ao contrário da primeira, tem 

um caráter interdisciplinar (SOMMERVILLE, 2008). A disciplina de Web Design, 

por sua vez, pode ser compreendida no âmbito do Design em geral. A 

Arquitetura da Informação, envolve elementos de Design, de Comunicação e 

Mídia e de Sistemas, bem como aspectos de Ergonomia Cognitiva (SILVINO E 

ABRAHÃO, 2003). Ainda segundo Silvino e Abrahão (2003), a Ergonomia 

Cognitiva envolve os aspectos de IHC relacionados ao desenvolvimento de 

software. 

A partir da visão das macro disciplinas discutidas neste capítulo, pode-se traçar 

um quadro do contexto disciplinar, conforme mostra a Figura 4.2. A Engenharia 

de Sistemas provê uma visão aglutinadora, em sentido amplo, dos conceitos 

fundamentais relacionados ao desenvolvimento de aplicações Web. Em um 

sentido estrito, no qual se procura isolar os conceitos fundamentais pertinentes 

às macro disciplinas, considera-se (C6) que o desenvolvimento de aplicações 

Web utiliza fundamentos de Engenharia de Software, Design, Ergonomia e 

Comunicação e Mídia. 

 

 
Figura 4.2 Quadro interdisciplinar, relacionando as disciplinas diretamente afetas à produção 

de aplicações Web (vide cap. 3, C3) e às macro disciplinas discutidas neste capítulo. 
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Conforme visto na seção 3.3.1, na fase de concepção de um sistema, a 

Engenharia de Software enfatiza a representação do aspecto funcional, embora 

também aborde os aspectos de estrutura da informação a ser processada 

(modelo de dados ou objetos) e a interface com o usuário. A disciplina de 

Design relaciona-se com os aspectos de forma e função (vide seção 4.4). A 

área de Comunicação e Mídia trata da relação entre a informação e a forma na 

qual esta se apresenta (vide seção 4.5). Assim, considera-se (C7) que as 

disciplinas envolvidas na produção de WebAp abrangem os aspectos forma, 

função, informação. 

A Engenharia de Sistemas prevê um papel centralizador e coordenador para o 

Projeto, também responsável pela definição da solução de projeto e gestão do 

processo. Especificamente, os papéis desempenhados pelo engenheiro de 

sistemas são: arquiteto de solução e chefe do projeto conceitual, integrador, 

solucionador de problemas e tomador de decisão (SHENHAR, 1994). Tem-se 

assim C8 com os papéis do engenheiro de sistemas. 

No contexto das disciplinas complementares, verifica-se que a Engenharia 

Simultânea propõe a concentração das atividades das diferentes disciplinas de 

projeto na fase inicial deste. Destaca-se também a importância de incluir a 

visão do usuário final no processo de desenvolvimento (C9), o que é 

respaldado também na concepção da Ergonomia.  

Em relação às questões ergonômicas, o conceito de trabalho cooperativo da 

Ergonomia Organizacional enfatiza a resolução dos conflitos e a necessidade 

de uma representação comum a todos os projetistas dos modelos utilizados no 

projeto. Destaca-se, ainda, a inclusão da visão do usuário no processo (C10). 

Verifica-se uma semelhança entre aspectos de projeto levantados no processo 

de produção de aplicações Web e no processo de produção de edifícios: 

projeto interdisciplinar, possibilidade de aplicação de conceitos de Engenharia 

Simultânea, problemas decorrentes do trabalho cooperativo. Destacam-se, 

ainda, fundamentos de disciplinas em comum, embora com enfoque distinto, 

relacionados à Arquitetura e Design. Tem-se, assim, pelo princípio de 

isomorfismo, conforme Bertalanffy (2008), uma semelhança sistêmica entre o 

processo de produção de WebAp e de edifícios, considerados na fase de 

concepção (C11). 
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Por fim, verifica-se que o conceito de Adequação ao Uso pode ser um indicador 

de qualidade para Projetos Web, retratando a qualidade percebida pelo 

usuário, o que está de acordo com a visão da disciplina Ergonomia. Verifica-se, 

ainda, pela visão da disciplina Gestão de Projetos, que Projetos evoluem 

progressivamente a partir de uma demanda inicial, havendo balanceamento 

entre as variáveis escopo, qualidade, prazo e custo (C12). 

 

QUADRO 4.2. Resumo das considerações finais do capítulo, dando sequência às do capítulo 
anterior 

# Nome Consideração 

C5 
Interdisciplinaridade 
X 
multidisciplinaridade 

Distinção entre interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. 

C6 Macro disciplinas Engenharia de Software, Design, Comunicação e Mídia e 
Ergonomia (Figura 4.2) 

C7 Enfoque macro-
disciplinar  

• Engenharia de Software  FUNÇÃO 
• Design  FORMA e FUNÇÃO  
• Comunicação e mídia  INFORMAÇÃO e FORMA  

C8 Papéis do engenheiro 
de sistemas 

• arquiteto de solução  
• chefe do projeto conceitual 
• integrador  
• solucionador de problemas  
• tomador de decisão

C9 Contribuição da SimE 
• Concentração das atividades das diferentes 

disciplinas de projeto na fase inicial 
• Inclusão da visão do usuário no processo 

C10 Contribuição da 
Ergonomia 

Representação comum a todos os projetistas dos modelos 
utilizados no projeto. Inclusão da visão do usuário no 
processo. 

C11 Semelhança 
sistêmica Web e AEC 

Semelhança sistêmica na fase de concepção do projeto: 
produção de WebAp e produção de edifícios. 

C12 Adequação ao Uso 

Adequação ao Uso é um indicador de qualidade para 
Projetos Web, que evoluem progressivamente neste 
sentido, a partir de uma demanda inicial. A adequação ao 
uso (qualidade) está relacionada às variáveis de Projeto 
escopo, prazo e custo. 
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5 PESQUISAS DE CAMPO 

Neste capítulo são apresentadas as pesquisas de campo realizadas, com os 

respectivos resultados, visando à construção da teoria, por indução.  

A ordem em que as pesquisas são apresentadas não corresponde exatamente 

à ordem cronológica, uma vez que houve alguma sobreposição. 

A interpretação dos resultados das pesquisas realizadas neste capítulo 

juntamente com as considerações dos capítulos anteriores é apresentada no 

capítulo 6. 

5.1 ESTUDO DE CASO 1 (EC1): DESENVOLVIMENTO DE INTRANET 

5.1.1 Contexto e objetivo 

O estudo de caso foi realizado em um departamento responsável pelo 

desenvolvimento de aplicações Web em uma instituição de pesquisa em 

tecnologia de grande porte. As aplicações desenvolvidas nesse local visam à 

automação de processos internos, em ambiente Web e sobre rede corporativa 

privada (intranet). Os clientes são os responsáveis de cada departamento e os 

usuários são os funcionários desses departamentos. 

Este estudo de caso teve como objetivo avaliar empiricamente aspectos 

referentes ao trabalho interdisciplinar relatados na literatura que não estão 

suficientemente claros. A questão norteadora fundamental para este estudo de 

caso é: como é feito o desenvolvimento interdisciplinar de uma aplicação Web? 

Especificamente, são analisados os papéis e atividades desempenhados pelos 

profissionais no processo. Em particular, é analisada a validade, no contexto do 

caso estudado, do modelo de processo da Figura 3.3 (RODRIGUEZ et al., 

2002), considerando os subprocessos de autoria e infra-estrutura e a interface 

entre eles.  

5.1.2 Planejamento e condução 

O caso foi selecionado por oferecer condições de trabalho interdisciplinar, com 

os perfis profissionais bem definidos e um processo estabilizado, embora não 
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formalizado. Também oferecia ampla liberdade de acesso aos participantes e 

documentação. 

Foram entrevistados coletivamente os três funcionários do departamento que 

trabalham diretamente no desenvolvimento das aplicações. A entrevista foi 

orientada visando identificar: (i) as características gerais das aplicações 

desenvolvidas; (ii) os papéis envolvidos; (iii) o processo (as atividades, a ordem 

na qual foram feitas, como foram feitas e as ferramentas e artefatos utilizados); 

(iv) quais os pontos de dificuldades e o que pode melhorar em termos de 

processo de desenvolvimento. 

Posteriormente, o texto gerado a partir da entrevista foi validado pelo 

responsável do departamento e algumas lacunas foram preenchidas. 

5.1.3 Características gerais 

O portfólio da equipe apresenta quatro aplicações Web desenvolvidas e uma 

quinta em andamento, com prazo médio de oito meses por aplicação. As 

aplicações automatizam processos da instituição, como acompanhamento de 

ordens de serviços, geração automática de orçamentos, entre outras.  

As aplicações seguem uma arquitetura em três camadas, isto é: de interface, 

de lógica de negócio e de banco de dados. São desenvolvidas sobre 

plataforma Microsoft, que consiste em: banco de dados (o SQL Server 2000), 

servidor Web Internet Information Services (IIS), páginas Active Server Pages 

(ASP) e ambiente Windows 2000 Server. 

5.1.4 Papéis 

Em todos os Projetos foram adotados os seguintes papéis, com as respectivas 

atribuições e qualificações: 

a) Projetista Web: profissional sênior, responsável pelo planejamento da 

aplicação como um todo e pelo gerenciamento do trabalho da equipe. 

Faz a ponte entre os aspectos funcionais e estéticos e o planejamento 

da Arquitetura de Informação, Navegabilidade, Usabilidade, 

Interatividade e Conteúdo. Responsável também pela programação das 

páginas ASP (Active Server Pages) e integração destas com o banco de 

dados e componentes; 
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b) Web designer: profissional sênior, faz a concepção visual da aplicação, 

leiaute, planejamento e criação de mídias, definição de cores, tipografia 

e aplicação de logomarca. Cria os elementos HTML das páginas, ícones 

e imagens de fundo; 

c) Analista de Banco de Dados (BD): profissional sênior, faz a concepção 

lógica e física da estrutura de dados da aplicação e implementa o banco 

de dados e procedimentos armazenados; 

d) Usuários: são os funcionários dos departamentos da instituição que 

utilizam as aplicações Web desenvolvidas, em ambiente de uso restrito 

(intranet). Desta forma, a equipe de desenvolvimento conhece o perfil do 

usuário, podendo também interagir diretamente com ele. No processo 

em questão, o usuário é participativo. 

5.1.5 Processo 

O processo de desenvolvimento descrito consiste basicamente em quatro 

fases: 

1) Levantamento preliminar de requisitos  

Na primeira fase é feito o levantamento de requisitos com o cliente, havendo a 

participação ativa dos interessados e usuários-chave do departamento-cliente. 

Os requisitos são documentados através da gravação das entrevistas e 

documentos textuais.  

A partir dos requisitos, é montado um protótipo não-funcional, contendo as 

interfaces e a estrutura inicial de navegação. Este protótipo é construído por 

etapas, fazendo-se inicialmente um storyboard de navegação, leiaute das 

páginas em papel e uma primeira visão da estrutura de dados. 

2) Protótipo não-funcional 

A segunda etapa é realizada por toda a equipe e conta com a participação ativa 

dos interessados e usuários-chave do departamento-cliente e de todos os 

usuários. São feitas várias iterações e interações para refinamento do protótipo 

não-funcional. Utiliza-se para tanto uma técnica baseada em JAD (Joint 

Application Design), ACT (Análise Coletiva do Trabalho) e prototipagem através 

da Ergonomia de Interfaces e Usabilidade. A descrição das abordagens de JAD 
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e ACT e sua utilização no processo do caso estudado estão integralmente 

descritas em Gava et al. (2007) e Gava et al. (2008). 

Durante este processo, o Web designer faz a criação dos elementos gráficos e 

mantém uma interação constante com o projetista Web e com os usuários, 

para adequar a estrutura visual com a estrutura funcional pretendida, sendo 

que a interface é utilizada para guiar o trabalho de interação com os 

participantes das sessões. No final desta fase é feita a validação do protótipo 

junto aos mesmos (páginas em html, sem código de programação). 

3) Implementação 

Na terceira fase, o analista de BD gera os procedimentos armazenados 

(camada de negócio), de acordo com as funcionalidades levantadas 

conjuntamente com o projetista Web. É gerado, então, um protótipo funcional 

da aplicação. Para isto, o projetista Web recebe o código html das páginas, 

feito pelo Web designer e, usando programação em ASP (Active Server 

Pages), faz a integração funcional com o banco de dados, a partir dos 

procedimentos armazenados. 

4) Refinamento 

Na quarta fase é feito um refinamento final do protótipo funcional, com a 

participação ativa de todos os usuários e da equipe, utilizando-se para tanto o 

conceito de análise ergonômica do trabalho, em que a operação do sistema é 

acompanhada no efetivo ambiente de trabalho. Este trabalho corresponde a um 

ajuste fino, pois, em geral, as principais funcionalidades já foram 

implementadas nas fases anteriores. 

O modelo de processo utilizado é apresentado na Erro! Fonte de referência 
não encontrada.. Este modelo foi desenhado durante a conclusão do presente 

estudo, como forma de validar o entendimento comum do processo entre o 

pesquisador e a equipe em questão. Ou seja, não havia na organização um 

modelo formalizado de processo, que era informal e estava subentendido pelos 

participantes. 
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Figura 5.1. Modelo de processo obtido a partir do estudo de caso. A intensidade da 

participação do usuário é dada pelo escurecimento da faixa ao lado das fases; quanto mais 
escuro maior a participação 

 

5.1.6 Conclusões do estudo 

Um aspecto percebido é a característica eminentemente funcional das 

aplicações desenvolvidas. Na opinião do projetista Web entrevistado, para 

aplicações de outra natureza, em que o aspecto visual predomina sobre o 

funcional, como sites institucionais, de marketing de produtos, entre outros, o 

processo deveria ser adaptado visando o foco no processo de design e não no 

funcional. 

Verificou-se que o desenvolvimento de aplicações Web, no caso, ocorre em 

regime tipicamente interdisciplinar, envolvendo atividades e competências 

genéricas tanto em domínio criativo-artístico como em domínio técnico.  

Conclui-se que o trabalho de desenvolvimento de aplicações Web pode ser 

feito em paralelo, adotando-se um processo que separa as atividades 

relacionadas aos aspectos de autoria e de infra-estrutura em subprocessos 

paralelos. Vale ressaltar que as atividades desempenhadas pelo projetista 

Web, posicionadas em ambos os subprocessos, servem para coordenar e 

integrar todas as demais atividades. Assim, verifica-se a adequação do modelo 

de Rodriguez et al. (2002) na representação do processo. 
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Para a generalização deste processo, alguns aspectos devem ser 

considerados na sua aplicação: 

a) o desenvolvimento para cliente interno (departamentos da instituição) e 

uso em ambiente restrito favorece a interatividade com os usuários no 

desenvolvimento por prototipagem e refinamento iterativo, o que é 

essencial neste processo;  

b) o processo em questão aplica-se melhor para Projetos onde a equipe 

não esteja distribuída; 

c) considerando uma classificação de padrões de projeto para Web 

(BOLCHINE, 2000), conclui-se que para padrões de projeto onde a 

concepção visual e de conteúdo (padrões de estrutura, navegação e 

interface) predomina sobre o padrão funcional-foco no usuário, a 

distribuição de atribuições dos papéis no processo aqui estudado pode 

não ser plenamente satisfatória. Nestes casos, o designer poderia 

ganhar maior liberdade de criação na fase inicial do Projeto. 

 

5.2 PESQUISA-AÇÃO 1 (PA1): DESENVOLVIMENTO DE PORTAL 

5.2.1 Contexto 

A pesquisa-ação ocorreu durante a construção do Web site institucional (portal) 

de um departamento de uma escola de Engenharia, pertencente a uma 

universidade pública. O desenvolvimento foi realizado por uma equipe interna, 

pertencente a um laboratório desse departamento, juntamente com uma 

empresa terceirizada. O papel de cliente foi exercido por um grupo de 

professores do departamento, responsável pela imagem institucional do 

mesmo. 

O Projeto de desenvolvimento da aplicação Web em questão partiu de um 

Projeto de comunicação pré-existente, no qual foram traçadas diretrizes para a 

imagem institucional do departamento. Em particular, foi definida uma visão 

inicial do conteúdo do portal, na forma de uma lista sugestiva de conteúdo. 
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Já os usuários identificados para a aplicação Web em questão eram 

representados, basicamente, pela comunidade interna, ou seja, alunos e 

professores do referido departamento, juntamente com demais colaboradores 

dos processos administrativos, além de público em geral. Considerou-se em 

particular um grupo de usuários administrativos que teriam a responsabilidade 

pela criação, edição e manutenção do conteúdo informativo do portal. Esse 

grupo de usuários teria acesso restrito às funcionalidades de gestão de 

conteúdo hipermídia e poderia ser treinado para esta função. 

5.2.2 Abordagem da pesquisa-ação 

As ações realizadas na condução do Projeto foram tomadas a partir de decisão 

obtida por comum acordo da equipe de desenvolvimento, visando à qualidade 

do Projeto. O pesquisador, que participou na condição de especialista em 

desenvolvimento de aplicações Web, não teve autonomia para exercer 

unilateralmente alterações na condução do Projeto, embora tenha tido toda a 

liberdade de propor alterações. 

A pesquisa-ação foi escolhida em razão da amplitude do Projeto em questão, 

que envolvia diversos aspectos relacionados ao presente estudo, visando à 

avaliação empírica de aspectos gerais do processo de desenvolvimento Web. 

Conforme Thiollent (1997)9, não houve intenção de avaliação estrita de 

proposições e sim a observação de condições gerais (holísticas) e relações 

entre variáveis. 

5.2.3 Ciclo de condução 

O trabalho realizado pode ser separado em dois momentos: as atividades 

iniciais do trabalho, aqui chamadas de pré-projeto; as atividades de realização 

efetiva do Projeto. 

No pré-projeto, foi realizada inicialmente a definição preliminar do escopo a 

partir da lista de conteúdo pré-existente. Isto resultou na segmentação do 

Projeto em quatro fases, P1, P2, P3 e P4 (vide QUADRO 5.1), posteriormente 

reduzidas para três fases. O critério utilizado foi o aumento da complexidade 
                                            
9 Vide seção 2.2.2 
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em termos de necessidade de programação para cada fase. A pesquisa-ação 

envolveu as fases de pré-projeto, P1 e P2. 

Como prerrogativa do Projeto, foi definido que deveria ser utilizada uma 

tecnologia de construção que maximizasse o aproveitamento de 

funcionalidades pré-definidas, reduzindo a necessidade de atividades de 

programação nas fases iniciais. Portanto, foi realizada a avaliação e seleção de 

plataforma tecnológica, tendo sido escolhida a plataforma Zope-Plone. Foram 

consultados especialistas em diferentes tecnologias de desenvolvimento Web, 

tendo sido solicitado orçamento para desenvolvimento terceirizado. Esta 

atividade foi realizada de forma ad-hoc por dois engenheiros de software e um 

especialista em Web. O projeto gráfico da aplicação foi orçado à parte. O pré-

projeto foi concluído com a seleção e contratação de fornecedores para as 

duas fases posteriores. 

 

QUADRO 5.1. Escopo do pré-projeto e das quatro fases do Projeto. A região sombreada indica 
o escopo da pesquisa-ação 

Fase Escopo 

Pré-projeto 0 

Delimitação do escopo. Decomposição do Projeto em 4 fases, em 
ordem crescente de complexidade funcional. Avaliação e seleção 
de tecnologia de desenvolvimento. Orçamento para projeto 
gráfico. 

Projeto 

P1 

Organização da informação, na forma de conteúdo estático. Web 
Design, envolvendo a definição de leiaute e aplicação do 
conteúdo sobre o leiaute, resultando no portal com conteúdo 
estático. 

P2 Complemento de conteúdo estático e construção de estrutura 
para conteúdo dinâmico. 

P3 Complemento de conteúdo dinâmico. 
P4 Conteúdo dinâmico e interativo, com funcionalidades de intranet. 

 

Já no contexto de projeto, houve alteração na equipe de desenvolvimento, que 

passou a ser composta por uma equipe interna e uma equipe terceirizada. A 

equipe interna era formada por um gerente de Projeto, um engenheiro de 

software sênior, um especialista em Web, um comunicólogo, um engenheiro de 

software para as atividades de teste e ambiente, um estagiário de Web Design 

e um estagiário de Programação. A equipe terceirizada era formada por um 

Web designer sênior e um programador sênior. O engenheiro de software 

sênior, sendo o profissional mais experiente da equipe, assumiu a gerência 

técnica do Projeto. Entretanto, todas as decisões foram tomadas após 
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discussão dos pontos de vista da equipe e formação de visão consensual da 

equipe interna. 

A Erro! Fonte de referência não encontrada. mostra uma visão geral do 

processo realizado. As atividades realizadas podem ser pormenorizadas como 

a seguir descrito. 

A equipe de Engenharia, formada pelo engenheiro de software e pelo 

especialista em Web, realizou treinamento na plataforma tecnológica 

selecionada (Zope-Plone), a fim de conhecer as limitações e as possibilidades 

desta, para fins de projeto da solução técnica. 

A equipe de Engenharia definiu o processo de desenvolvimento. Inicialmente, 

cogitou-se utilizar um modelo de processo de desenvolvimento de software, o 

RUP (vide seção 3.3). Porém, o que seria desenvolvido em P1 não era um 

Projeto de software, e sim um Projeto de mídia. Desse modo, optou-se por 

utilizar um processo de Arquitetura da Informação, o modelo de Rosenfeld e 

Morville (2002)10, paralelamente à construção do leiaute de interface. 

A equipe de Engenharia e o comunicólogo fizeram o levantamento junto ao 

cliente das necessidades e preferências relacionadas à organização da 

informação, utilizando técnica JAD. Essa atividade resultou em um mapa de 

conteúdo, a ser implementado nas fases P1, P2 e P3. Foi utilizada ferramenta 

CASE, porém com notação adaptada para os fins específicos, não condizentes 

com padrão UML. 

Interativamente com a construção do mapa de conteúdo, o Web designer e o 

arquiteto de informação criaram o leiaute da aplicação, com validação da 

equipe de Engenharia e depois do cliente. 

O Web designer e o programador implementaram o conteúdo fornecido pelo 

comunicólogo juntamente com o leiaute sobre a plataforma Zope-Plone, 

gerando a primeira entrega do portal. Um segundo engenheiro de software 

passou a ser responsável pelas atividades de teste. 

                                            
10Vide seção 3.6.2 
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Um engenheiro de software e o especialista em Web fizeram a estimativa de 

utilização do portal para especificação dos recursos de infra-estrutura de 

hosting (hospedagem do portal, envolvendo rede, servidores e back-up). A 

partir dessa especificação, foi realizada a compra dos equipamentos e 

instalação. A configuração de hardware e software (sistema operacional e 

ambiente Zope-Plone), bem como a implantação do portal para acesso público 

foram realizadas por consultoria terceirizada. 

Não houve participação direta de representantes dos usuários identificados, 

salvo na medida em que o próprio cliente era representante do grupo de 

usuários professores. Já os usuários administrativos, responsáveis pela 

operação e gestão de conteúdo do portal, participaram do processo de 

desenvolvimento em P1. 

Para a fase P2 e posteriores, o processo de desenvolvimento foi revisto, uma 

vez que era necessária maior intensidade de desenvolvimento de software. 

Assim, a equipe de Engenharia, juntamente com o programador, definiu um 

processo com enfoque na modelagem de classes e de estado. Essa decisão 

levou em consideração a necessidade de modelar as estruturas de informação 

estática e dinâmica, com grande complexidade semântica devido às 

particularidades do negócio, juntamente com as características da tecnologia 

Zope-Plone empregada. Esta tecnologia utiliza banco de dados orientado a 

objeto e aceita geração automática de código de programação a partir de 

ferramenta CASE.  

Em P2 não houve participação efetiva dos usuários no processo. 

Em todas as fases, buscou-se a transferência de tecnologia da equipe da 

empresa terceirizada para a equipe interna do laboratório. 

Ao término de P2 não houve mais atividades de pesquisa-ação. Portanto, o 

relato do desenvolvimento em P3 não é abordado no contexto desta pesquisa-

ação. 

O prazo, escopo e custo previsto para a fase P1 foram cumpridos com variação 

mínima. Para a fase P2 houve considerável renegociação de escopo para 

adequar novas solicitações ao prazo e custo pré-definidos. 
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Figura 5.2. Visão geral do processo desenvolvido. A figura representa um processo interativo e 

incremental; P1 foi realizado antes de P2. 
 

5.2.4 Resultados de pesquisa 

No primeiro ciclo de pesquisa-ação, durante o pré-projeto, destaca-se como 

ação a definição do escopo de P1 e das demais fases, em função do esforço 

de programação necessário devido ao aspecto funcional presente.  

Como resultado observado de pesquisa, verifica-se o enquadramento da parte 

da aplicação a ser construída a um padrão de projeto predominante. Para P1, 

verifica-se o enquadramento predominante do Projeto nos padrões Índice de 

Navegação e Interface-Leiaute (vide QUADRO 5.2). Para as demais fases, 

verifica-se o enquadramento predominante do Projeto no padrão Funcional-

Foco no Usuário. 

Outro resultado percebido durante o primeiro ciclo de pesquisa-ação foi a 

necessidade de considerar, na fase de concepção, as características da 

tecnologia de desenvolvimento a ser utilizada, uma vez que o processo de 
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desenvolvimento deve ser definido ou adaptado de forma a melhor aproveitar 

as potencialidades da tecnologia selecionada. 

No segundo ciclo de pesquisa-ação, destaca-se a definição do processo de 

desenvolvimento a ser adotado em P1. Embora se tenha cogitado inicialmente 

utilizar o processo RUP de desenvolvimento de software, a equipe chegou à 

conclusão de que P1 não deveria ser abordado como um Projeto de software e 

sim de mídia. Portanto, optou-se por um processo focado na Arquitetura de 

Informação.  

Essa escolha favoreceu a comunicação com o cliente e a integração com o 

projeto gráfico, que ocorria em paralelo. Como resultado de pesquisa, verifica-

se que o enfoque dado no processo de desenvolvimento foi relativo à 

Arquitetura da Informação, considerando o padrão de projeto predominante, no 

caso, padrão de projeto Índice de Navegação. 

Ainda em relação à definição do processo em P1, realizou-se a ação de colocar 

em paralelo o projeto gráfico (leiaute de Web Design) com o projeto de 

Arquitetura da Informação. Isso em razão da necessidade gerencial de 

aprovação rápida do leiaute pelo cliente, bem como pela necessidade técnica 

de compatibilização do projeto de informação com a sua interface final. Ou 

seja, foi identificada uma interdependência entre o projeto de informação e o 

projeto gráfico (leiaute), de forma que estes deveriam ser conduzidos em 

paralelo. É importante considerar que o projeto também se enquadrava no 

padrão Interface-Leiaute. 

No terceiro ciclo de pesquisa-ação foi realizada uma ação análoga à ação do 

ciclo 2 em relação à definição do enfoque do processo de desenvolvimento. 

Entretanto, foi dado enfoque do processo no desenvolvimento de software 

tradicional, com projeto orientado a objeto, uma vez que esta fase envolvia 

atividade intensa de programação e também adequação à tecnologia adotada. 

Como resultado de pesquisa, verifica-se que o enfoque dado no processo de 

desenvolvimento foi no aspecto funcional, considerando o padrão de projeto 

predominante, no caso, padrão de projeto Funcional-Foco no Usuário. Também 

foi enfocada a estrutura da informação de domínio específico, com a 

modelagem de classes e relacionamentos semânticos característicos do 

negócio, verificando-se também o enquadramento no padrão Centro de 



84 

 

Coleção. A abordagem neste terceiro ciclo excluiu os usuários do processo. 

Houve algum retrabalho devido à compreensão equivocada da semântica das 

classes modeladas que, entretanto, não invalidou o resultado final. 

O QUADRO 5.2 mostra um resumo das ações realizadas, condução e 

resultados para o Projeto e de pesquisa. 
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QUADRO 5.2. Resumo da pesquisa-ação 
Fase Ciclo de 

Pesquisa-
ação 

Equipe Ação Condução Resultado para o 
Projeto 

Resultado de pesquisa
Pr

é-
pr

oj
et

o 

0 1 Consórcio  Fazer seleção de 
tecnologia 

Pesquisa e avaliação ad-hoc de diferentes 
tecnologias e orçamento com fornecedores 

Seleção da tecnologia Zope-
Plone e contratação de 
fornecedor terceirizado 

Necessidade de considerar a 
tecnologia de construção no 
início do Projeto. 

1 Engenheiro 
de Software, 
gerente de 
Projeto e 
especialista 
em Web 

Segmentação do 
escopo em fases 

A partir da lista de conteúdo, segmentação 
em ordem crescente de complexidade, 
envolvendo programação. Em P1 somente 
conteúdo estático. 

Segmentação nas fases P1, P2, 
P3 e P4 

Segmentação do escopo em 
função do padrão de projeto 
predominante. 

Pr
oj

et
o 

P1 2 Equipe 
interna 

Definição do 
processo como de 
Arquitetura da 
Informação e não 
de software 

Inicialmente, cogitou-se utilizar o RUP, mas 
decidiu-se utilizar um modelo de processo 
baseado no mapeamento do conteúdo e da 
navegação, uma vez que não havia 
funcionalidades de software a serem 
implementadas. Participação dos usuários 
no processo. 

Criação de mapa de conteúdo e 
de navegação com notação 
personalizada. Maior facilidade 
de comunicação com o cliente 
para aprovação. 

Definição do enfoque do 
processo de acordo com o 
padrão de projeto 
predominante. No caso, 
enfoque na Arquitetura da 
Informação. 

2 Equipe 
interna e Web 
designer 
sênior 

Projeto (design) 
gráfico de interface 
simultâneo ao 
projeto de 
Arquitetura da 
Informação 

Paralelamente ao projeto de Arquitetura da 
Informação, foi conduzido o projeto gráfico 
de Web Design (leiaute), com validação da 
equipe de Engenharia e do cliente. 

Criação de imagem estática do 
portal (leiaute) para aprovação 
do cliente e integração desta 
com o projeto de Arquitetura da 
Informação. 

Os padrões predominantes não 
são excludentes e os processos 
relacionados devem ocorrer em 
paralelo. No caso, enfoque 
também na interface. 

P2 3 Equipe 
interna e 
programador 
sênior 

Abordagem do 
processo como de 
desenvolvimento de 
software 

Ao contrário da fase anterior, o Projeto 
nesta fase envolvia atividade intensa de 
programação, necessitando projeto 
orientado a objeto. Não houve participação 
dos usuários no processo. 

Criação de diagramas UML de 
classes e estado, conforme 
técnica de processo de 
desenvolvimento de software 
tradicional. 

Definição do enfoque do 
processo de acordo com o 
padrão de projeto 
predominante. No caso, 
enfoque no padrão funcional e 
Centro de Coleção. 

P3 Fora do âmbito da Pesquisa-ação 

P4 Não foi implementado 
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5.3 PESQUISA-AÇÃO 2 (PA2): DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA 
TRABALHO COOPERATIVO 

5.3.1 Contexto 

A pesquisa-ação ocorreu durante a construção de um sistema de informação em 

ambiente Web para suporte ao trabalho cooperativo de projeto de edifícios, em 

condição de Engenharia Simultânea. O Projeto era de responsabilidade de uma 

empresa privada de Arquitetura, com financiamento público para fins de inovação 

tecnológica. A pessoa responsável pela empresa assumiu tanto o papel de cliente 

como o de coordenador geral do Projeto. O Projeto envolvia grau elevado de risco 

referente à responsabilidade da coordenação em relação aos aspectos de prazo, 

orçamento e de cotação e contratação de serviços de terceiros. Tanto pesquisador 

como coordenador deveriam prestar contas de suas atividades perante o órgão de 

fomento. 

O pesquisador foi responsável pelas atividades técnicas, relacionadas à Engenharia 

de Software e de Web, análise de processos de negócio e gestão do processo de 

desenvolvimento. Era também de responsabilidade do pesquisador a definição da 

solução tecnológica para o Projeto. O tempo previsto para a realização dessas 

atividades era de dois anos, entretanto, a participação do pesquisador encerrou-se 

em seis meses. 

Esta pesquisa-ação foi planejada e escolhida pela possibilidade de se aplicar 

empiricamente elementos do presente estudo, tratados nos capítulos 3 e 4, bem 

como resultados empíricos já obtidos no EC1 e PA1. 

5.3.2 Abordagem da pesquisa-ação 

As ações de cunho técnico, relacionadas aos aspectos pertinentes à pesquisa, 

realizadas na condução do Projeto, foram tomadas visando à qualidade do mesmo. 

Entretanto, é importante considerar que, como este Projeto possuía financiamento 

público, seus recursos eram rigidamente controlados, de forma que todas as ações 

realizadas estavam sujeitas às limitações impostas pelos aspectos gerenciais, 

listados a seguir: 
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a) a verba para contratação de serviços de terceiros, como Web Design e 

Programação, estava limitada a um desembolso mensal pré-determinado, o 

que impunha limitações ao sequenciamento das atividades de Projeto; 

b) o processo de desenvolvimento adotado deveria gerar artefatos adequados 

para a tomada de orçamentos de serviços terceirizados de Programação, 

como especificação formal de requisitos; 

c) o processo de desenvolvimento adotado deveria se ater a um cronograma de 

resultados entregáveis compatível com o cronograma pré-definido de 

desembolso financeiro; 

d) a gerência técnica do processo de desenvolvimento a cargo do pesquisador 

estava subordinada à coordenação do Projeto.  

5.3.3 Ciclo de condução 

A pesquisa-ação, no que concerne à fase de concepção do Projeto, deu-se em dois 

ciclos, embora inicialmente somente um ciclo tenha sido previsto. 

No primeiro ciclo, identificou-se que na aplicação a ser desenvolvida predominava o 

padrão de projeto Funcional-Foco no Usuário, assumindo características 

semelhantes ao padrão de aplicações desenvolvidas na organização estudada no 

EC1 e para as quais foi levantado o modelo de processo da Erro! Fonte de 
referência não encontrada.. Assim, a primeira ação foi a definição de um modelo 

de processo baseado neste. Entretanto, foram identificadas algumas 

particularidades referentes ao escopo do Projeto, que deveriam ser consideradas na 

concepção do processo: 

a) enquanto no EC1 o negócio para o qual eram desenvolvidas as aplicações 

Web era bem conhecido e definido pelas partes interessadas, neste Projeto o 

negócio era uma inovação tecnológica, nunca realizada e na qual muitos 

aspectos ainda estavam sendo explorados. Desse modo, o processo deveria 

dar ênfase à modelagem de processos de negócio; 

b) as condições relacionadas ao trabalho cooperativo de projeto de edifícios sob 

Engenharia Simultânea pareciam intrinsecamente complexas, de forma que 

um estudo ergonômico, conforme apontado na seção 4.6.1, deveria ser 

conduzido em paralelo, para apoiar o levantamento de requisitos;  
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c) em relação aos usuários, o Projeto em questão assemelhava-se ao EC1, na 

medida em que se tratava de um ambiente de intranet, no qual o usuário é um 

público com perfil conhecido e que pode ser treinado. 

Sob estas condições, optou-se por utilizar um processo de desenvolvimento 

baseado em prototipagem, conforme o resultado do EC1, porém com maior rigor em 

relação à modelagem de processos de negócio e especificação de requisitos. 

Destaca-se, em particular, que o enfoque dado à participação do usuário no 

processo de desenvolvimento obtido no EC1 era considerado adequado para 

satisfazer as particularidades do Projeto em questão. 

Entretanto, esta abordagem teve que ser descartada em função das condições 

gerenciais e organizacionais que acarretava. Verificou-se que a abordagem por 

prototipagem implicava maior custo inicial, imprevisto no orçamento do Projeto. Além 

disto, não havia no ambiente organizacional global, que transcendia a empresa 

condutora do projeto, condições para uma participação sistemática dos usuários. 

Vale destacar que este resultado reforça os resultados verificados no EC1 para 

generalização do processo (vide seção 5.1.6). 

A abordagem por prototipagem dificultava, ainda, a contratação formal de serviços 

de terceiros sob escopo pré-definido mediante cotação com pelo menos três 

fornecedores, exigida pelo órgão governamental financiador do projeto. É importante 

destacar que a solicitação da verba orçamentária foi realizada com mais de um ano 

de antecedência ao início do Projeto e considerava uma macro visão de processo de 

desenvolvimento de software baseada no modelo em cascata, com fases rígidas de 

especificação de requisitos, análise, projeto, construção e testes. Isso aumentava a 

incompatibilidade do processo por prototipagem em relação aos aspectos 

gerenciais. 

O segundo ciclo da pesquisa-ação iniciou-se tendo como premissa a necessidade 

de compatibilizar o processo de desenvolvimento com as restrições de caráter 

gerencial. Nesse momento houve divergência entre a visão do pesquisador e da 

coordenação do Projeto. O pesquisador defendia o desenvolvimento como um 

Projeto Web, com o uso de tecnologia específica de desenvolvimento Web Zope-

Plone e a contratação de serviços de terceiros especializados em Web. A 

coordenação, apoiada por consultoria externa, defendia o desenvolvimento como 
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processo formal de software (RUP), com o uso de tecnologia de software e Web 

(Java ou Dot Net) e a contratação de serviços de fábrica de software.  

É importante destacar que a coordenação visava um desenvolvimento unidisciplinar, 

a fim de minimizar os riscos de incompatibilidade com as restrições gerenciais de 

contratação e orçamento. O pesquisador visava maximizar a visão multidisciplinar, 

incorporando na equipe profissionais de Web Design, Usabilidade e Arquitetura de 

Informação, evitando uma focalização excessiva no aspecto de software. É também 

importante relatar que a coordenação nunca tinha participado antes de Projeto de 

desenvolvimento de software ou Web, tampouco o pesquisador tinha participado de 

Projeto com alto grau de risco referente à responsabilidade orçamentária e de 

contratação. 

Sob estas condições, adotou-se um processo fortemente baseado no RUP, no qual 

seria enfocada a modelagem dos processos de negócio, modelagem de requisitos 

funcionais por casos de uso e modelagem da estrutura de informação através de 

diagramas de classes; porém com a construção de um protótipo não funcional de 

interface com o usuário, incorporando os aspectos de Web Design. Esta atividade 

não é prevista no RUP. 

Destaca-se que o estudo ergonômico realizado em paralelo evidenciou a existência, 

no Projeto, do padrão de projeto Entidade Complexa. Este se refere justamente ao 

conceito de projeto em AEC, ou seja, o projeto é, de forma simplificada, o conjunto 

de representações do edifício definidas pelos diferentes projetistas, aliado ao 

cronograma e tecnologia construtiva. Este padrão de projeto relaciona-se ao aspecto 

de estrutura da informação e também à dinâmica funcional.  

Em relação à representação da estrutura de informação, a abordagem do processo 

incorporou os resultados obtidos nos ciclos 2 e 3 da PA1, porém com o uso de 

notação formal da UML em todo o ciclo, para ser compatível com o RUP. Buscou-se 

uma representação da informação que atendesse à semântica complexa do conceito 

de projeto em AEC, que envolvia diferentes formas de representação, como lista, 

árvore hierárquica e representação gráfica tridimensional. 

Embora tenha sido realizado o protótipo incorporando os aspectos de Web Design, a 

equipe responsável foi contratada à parte, trabalhando de forma autônoma, com 

pouca interação com o pesquisador. Assim, não houve comunicação suficiente para 

formar um contexto interdisciplinar de projeto, de forma que apareceram 
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incompatibilidades entre a especificação formal de requisitos, o modelo 

informacional de classes e o protótipo de interface. 

Não houve participação de múltiplos usuários diretamente no processo, salvo na 

validação de artefatos gerados, como o protótipo de interface e diagramas de casos 

de uso. A visão do usuário foi inserida no processo apenas através da participação 

do coordenador, representando o usuário-chave. 

5.3.4 Resultados de pesquisa 

No primeiro ciclo, dentro das condições apresentadas, destaca-se como resultado 

de pesquisa a corroboração das conclusões referentes à limitação para 

generalização do modelo de processo obtido no EC1, acrescido de modelagem de 

processos de negócio e especificação formal de requisitos com casos de uso.  

Como resultado adverso, destaca-se incompatibilidade observada entre o modelo de 

processo planejado e as restrições de cunho gerencial existentes, que levaram ao 

replanejamento do processo e deram início ao ciclo 2 da pesquisa-ação. Isso 

evidencia a interdependência entre os aspectos técnicos do processo e os aspectos 

gerenciais. Não foram geradas evidências favoráveis ou contrárias em relação à 

adequação do processo planejado às questões de cunho técnico. 

No ciclo 2, destaca-se como resultado de pesquisa a ênfase dada à representação 

no processo do aspecto funcional da aplicação bem como da estrutura complexa de 

informação e representação desta para o usuário. Para este fim, verificou-se a 

adequabilidade das atividades típicas de Projeto de software preditas no RUP, a 

saber: requisitos funcionais com casos de uso e estrutura da informação com 

diagramas de classes.  

Verificou-se que estes resultados eram condizentes com os resultados da PA1, em 

relação à representação da estrutura da informação. Houve dificuldade de 

integração da atividade de Web Design com a modelagem de casos de uso e 

classes. Isto pode ser decorrente da adoção de um modelo de processo típico de 

software, para o qual a atividade de Web Design não é prevista. Desta forma, não 

houve atividade interdisciplinar de projeto, nos moldes da visão de processo de 

desenvolvimento de aplicações Web, conforme C3 Enfoque Disciplinar e C4 Espaço 

de Projeto (videQUADRO 3.6).  

O QUADRO 5.3 resume os resultados da pesquisa-ação. 



 91

 

QUADRO 5.3. Resultados da pesquisa-ação 2 
Ciclo Ação Condução Resultado para o 

projeto 
Resultado de pesquisa 

1 Adoção do 
modelo de 
processo do 
EC1, com 
adaptação a 
condições 
particulares. 

Definição preliminar 
do processo e 
avaliação dos 
aspectos gerenciais 
de realização deste 
(realizado pela 
coordenação).  

Verificou-se a inviabilidade 
do processo frente às 
condições gerenciais. Re-
planejamento do processo. 

Interdependência dos 
aspectos técnicos e 
gerenciais para a definição 
do processo. 

2 Compatibilizar o 
processo de 
desenvolvimento 
com as restrições 
de caráter 
gerencial. 

Definição mediante 
conflito do processo 
como processo de 
software (RUP), 
com projeto de 
protótipo de 
interface à parte, 
não integrado. 

Especificação formal de 
requisitos para cotação de 
serviço de 
desenvolvimento. 
Incompatibilidade entre os 
modelos resultantes do 
RUP com o protótipo. 
Representação da 
estrutura complexa da 
informação em diagramas 
de classe UML. 

Adequação da abordagem 
dada nas fases 2 e 3 da 
PA1. Necessidade de 
incorporar a visão funcional 
no processo, na forma de 
casos de uso. O processo 
para Web deve incorporar 
intrinsecamente a atividade 
de Web Design. 

 

 

5.4 ESTUDO DE CASO 2 (EC2): PROJETO DE EDIFÍCIOS 

5.4.1 Contexto e objetivos 

O estudo de caso foi realizado em uma empresa de projetos para AEC (Arquitetura, 

Engenharia e Construção), cuja especialidade é a realização de projeto detalhado de 

produção usando CAD 3D. O estudo ocorreu durante a realização de um Projeto de 

inovação tecnológica, aqui denominado PIT, voltado para a implementação de 

fundamentos de Engenharia Simultânea no projeto de produção de edifícios. O 

objetivo do PIT era a realização de atividades simultâneas de projeto, envolvendo 

diferentes disciplinas e participantes, em ambiente distribuído, com o suporte de um 

sistema de informação. 

O estudo de caso teve como objetivo analisar como é realizado o projeto de 

edifícios, considerando o caráter interdisciplinar envolvido. Especificamente, 

pretendeu-se analisar o trabalho cooperativo de projeto e as necessidades 

informacionais e de organização do trabalho para o estabelecimento de um 

ambiente de projeto simultâneo. 
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5.4.2 Justificativa 

Para os fins de pesquisa do presente trabalho, adotou-se como proposição 

preliminar haver uma similaridade sistêmica entre o processo de projeto de edifícios 

e o processo de projeto de aplicações Web. Esta proposição inicial é apoiada na 

literatura revisada, conforme segue: 

a) a literatura aponta um paralelismo entre o projeto navegacional de uma 

aplicação Web e o projeto paisagístico (ver Rosen e Purinton (2004), seção 

3.6.1); 

b) de forma geral, a Arquitetura da Informação, uma das abordagens para o 

desenvolvimento de aplicações Web, não deixa de ser uma visão de projeto 

do espaço informacional, tal como a Arquitetura em relação ao espaço físico 

(ver Rosenfeld e Morville (2002),  seção 3.6.2); 

c) existe uma similitude entre o enfoque da disciplina de Design e da 

Arquitetura, relacionada à questão forma-função, conforme discutido na seção 

4.4; 

d) o projeto em AEC é intrinsecamente interdisciplinar, relacionando disciplinas 

de cunho mais técnico, como Engenharia de Estrutura e Fundação, com 

disciplinas de cunho mais artístico, como Paisagismo e Decoração. Evidencia-

se uma analogia entre as disciplinas de projeto de aplicações Web; 

e) o método de estudo de caso foi adotado visando o entendimento em 

profundidade da questão: como é feito o projeto de edifícios em condições de 

projeto simultâneo. Visa à identificação das principais variáveis e relações 

existentes para, primeiro, avaliar a proposição inicial e, segundo, se validada, 

realizar o transporte de modelo, por isomorfismo, para o desenvolvimento do 

modelo de processo de produção de aplicações Web. 

5.4.3 Planejamento e condução 

O estudo de caso deu-se in loco, no escritório responsável pela condução do PIT, ao 

longo de seis meses, com a observação do processo de trabalho, acesso à 

documentação e participação em reuniões de projeto. Foram também realizadas 
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entrevistas em construtoras e também em escritórios de projeto de diferentes 

disciplinas 

A abordagem do estudo de caso foi feita em duas frentes. Na primeira, ocorreu o 

estudo exploratório no escritório responsável pela condução do PIT, para 

entendimento dos aspectos referentes à implantação de Engenharia Simultânea no 

projeto de edifícios residenciais. Este estudo pode ser caracterizado como estudo de 

caso em profundidade (vide QUADRO 2.1). 

A segunda frente consiste em escritórios de projeto de diferentes disciplinas e 

construtoras, visando a identificação do processo de projeto e organização do 

trabalho cooperativo. É importante considerar que o processo de projeto abordado 

neste estudo é o processo atual e não o processo baseado em Engenharia 

Simultânea que o PIT propõe.  

Este estudo pode ser caracterizado como multilocalizado e “o melhor da classe” 

(vide QUADRO 2.1), uma vez que foram visitados escritórios de projeto e 

construtoras considerados entre os mais importantes do país.  

Foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas, orientadas por um questionário, com 

a gravação dos depoimentos.  

A pesquisa envolveu projetistas, vinculados a diferentes escritórios de projeto, e 

coordenadores de projetos, vinculados a duas construtoras de grande porte, 

buscando atender os dois perfis de participantes, projetista e gestor.  

Este estudo contou com a participação de um segundo pesquisador, visando 

minimizar o viés de uma única visão; as conclusões foram obtidas a partir da 

interpretação conjunta das entrevistas. 

O QUADRO 5.4 mostra as entrevistas realizadas.  

QUADRO 5.4. Entrevistas realizadas 
Perfil Entrevistas Representatividade 

Gestor de 
Projeto 

Entrevistas em duas construtoras, com dois 
coordenadores de Projetos em cada, a saber, um 
coordenador sênior, responsável pelo 
acompanhamento geral de todos os Projetos e um 
coordenador junior, responsável pelo 
acompanhamento detalhado de alguns Projetos. 

As duas construtoras estão entre as 
mais importantes no cenário da 
construção de edifícios no Brasil. 

Projetista 

• Escritório de arquitetura: entrevista com dois 
projetistas (Arquitetura); 

• Escritório de projeto de instalações: entrevista 
com um projetista (Engenharia); 

• Escritório de projeto de paisagismo: entrevista 
com um projetista (Arquitetura); 

• Escritório de projeto de estrutura: entrevista 
com um projetista (Engenharia). 

Todos os escritórios entrevistados 
são prestadores de serviço de pelo 
menos uma das construtoras 
pesquisadas e únicos responsáveis 
em relação a estas em suas áreas 
de atuação específicas. 
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Em suma, pode-se dizer que o estudo de caso focou dois aspectos: 

a) as necessidades para estabelecimento de projeto de edifícios em contexto de 

Engenharia Simultânea; 

b) o processo atual empregado pelas construtoras, que pode ser caracterizado 

pelos aspectos incipientes de projeto simultâneo. 

5.4.4 Resultados 

O estudo de caso no escritório de projeto simultâneo mostrou que a abordagem 

atual adotada pelas construtoras para o processo de projeto é realizado de forma 

sequencial, iniciando-se pelo projeto do produto, seguindo por um projeto básico de 

produção – quando feito – e partindo para a implantação no canteiro de obras. Desta 

forma, muitos problemas que poderiam ter sido solucionados em projeto são levados 

à obra, gerando retrabalho, desperdiço de materiais e problemas de custo e prazo. 

Os problemas geralmente são causados pelo que se chama interferência, que 

consiste na incompatibilidade entre os projetos de duas ou mais disciplinas. Por 

exemplo: uma incompatibilidade entre o espaço físico necessário para passar uma 

tubulação no projeto de hidráulica e o espaço projetado pela Engenharia de 

Estrutura. 

Outro problema existente é a não previsão da solução técnica de construção nas 

etapas iniciais do Projeto, que poderia gerar economia de custos. Como exemplo: 

definição dos espaços de paredes compatíveis com a modulação dos materiais de 

vedação existentes (tijolos, blocos, etc.), o que evitaria o corte em obra. Outro 

exemplo é a discussão inicial para se evitar a adoção de um revestimento que, 

apesar de atraente, tem alto custo de construção. Uma discussão do que se chama 

Seleção de Tecnologia Construtiva na fase de concepção permitiria chegar a uma 

solução satisfatória tanto do ponto de vista de construção como estético. 

Já o projeto simultâneo prevê a participação, desde o início, do especialista em 

projeto de produção, com a Seleção de Tecnologia Construtiva (SCT) realizada em 

paralelo.  

Outro resultado importante do estudo de caso de projeto simultâneo é a visão 

sistêmica do projeto de edifícios a partir de uma hierarquia de sistemas, 
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É importante destacar, também, o resultado em relação à questão da interferência 

entre as disciplinas de projeto. Percebeu-se que as interferências de projeto entre 

disciplinas decorrem da existência de interfaces entre os diferentes sistemas, 

subsistemas e componentes. Havendo interface, pode haver interferência de projeto. 

A solução é a realização em paralelo das atividades de projeto das disciplinas 

envolvidas. Exemplos: 

a) a Utilidade, que envolve as funcionalidades oferecidas pelo edifício, como 

elétrica, hidráulica, ar condicionado, elevadores, entre outros, faz interface 

com a Estabilidade e Organização do Espaço, porque requer espaço de 

passagem (vertical, horizontal e inclinado) para suas instalações; 

b) o subsistema de Fundação faz interface com Superestrutura, na medida em 

que requer uma previsão de carga para oferecer apoio. 

A identificação das interfaces requeridas e oferecidas pelos diferentes subsistemas 

permite sequenciar as atividades de projeto. A análise e resolução dos problemas de 

interferência é mediada por um profissional denominado Integrador. 

Já no estudo de caso multilocalizado, identificou-se que o projeto tem o seguinte 

fluxo, em linhas gerais, uma vez que houve divergências pontuais entre as visões 

dos entrevistados: estudo preliminar de arquitetura, estudo preliminar geral, projeto 

básico e projeto executivo.  

No estudo preliminar de Arquitetura é realizada a avaliação do local para a 

construção, a fim de determinar o que o terreno suporta e o que se tem em mente 

fazer como negócio, ou seja, as linhas gerais do empreendimento, ou conceito 

arquitetônico. Pode-se dizer que disso resulta uma visão de escopo do negócio.  

O estudo preliminar geral envolve as disciplinas de Arquitetura, Paisagismo, 

Fundação e Estrutura.  

Como resultado tem-se uma pré-compatibilização de projeto, ou seja, uma visão 

comum entre os principais projetistas, para que cada um dê início às suas atividades 

de projeto, que ocorrem em paralelo. Este é o projeto básico, durante o qual ocorre a 

maior parte das interferências.  

A compatibilização e resolução das interferências é realizada pela Arquitetura, 

enquanto a coordenação gerencial é de responsabilidade da construtora. O projeto 

executivo é o detalhamento para fins de construção. 
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O resultado principal deste estudo foi a identificação de um ambiente de projeto no 

qual a construtora e o escritório de arquitetura centralizam as atividades de projeto. 

A primeira foca os aspectos gerenciais, o segundo faz o papel de integrador, além 

de realizar suas próprias atividades de projeto. Já os demais projetistas, embora 

participem desde o início, são focados em suas próprias atividades. Estes projetistas 

são chamados pelas construtoras de projetistas periféricos.  

A Figura 5.4 mostra um esquema da organização das disciplinas de projeto. 

Percebeu-se pelas entrevistas que a equipe de Arquitetura era a que possuía a 

visão sistêmica do projeto.  

Como resultado geral deste estudo de caso, verifica-se que o processo de projeto 

atualmente praticado pelas construtoras pode ser compatibilizado com a proposta de 

processo do projeto simultâneo, pela participação dos projetistas de produção nas 

etapas de estudo preliminar geral, projeto básico e projeto executivo. Em particular, 

destaca-se a realização do subprocesso de seleção de Tecnologia Construtiva. 

 
Figura 5.4 Organização das disciplinas de projeto em AEC 

5.4.5 Conclusões do Estudo 

Os resultados obtidos neste estudo de caso são analisados visando, inicialmente, 

verificar a proposição inicial de similaridade sistêmica entre o projeto em AEC e de 

aplicações Web. Em momento posterior, visa identificar os aspectos do modelo de 

projeto em AEC que podem ser transpostos para a formação do modelo de projeto 

de WebAp. O QUADRO 5.5 mostra os resultados dessa análise. 
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A partir dos aspectos de similaridade sistêmica observados no QUADRO 5.5, 

verifica-se a validade da preposição inicial. Desta forma, pode ser realizado o 

transporte de modelo por isomorfismo, no que tange os aspectos observados e 

salvaguardando as particularidades de cada domínio. 

 

QUADRO 5.5. Resultados da análise de similaridade sistêmica e aspectos de modelo a serem 
transportados 

Similaridade Sistêmica Aspectos para transporte 
de modelo Projeto Simultâneo 

AEC 
Projeto de WebAp 

Equipe de projeto 
interdisciplinar, de cunho 
técnico e artístico, além de 
gerencial. 

Idem, conforme C3 (cap 3) Na equipe, alguns profissionais 
formam melhor visão sistêmica do 
projeto do que outros. 

Visão sistêmica do projeto a 
partir dos sistemas principais: 
organização do espaço, 
estrutura e utilidade. Forma-se 
um espaço de projeto abstrato. 

Em Web, destaca-se a 
organização do espaço 
informacional, o comportamento 
dinâmico (funcionalidades) e o 
leiaute de interface, conforme C4 
(cap 3). Conforme C4, existe um 
espaço de projeto para WebAp. 

Pode ser transportada uma visão 
análoga de sistemas principais e um 
espaço de projeto abstrato. 

Disciplinas de projeto 
relacionam-se com 
determinados sistemas e 
subsistemas. 

Conforme C4 (cap 3), abstrai-se o 
conceito de sistema e subsistema 
para aspectos do 
desenvolvimento relacionados às 
categorias de padrão de projeto.  

Identificação de sistemas principais 
em um nível abstrato, aos quais se 
relacionam as macro disciplinas. 

Interface entre subsistemas 
está relacionada à interferência 
entre disciplinas de projeto. 

De acordo com o observado na 
literatura (vide seção 3.4) e o 
observado no estudo de caso 1 e 
pesquisa-ação 1 e 2. 

É necessária uma forma de 
integração entre as disciplinas. 

Necessidade de integração 
realizada por um profissional 
com o papel de integrador. Em 
AEC este profissional é de 
Arquitetura. 

A necessidade deste papel foi 
observada no estudo de caso 1.  

Um profissional assume o papel de 
Integrador. Não é possível pré-
estabelecer qual a disciplina no 
desenvolvimento Web.  

Seleção da tecnologia de 
construção desde a fase de 
concepção. 

Empiricamente, isso foi realizado 
na pesquisa-ação 1. 

O aspecto tecnologia deve ser 
abordado na fase de concepção. 

 

 

5.5 ESTUDO DE CASO (EC3): ADEQUAÇÃO AO USO 

O estudo de caso teve como objetivo avaliar em maior profundidade os conceitos 

discutidos no Capítulo 4, referentes à gestão de Projetos e qualidade em Projetos, 

juntamente com os aspectos referentes às questões ergonômicas relacionadas ao 

conceito de adequação ao uso. 

Especificamente, este estudo teve os seguintes objetivos: 
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1) Avaliar o conceito de Adequação ao Uso como indicador de qualidade para 

Projetos Web, conforme enunciado na consideração C12 do capítulo 4.  

2) Avaliar a participação efetiva dos usuários no processo de produção de 

aplicações Web e sua contribuição para a adequação ao uso.  

3) Avaliar a interdependência entre as variáveis de Projeto escopo, custo e 

prazo em relação à variável qualidade, entendida como adequação ao uso 

4) Avaliar a percepção por parte de usuários e desenvolvedores dos conceitos 

forma, função e informação, conforme enunciado na consideração C7 do 

capítulo 4. 

Cronologicamente, a realização deste estudo de caso deu-se concomitantemente 

com a realização da avaliação do modelo, havendo, portanto, alguma influência do 

modelo criado, de forma que, metodologicamente, este estudo não pode ser 

classificado estritamente como de “construção de teoria”, cumprindo também a 

função de “teste de teoria”. 

5.5.1 Planejamento e Condução 

O estudo foi planejado de forma a traçar um contraponto entre a percepção dos 

usuários em relação à adequação ao uso de uma aplicação Web e a percepção que 

os desenvolvedores têm da adequação ao uso auferida por eles próprios ao Projeto. 

Buscou-se também traçar um contraponto entre a participação dos usuários no 

processo de desenvolvimento conforme o relato da equipe de desenvolvimento e o 

relato dos próprios usuários. De forma indireta, procurou-se avaliar o entendimento 

subjetivo dos elementos Forma, Função e Informação segundo a percepção de 

usuários e desenvolvedores durante o Projeto. 

Para tal, foram selecionados dois casos já explorados anteriormente pelo autor, aqui 

chamados de Caso A e Caso B, relacionados, respectivamente, ao EC1 e PA1 

apresentados neste capítulo. A seleção destes casos para estudo deu-se pelos 

seguintes motivos:  

i. Os resultados obtidos em termos de processo de produção já eram 

conhecidos;  

ii. Os resultados obtidos em termos da qualidade percebida pelos usuários, ou 

seja, adequação ao uso, não eram conhecidos;  
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iii. A participação efetiva dos usuários no processo de produção era conhecida 

apenas pela ótica da equipe de desenvolvimento.  

iv. Em ambos os casos era possível o acesso a documentação gerencial de 

Projeto bem como entrevistas em separado com usuários e desenvolvedores. 

Estas razões permitem que um contraponto seja estabelecido e que os resultados 

efetivos obtidos em EC1 e PA1 em termos de adequação ao uso possam ser 

avaliados. 

Em ambos os casos foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, tendo por base 

um questionário pré-estabelecido, bem como análise documental. 

O Caso A refere-se a um Projeto Web desenvolvido no departamento estudado no 

Estudo de Caso 1 e de acordo com o processo apresentado na seção 5.1.5. O 

estudo foi realizado a partir de entrevistas semi-estruturadas com usuários e com o 

principal participante da equipe de desenvolvimento, juntamente com breve análise 

documental. 

O Caso B refere-se ao Projeto desenvolvido no contexto da Pesquisa-Ação 1, do 

qual o autor participou. Portanto, este estudo trata-se de uma “visita” ao caso após 

cerca de três anos do fim da participação do autor no desenvolvimento da aplicação 

e está sujeito a um viés mais acentuado por parte do autor, uma vez que este 

participou do caso. A fim de minimizar os efeitos desta condição, deu-se maior 

ênfase à análise documental do Projeto.  

5.5.2 CASO A - Descrição 

O objeto do estudo foi uma WebAp resultante de um Projeto realizado conforme o 

processo discutido no EC1, voltada para a realização de cálculo de custos e preços 

da instituição mencionada no EC1. Em suma, trata-se de uma aplicação para a 

intranet da instituição, voltada para trabalho individual, não cooperativo. O trabalho 

de desenvolvimento foi realizado por Projeto, passando depois a um trabalho de 

operação de melhoria continuada. Foi realizado, também, o acréscimo de um 

subsistema, com uma funcionalidade adicional específica denominada “margem de 

contribuição”. 

Destaca-se que a equipe estudada no EC1 e que realizou o Projeto inicial havia sido 

dissolvida, permanecendo somente o participante líder, chamado no EC1 de 

“projetista Web”. A continuidade do desenvolvimento, realizado por operação e não 
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por Projeto, deu-se ainda com a liderança deste participante, porém com outra 

equipe de desenvolvimento.  

Destaca-se também que no momento da realização deste estudo não estavam mais 

disponíveis nenhum dos usuários que participaram do desenvolvimento. 

O estudo foi realizado com o Projetista Web e com dois usuários apontados pelo 

Projetista Web como “entre os mais proativos e críticos em relação ao 

desenvolvimento”. Vale destacar que o Projetista Web cumpriu o papel de líder 

técnico do Projeto, porém estava subordinado a uma gerência administrativa que 

detinha o controle financeiro. Primeiramente foi entrevistado o Projetista Web e 

recolhida documentação para análise. Em seguida foram entrevistados 

simultaneamente os dois usuários. O Usuário 1 é um profissional da área de 

qualidade. Faz uso mensal da aplicação, há 1,5 anos. O Usuário 2 é um profissional 

do ramo de moda (vestuário) e têxtil. Faz uso da aplicação cerca de duas vezes por 

semana, há 1 ano. 

A análise documental sobre a declaração de escopo e ordem de serviço para 

desenvolvimento e estimativas preliminares de custo, visando a avaliação das 

variáveis de Projeto escopo, prazo e custo. Foi também realizada a visualização da 

WebAp desenvolvida. 

5.5.3 CASO A - Resultados 

Na entrevista realizada com o Projetista Web, foram identificados os seguintes 

aspectos: 

• O desenvolvimento foi realizado com prototipagem, conforme relatado no 
EC1, porém sem AEC. Houve validação dos protótipos funcionais e não-
funcionais com os usuários. Houve início e encerramento formal, que ocorreu 
com a finalização da verba. Entretanto, existe um trabalho de melhoria 
contínua no sentido de tornar o sistema mais adequado ao uso. Inicialmente 
foi um trabalho por Projeto; hoje é operação.  

• Adequação ao uso não é o único indicador de qualidade; o sistema tem que 
se adequar ao uso (perspectiva dos usuários) e ao negócio. O negócio pode 
mudar. Se o projeto já estiver adequado ao negócio (escopo), adequação ao 
uso é um indicador de qualidade. 

•  Através de resposta indireta, o entrevistado declarou que acredita na 
importância do envolvimento dos usuários para assegurar a qualidade do 
Projeto, no sentido da adequação ao uso. Entretanto, o usuário também 
evolui, portanto, tem sempre mais alguma coisa para melhorar. Desta forma, 
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o Projeto tende assintoticamente para um nível ideal de adequação ao uso, 
ao menos que haja “alteração no paradigma”. Destaca-se que o entrevistado 
exemplifica a evolução do Projeto com um gráfico de evolução assintótica 
existente na lousa, sem estímulo do pesquisador. O pesquisador depois traça 
um gráfico de evolução do Projeto Web e o entrevistado concorda que o 
Projeto tende assintoticamente para um nível ideal de adequação ao uso, 
desde que com escopo congelado. 

• Segundo o entrevistado, o Projeto partiu de uma solicitação da diretoria, 
nascida de uma prospecção nas áreas da instituição. Existe um projeto 
técnico de negócio e TI que constitui o ponto de partida: documentos de 
escopo, previsão de custos, recursos e cronograma (Esta documentação foi 
analisada pelo pesquisador). 

• No caso específico desta aplicação não houve renegociação de 
escopo/prazo/custo, mas isto é comum em outros Projetos internos. 

• Considera o Projeto em questão terminado, porém existe evolução. O escopo 
pode crescer, tornando-se novos subprojetos. 

• O entrevistado entende a importância de tratar em projeto os elementos 
Forma, Função e Informação, entretanto, tem dificuldades em montar equipe 
adequada para isto na instituição. 

Na entrevista realizada com os usuários, foram identificados os seguintes aspectos: 

• Os entrevistados declararam que participaram em algumas ocasiões (não 
intensivamente) do sub-projeto “margem de contribuição”. Não participaram 
do 1º desenvolvimento. Procuram contribuir com a melhoria e não sentem 
impedimentos por parte da equipe de desenvolvimento, salvo quando existem 
restrições técnicas. Entretanto, acreditam que o Projeto está, no momento, 
congelado. 

• Em relação ao conceito de adequação ao uso, os entrevistados entendem 
como a facilidade de utilização das funções, ganho de produtividade no 
trabalho, facilidade de encontrar as informações e adequação estética e 
visual (cores, iconografia, leiaute, etc.). Consideram que a aplicação atende 
somente o básico em relação a estes aspectos e que poderia melhorar muito. 

• Os entrevistados fazem distinção intuitiva entre forma, função e informação e 
possuem entendimento tácito do significado (deram exemplos 
espontaneamente).  

• Críticas fortes em relação à forma e usabilidade. Destaca-se que o usuário do 
ramo de moda é mais crítico em relação ao aspecto estético, que considera 
totalmente insatisfatório. 

Na análise documental verificou-se a adequação do Projeto realizado em relação às 

restrições de escopo, prazo e custo inicialmente definidas. 
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5.5.4 CASO B - Descrição 

Conforme já relatado, o Caso B refere-se ao portal desenvolvido no contexto da 

PA1. Entretanto, este estudo de caso foi realizado após três anos do afastamento do 

pesquisador do Projeto, período no qual este foi encerrado, mantendo-se operação 

de melhoria continuada. Ressalta-se, entretanto, que algumas funcionalidades que 

foram retiradas do escopo do Projeto no contexto da PA1 foram executadas 

posteriormente, sendo compreendidas no contexto deste estudo de caso. Ressalta-

se, ainda, que a equipe de desenvolvimento sofreu alteração, tendo saído a equipe 

de engenharia e a equipe terceirizada, e mantido um analista sênior e um 

programador júnior para manutenção e continuidade do desenvolvimento. 

Neste estudo de caso foram entrevistados dois usuários-chave sendo que um tinha 

participado diretamente da primeira fase do desenvolvimento. Como 

desenvolvedores, foram entrevistados os atuais participantes, a saber: analista 

sênior e um programador júnior. Foi também entrevistado o gerente do Projeto. 

Os usuários-chave entrevistados compreendem as duas únicas pessoas que não 

fazem parte da equipe de desenvolvimento e que fazem uso das funcionalidades 

administrativas de conteúdo do portal. Estes usuários-chave também centralizam as 

solicitações de todos os outros grupos de usuários e encaminham para a equipe de 

desenvolvimento. Os dois usuários-chave foram entrevistados conjuntamente. 

5.5.5 CASO B - Resultados 

Na entrevista realizada com os usuários-chave, foram identificados os seguintes 

aspectos: 

• Embora um dos entrevistados tenha participado intensivamente do início do 
desenvolvimento, não sentiu espaço para participação nas fases posteriores 
nem foi solicitado que participasse. Percebe que alguns aspectos 
implementados não ficaram adequados. Isto gerou retrabalho, que foi 
desempenhado na fase pós-projeto. 

• Em relação à adequação ao uso, os entrevistados acreditam que a aplicação 
em si não o seja e sim que eles se adequaram à utilização. No decorrer da 
entrevista, verificou-se que a percepção de inadequação voltava-se para os 
aspectos funcionais da aplicação. Os usuários consideram que a forma e a 
estrutura da informação são adequadas. 

• Vêem o portal como um Web Site institucional; as funcionalidades 
colaborativas e interativas não são percebidas. 
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Os resultados da entrevista foram complementados com análise documental das 

solicitações e relatório de avaliação que a área usuária-chave redigiu ao término do 

Projeto. Nesta análise documental percebe-se que há divergências em relação ao 

escopo do Projeto realizado após o afastamento do usuário-chave do processo de 

desenvolvimento e o escopo executado pela equipe de desenvolvimento. Na 

continuidade pós-projeto, que foi realizada mediante demanda da área usuária, 

houve convergência entre as solicitações e realizações. 

Percebe-se um “desgaste” nas relações pessoais entre as áreas usuárias e de 

desenvolvimento ao término do Projeto, resolvido na fase pós-projeto, com o 

trabalho de manutenção e melhoria continuada e com a dissolução da equipe inicial 

de Projeto. 

Na entrevista realizada com os desenvolvedores, foram identificados os seguintes 

aspectos: 

• Houve problemas na modelagem da estrutura da informação no ciclo P2 do 
desenvolvimento devido a não participação dos usuários no processo. Isto 
gerou retrabalho na fase pós-projeto, quando os usuários solicitaram 
alterações no sistema. Algumas estruturas de informação ficaram 
“engessadas”, não permitindo alterações estruturais que deveriam ser 
realizadas. 

• A demanda inicial foi atendida mas ainda poderiam ser realizadas melhorias. 
A aplicação caminha no sentido de uma melhor adequação ao uso, mas o 
envolvimento dos usuários deveria ser maior. 

• O conceito de adequação ao uso é claro para o analista sênior.  
• A percepção do “desgaste” nas relações pessoais entre as áreas usuárias e 

de desenvolvimento também é sentida, mas isto foi resolvido na fase pós-
projeto. 

• Na fase pós-projeto o desenvolvimento deu-se mais a nível de código-fonte, 
com pouco trabalho de modelagem, inclusive no aspecto relacionado à forma. 

• Ao contrário dos usuários-chave, os desenvolvedores vêem o portal como um 
sistema de informação. 

Na entrevista realizada com o gerente do Projeto, foram identificados os seguintes 

aspectos: 

• O Projeto atingiu o objetivo, mas não de forma eficiente, tendo havido grande 
renegociação de escopo na segunda fase do desenvolvimento (fase P2, 
conforme relatado na PA1). Houve perda de eficiência por falta de coesão da 
equipe em relação à abordagem do desenvolvimento. 
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• Em relação à adequação ao uso, considera que um Projeto só pode chegar a 
isto se: 1º) os usuários souberem exatamente o que precisam; 2º) o que é 
possível fazer em termos de sistemas de informação. Neste sentido, o portal é 
adequado ao uso, principalmente porque ainda está sendo melhorado. A 
adequação ao uso é atingida assintoticamente, conforme uma “curva das 
costas do elefante” (palavras usadas pelo entrevistado). Solicitado pelo 
pesquisador a traçar esta curva em um gráfico de adequação ao uso em 
função do tempo, o entrevistado traçou o gráfico da Figura 5.5. 

 
Figura 5.5. Curva traçada pelo entrevistado 

 

A análise da documentação fornecida pelo gerente do Projeto registrou as 

alterações de escopo em função das variáveis de prazo e custo e a preocupação do 

gerente do Projeto em validar a adequação dos resultados obtidos e esperados com 

os usuários-chave. 

5.5.6 Conclusões do estudo 

Um ponto em comum entre os casos é a divergência em relação a adequação ao 

uso conforme percebida pelos usuários e pela equipe de desenvolvimento. A equipe 

tendeu em ambos os casos a considerar os resultados obtidos como mais adequado 

que os usuários entrevistados. Percebe-se também uma divergência em relação à 

participação dos usuários no processo. A equipe de desenvolvimento tendeu a achar 

em ambos os casos que a participação dos usuários foi maior e que “ouviu a voz” 

destes mais do que o percebido pelos próprios usuários. Não foi possível identificar 

se estas duas situações estão correlacionadas. Outro aspecto evidenciado no 

estudo, porém não explorado a fundo, é que o envolvimento dos usuários no 
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processo de desenvolvimento facilita a percepção da adequação ao uso por parte 

destes 

Ambos os casos, conforme percebido pelo responsável pelo Projeto, evidenciam 

que, fixado um escopo, o Projeto tende assintoticamente para um nível ideal de 

adequação ao uso, porém este nível é redefinido uma vez que existe evolução do 

negócio e dos próprios usuários. A evolução da adequação ao uso auferida ao 

produto no decorrer do Projeto parte de uma demanda inicial e progride 

assintoticamente a um nível ideal, considerando que fique mantido o escopo do 

Projeto. 

Verificou-se também que os usuários têm um entendimento pelo menos tácito do 

conceito de adequação ao uso e consideram esta como um critério fundamental de 

qualidade. Percebem também a distinção na adequação ao uso sobre a estrutura da 

informação, as funcionalidades e a forma (estética) da aplicação.  

 

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As pesquisas de campo EC1, PA1 e PA2 realizadas apresentam aspectos em 

comum, de forma a permitir que uma abstração para fins de construção de um 

modelo possa ser realizada. Neste sentido, verifica-se nas três pesquisas a 

identificação de padrões de projeto no escopo da aplicação Web em questão. Em 

função dos padrões de projeto, pode ser realizado o planejamento do processo de 

produção mais adequado. Desta forma, verifica-se em um nível maior de abstração 

que o processo de produção aparece como variável dependente dos padrões de 

projeto. Por sua vez, os papéis e atividades são definidos no planejamento do 

processo. 

O EC2 oferece aspectos isomórficos com o processo de produção em WebE, 

baseados nos quais o transporte de modelo pode ser realizado. 

O EC3 permite identificar o conceito de adequação ao uso como indicador de 

qualidade para Projetos Web e revela divergências entre as percepções da 

adequação ao uso auferida ao produto como resultado do Projeto por parte de 

usuários e desenvolvedores, revelando os resultados do EC1 e PA1 sobre outra 

ótica. O estudo indica, também, a importância de envolver os usuários no processo 

de desenvolvimento.  
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Os resultados das pesquisas de campo estão resumidos e apontados no QUADRO 

5.6. 

 

QUADRO 5.6. Resumo dos resultados das pesquisas de campo 
# Resultado 

EC1.1 O processo depende das características (enfoque) do projeto, como funcional, visual, 
etc. 

EC1.2 
O desenvolvimento das WebAp ocorre em regime tipicamente interdisciplinar, 
envolvendo atividades e competências genéricas tanto em domínio criativo-artístico 
como em domínio técnico 

EC1.3 Papel integrador/coordenador permite o desenvolvimento em paralelo sobre diferentes 
disciplinas de projeto 

PA1.1 Necessidade de considerar a tecnologia de construção no início do projeto 
PA1.2 Segmentação do escopo em função do padrão de projeto predominante 

PA1.3 Definição do enfoque do processo de acordo com o padrão de projeto predominante. 
No caso, enfoque na arquitetura da informação. 

PA1.4 Os padrões predominantes não são excludentes e os processos relacionados devem 
ocorrer em paralelo. No caso, enfoque também na interface 

PA1.5 Definição do enfoque do processo de acordo com o padrão de projeto predominante. 
No caso, enfoque no padrão funcional e Centro de Coleção 

PA2.1 Interdependência dos aspectos técnicos e gerenciais para a definição do processo. 

PA2.2 Adequação da abordagem dada nas fases 2 e 3 da PA1. Necessidade de incorporar a 
visão funcional no processo, na forma de casos de uso. O processo para Web deve 
incorporar intrinsecamente a atividade de Web design. 

EC2.1 Na equipe, alguns profissionais formam melhor visão sistêmica do projeto do que 
outros. 

EC2.2 Pode ser transportada uma visão análoga de sistemas principais e um “espaço de 
projeto abstrato”. 

EC2.3 Identificação de sistemas principais em um nível abstrato, aos quais se relacionam as 
macro-disciplinas. 

EC2.4 É necessária uma forma de integração entre as disciplinas. 

EC2.5 Um profissional assume o papel de Integrador. Não é possível pré-estabelecer qual a 
disciplina do desenvolvimento Web  

EC2.6 O aspecto Tecnologia deve ser abordado na fase de concepção 

EC3.1 divergência em relação a adequação ao uso conforme percebida pelos usuários e pela 
equipe de desenvolvimento 

EC3.2 A evolução da adequação ao uso auferida ao produto no decorrer do Projeto parte de 
uma demanda inicial e progride assintoticamente a um nível ideal, considerando que 
fique mantido o escopo do Projeto. 

EC3.3 
os usuários têm um entendimento pelo menos tácito do conceito de adequação ao uso 
e consideram esta como um critério fundamental de qualidade. Percebem também a 
distinção na adequação ao uso sobre a estrutura da informação, as funcionalidades e a 
forma (estética) da aplicação. 

EC3.4 Considerando uma mesma abordagem de projeto e escopo, o Projeto evolui 
assintoticamente a um nível ideal de adequação ao uso percebida pelos usuários 
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6 DESENVOLVIMENTO DO MODELO 

Neste capítulo é apresentado o desenvolvimento do modelo final proposto.  

As considerações finais obtidas nos capítulos III e IV são combinadas com os 

elementos obtidos na pesquisa de campo, mostrados no capítulo V. A partir do 

modelo final, são derivadas as predições do modelo, que constituem sua 

aplicabilidade prática. 

Em seguida, é apresentada uma discussão do modelo na prática, que envolve as 

competências e atribuições do engenheiro da Web e uma proposta sobre como 

aplicar o modelo em um Projeto Web real. Contudo, a aplicação prática não é 

testada em campo. 

Por fim, é realizada a avaliação do modelo através da demonstração matemática da 

factibilidade das relações entre as variáveis presentes e as predições derivadas 

deste. 

6.1 MODELO FINAL 

O modelo é construído tendo como base os seguintes fundamentos: 

• Inclusão do enfoque das diferentes disciplinas de projeto na fase de 

concepção, conforme apontam a C7 “Enfoque Disciplinar” e C9 “Contribuição 

da Engenharia Simultânea”. 

• Necessidade de um papel coordenador e integrador das atividades de projeto, 

conforme apontam C8 “Papel do Engenheiro de Sistemas” e os resultados do 

EC1 e EC2. 

• Sequenciamento das atividades de projeto de forma a gerar artefatos que 

garantam a representação comum a todos os projetistas dos elementos do 

projeto, conforme apontam C10 “Contribuição da Ergonomia” e os resultados 

do EC1 e EC2. 

 

O modelo é desenvolvido pela síntese dos aspectos disciplinares pertinentes à 

produção de WebAp, a fim de caracterizar o contexto interdisciplinar do 

desenvolvimento.  
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Primeiramente, busca-se uma representação do “espaço de projeto”, semelhante à 

apresentada na consideração C4 “Espaço de projeto” (seção 3.7.2), porém 

considerando um maior nível de abstração em relação aos aspectos fundamentais 

das macro-disciplinas (C6 “Macro-disciplinas”). Estabelece-se assim a similaridade 

sistêmica em relação ao resultado do EC2, que identifica “sistemas principais em um 

nível abstrato, aos quais se relacionam as macro-disciplinas” (linhas 2 e 3 do 

QUADRO 5.5).  

Desta forma, obtém-se o “espaço de projeto” para aplicações Web, apresentado na 

Figura 6.1, relacionando as macro-disciplinas a partir de suas dimensões comuns, 

conforme C7 “Enfoque das Disciplinas” (QUADRO 4.2):  

Enfoque das disciplinas:  
• Engenharia de Software  FUNÇÃO 
• Design  FORMA e FUNÇÃO  
• Comunicação e mídia  INFORMAÇÃO e FORMA 

 
O posicionamento de uma atividade de projeto nos eixos indica a relevância da 

dimensão associada ao eixo para esta atividade. Por exemplo: a dimensão Forma é 

altamente relevante para a realização de um leiaute de interface gráfica, o que 

posicionaria esta atividade de projeto no extremo do eixo “forma”, com pequeno 

índice nas demais dimensões. Destaca-se que e os quadrantes formados não 

devem ser tomados em sentido estrito ou exclusivo, havendo uma “permeabilidade” 

em maior ou menor grau entre eles. 

Em particular, a disciplina de Arquitetura da Informação trata, a princípio, do projeto 

da estrutura e organização da informação, porém trata também de alguns aspectos 

funcionais, relacionados à navegação e busca, pois pressupõem interação.  
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Utilizando os resultados das pesquisas de campo, é possível relacionar o enfoque 

principal da abordagem utilizada no processo, na fase de concepção, com os 

padrões de projeto predominantes, conforme a classificação de Bolchine (2000), 

juntamente com a dimensão do espaço de projeto relacionada: forma, função e/ou 

informação. Estabelece-se uma notação para representar o enfoque adotado, 

conforme mostra o QUADRO 6.1.  

 

 

 

 

 

 

 

“Espaço de projeto” 
de compreensão dos 
aspectos 
interdisciplinares, 
formado pelas 
“dimensões” Forma, 
Função, Informação 
(Fo, Fu, Inf) 

Figura 6.1. Espaço de projeto das aplicações Web 
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QUADRO 6.1. Enfoque adotado na fase de concepção das pesquisas de campo em relação às 
dimensões do espaço de projeto enfatizadas 

Pesquisa  Padrões de 
projeto 

predominantes 

Enfoque adotado na fase 
de concepção 

Notação Resultado 

EC1 Funcional – foco 
no usuário 

Prototipagem ⇒ Forma e 
Função 

(Fo, Fu) Abordagem 
adequada 

PA1 
ciclo 2 

Índice de 
Navegação 
Interface-Leiaute 

Modelagem da informação 
⇒ Informação 

(Inf) Abordagem 
adequada 

PA1 
ciclo 3 

Funcional-Foco 
no Usuário 
Centro de 
Coleção 

Modelagem de classes ⇒ 
Informação, Função  

(Fu, Inf) Abordagem 
parcialmente 

adequada 

PA2 
ciclo 1 

Funcional-Foco 
no Usuário 

Prototipagem ⇒ Forma e 
Função 
 

(Fo, Fu) (não houve 
resultado, 

pois não foi 
realizado) 

PA2 
ciclo 2 

Funcional – foco 
no usuário 
Entidade 
Complexa 

Casos de Uso ⇒ Função 
Modelagem de classes ⇒ 

Informação, Função  
Prototipagem ⇒ Forma e 

Função 

(Fo, Fu, Inf)  Abordagem 
parcialmente 
adequada11 

 

A partir deste modelo de “espaço de projeto” e dos aspectos enfatizados no 

QUADRO 6.1 pode-se representar o projeto de uma aplicação Web genérica (Pweb) 

como um vetor neste espaço, tendo maior ou menor intensidade de participação em 

cada uma de suas componentes de projeto de acordo com os padrões de projeto 

predominantes. Assim, um Projeto Web pode ser representado como um espaço 

vetorial nas dimensões Forma, Função e Informação: 

Pweb = (Fo, Fu, Inf) 

Entretanto, um resultado da PA1 evidencia a importância de considerar ainda na 

fase de concepção a solução tecnológica pretendida, o que inclui os elementos do 

ambiente de software, hardware e rede, como servidores, navegadores, bancos de 

dados, plataforma (framework), linguagens de programação e recursos de mídia 

interativa. Tal necessidade é também identificada em um dos resultados obtidos no 

EC2, pelo qual “O aspecto Tecnologia deve ser abordado na fase de concepção” 

(QUADRO 5.5). Assim, inclui-se no modelo uma dimensão referente à tecnologia, 

designada por T: 

Pweb = (Fo, Fu, Inf, T) 
                                            
11 Considera-se a abordagem parcialmente adequada uma vez que não houve integração entre as 
atividades que resultaram no modelo de classes e no protótipo não-funcional. 
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Evidentemente, um Projeto Web apresenta também um aspecto temporal, que 

representa sua evolução ao longo do tempo, conforme identificado em C12 

“Adequação ao Uso”. Assim, verifica-se que as atividades de projeto sobre cada 

uma das dimensões são funções temporais. 

6.2 PREDIÇÕES DO MODELO 

As predições derivadas do modelo apresentado refletem a sua utilidade, ou seja, é a 

partir destas predições que o modelo pode ser útil para a tomada de decisão em 

relação à abordagem do processo de produção de aplicações Web, na fase de 

concepção. 

Entende-se por predição a determinação, a partir do modelo, de características e/ou 

comportamentos esperados. Assim, o modelo pode ser considerado preditivo. 

Para tal, considera-se que uma equipe de desenvolvimento tem a missão de 

desenvolver uma certa aplicação Web, com escopo, prazo e custos definidos, o que 

caracteriza um Projeto Web. Tal condição enquadra-se no cenário definido no 

escopo do presente trabalho. 

A primeira predição refere-se à estrutura do processo, permitindo que seja 

estabelecido o enfoque principal deste. Propõe-se que uma das dimensões (Fo, Fu, 

Inf) deve ser enfocada na fase de concepção, no Projeto Web em questão, de 

acordo com os padrões de projeto predominantes identificados no escopo, seguindo 

a classificação de Bolchine (2000) (QUADRO 3.5). A(s) dimensão(ões) enfocada(s) 

no processo é dada em função do padrão de projeto, conforme mostra o QUADRO 

6.2. Ou seja, estabelece-se uma hierarquia de relevância entre as dimensões do 

Projeto Web. 
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QUADRO 6.2. Dimensão(ões) a ser(em) enfocada(s) no processo em função do padrão de projeto 

Tipo de Padrão Padrão de projeto 
Dimensão a ser 

enfocada no 
processo 

Notação do 
enfoque 

Estrutura Centro de Coleção Informação (Fo, Fu, Inf, T) 
Entidade Complexa Informação (Fo, Fu, Inf, T) 

Navegação Tour Guiado Informação, 
Função 
(secundário) 

(Fo, Fu, Inf, T) 

Índice de Navegação Informação, 
Função  
(secundário) 

(Fo, Fu, Inf, T) 

Interface Leiaute  Forma (Fo, Fu, Inf, T) 
Interação Função, Forma 

(secundário) 
(Fo, Fu, Inf, T) 

Funcional Funcional – foco no usuário Função, Forma 
(secundário) 

(Fo, Fu, Inf, T) 

Funcional – foco no sistema Função (Fo, Fu, Inf, T) 
 

A princípio, não se identifica nenhum padrão de projeto que sugira que a dimensão T 

seja o centro do enfoque. Entretanto, propõe-se como situação particular que a 

dimensão T seja centro do enfoque para Projetos cujo único propósito seja o de 

avaliar uma determinada tecnologia, o que se chama, em Engenharia de Software, 

de prova de conceito.  

A segunda predição refere-se ao papel centralizador, ou Integrador. Propõe-se que o 

perfil profissional deste esteja alinhado com a(s) dimensão(ões) predominante(s), 

conforme mostra a Figura 6.2. Assim, um Projeto Web cujo escopo enfoque a 

dimensão Forma tende a ser melhor conduzido por um Web designer no papel de 

Integrador. Vale a relação análoga para as outras dimensões. Ressalta-se que a 

existência de uma coordenação em nível mais alto está de acordo com o conceito de 

interdisciplinaridade (seção 4.1), bem como de acordo com a visão da Engenharia 

de Sistemas (seção 4.3), representados nas considerações C5 “Interdisciplinaridade 

x Multidisciplinaridade” e C8 “Papéis do Engenheiro de Sistemas”. Este resultado 

provém, também, do EC2, que revela a necessidade de um trabalho de coordenação 

e integração (QUADRO 5.5) 
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Figura 6.2. Zonas de adequação dos perfis profissionais para o papel de Integrador, conforme o 
enfoque do projeto nas diferentes dimensões 
 

A terceira predição refere-se ao planejamento das atividades de projeto. A dimensão 

enfatizada dá o eixo de condução do processo. As atividades posicionadas sobre o 

eixo de condução – aqui chamadas atividades primárias – oferecem as interfaces 

necessárias para as atividades de projeto nas outras dimensões (secundárias). Ou 

seja, as atividades primárias fornecem os insumos necessários para a realização 

das atividades secundárias. Este processo é ilustrado na Figura 6.3.  

As atividades geram os artefatos apresentados no QUADRO 6.3 construído a partir 

do QUADRO 3.3. e da Figura 3.7. Espera-se, assim, que os artefatos produzidos em 

cada atividade de projeto favoreçam a representação comum a todos os projetistas 

em relação aos aspectos da aplicação Web em desenvolvimento, conforme C10 

“Contribuições da Ergonomia”. 

 
Figura 6.3. Determinação do eixo condutor (enfoque) do projeto e seqüenciamento de atividades em 
função da dimensão predominante. 
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QUADRO 6.3. Atividades e artefatos de projeto relacionados às dimensões 
Dimensão Atividade de 

projeto Artefatos relacionados 

Inf Projeto (design) de 
Informação 

Modelo E-R 
Modelo de Classes 
Modelo conceitual 

Fu, Inf Projeto (design) de 
Navegação 

Diagrama de navegação 
Storyboard 

Fu Projeto (design)  
Funcional 

Casos de Uso 
Modelo de classes e objetos 
Protótipo funcional 

Fo Projeto (design) de 
Apresentação 

Leiaute 
Protótipo não-funcional 
Storyboard 

 

Desta forma, o processo de desenvolvimento pode ser planejado seqüenciando-se 

as atividades de projeto. Conforme C1 “Processo para Web”. Nada foi identificado 

em relação à estrutura geral do processo, portanto, considera-se que esta pode 

seguir as estruturas típicas encontradas na Engenharia de Software, como cascata, 

espiral, iterativo e incremental, etc.  

Por fim, a principal predição derivada do modelo e conseqüente das predições 

anteriores refere-se à qualidade obtida no Projeto e sua evolução temporal. 

Conforme mencionado no escopo deste trabalho, existe para um Projeto Web uma 

expectativa de qualidade a ser alcançada, aliada a restrições de escopo, prazo e 

custo. Conforme C12 “Adequação ao Uso” e os resultados obtidos no EC3, a 

adequação ao uso é um indicador de qualidade do produto resultante do Projeto, 

que evolui progressivamente neste sentido, mantendo interdependência com as 

demais variáveis de Projeto: escopo, prazo e custo. 

A relação sistêmica em Gestão de Projetos considera que para escopo e custo fixos, 

a interdependência entre as variáveis de Projeto reflete-se sobre as variáveis 

qualidade e prazo, de forma que, para obter mais qualidade necessita-se maior 

prazo, ou contrariamente, para reduzir o prazo, sacrifica-se a qualidade. Entretanto, 

tal relação só pode ser considerada verdadeira, considerando-se uma mesma 
abordagem de projeto. Ou seja, se um Projeto for abordado de uma maneira mais 

eficiente, pode-se obter o mesmo nível de qualidade em menor prazo. Os resultados 

do EC3 mostram, ainda, que o nível ideal de adequação Uf ao uso é atingível 

assintoticamente e que os Projetos partem de uma demanda inicial, que 

corresponde a um nível zero (inicial) do Projeto Po. Na PA1, por exemplo, tem-se 

como Po o Projeto de comunicação institucional existente. 
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Neste sentido, prediz-se que um Projeto Web abordado de acordo com o modelo 

apresentado converge para um determinado nível de qualidade, representada 

através da adequação ao uso do produto resultante, em menor prazo. Ou 

complementarmente, prediz-se que este Projeto atingirá maior nível de qualidade em 

um mesmo prazo do que outro Projeto cuja abordagem não esteja de acordo com o 

modelo aqui apresentado. A Figura 6.4 mostra esta relação. 

Mais especificamente, o que se prediz do modelo é que um Projeto cujo enfoque 

adotado no processo de produção corresponda à dimensão predominante, deverá 

convergir mais rapidamente para um determinado nível de adequação ao uso, ou 

complementarmente, dentro de um prazo limite de Projeto, o nível de adequação ao 

uso auferido ao produto é mais elevado em um Projeto cuja abordagem do processo 

está de acordo com o modelo apresentado. 

 

 
Figura 6.4. Convergência do Projeto Web a um índice ideal de adequação ao uso Uf a partir de uma 
demanda inicial Po. As curvas representam duas abordagens distintas, Pa e Pb. Dento de um prazo 
máximo tmax, a abordagem Pa aproxima-se mais de Uf do que Pb 
 

O QUADRO 6.4 resume a estrutura conjuntiva dos argumentos, utilizada na 

obtenção dos resultados e conclusões (predições do modelo) apresentados. Os 

argumentos estão numerados conforme os QUADROS 3.6, 4.2 e 5.6. 
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QUADRO 6.4. Estrutura argumentativa utilizada nos resultados e conclusões 
# Resultado/Conclusão Argumentos 

R1 Inclusão do enfoque das diferentes disciplinas de projeto na 
fase de concepção C7 ∧ C9 

R2 Necessidade de um papel coordenador e integrador das 
atividades de projeto 

C8 ∧ EC1.3 ∧ EC2.4 ∧ 
EC2.5 

R3 
Sequenciamento das atividades de projeto de forma a gerar 
artefatos que garantam a representação comum a todos os 
projetistas dos elementos do projeto, conforme apontam C10 
“Contribuição da Ergonomia” e os resultados do EC1 e EC2 

C10 ∧ EC1.3 ∧ EC2.4 

R4 
Representação do espaço de projeto, com as dimensões 
Forma, Função e Informação associadas às Macro-disciplinas 
de projeto 

(C4 ∧ C6 ∧ EC2.2) ∧ C7 

R5 
Relação do enfoque principal da abordagem utilizada no 
processo, na fase de concepção, com os padrões de projeto 
predominantes 

EC1.1 ∧ PA1.3 ∧ PA1.4 
∧ PA1.5 ∧ PA2.2 

R6 Considerar na fase de concepção a solução tecnológica 
pretendida PA1.1 ∧ EC2.6 

R7 
Um Projeto Web apresenta também um aspecto temporal, que 
representa sua evolução ao longo do tempo, em direção a maior 
adequação ao uso. Assim, verifica-se que as atividades de 
projeto sobre cada uma das dimensões são funções temporais 

C12 ∧ EC3.2 

R8 Predição 1: identificação do enfoque principal para estruturação 
do processo 

PA1.2 ∧ PA1.3 ∧ PA1.4 
∧ PA1.5 ∧ PA2.2 

R9 Predição 2: definição do papel centralizador, ou Integrador R8 ∧ C7 ∧ C8 ∧ EC2.1 ∧ 
EC2.5 

R10 Predição 3: planejamento das atividades de projeto R3 ∧ R8 ∧ C1 ∧ EC1.3 

R11 

Predição 4: o nível ideal de adequação Uf ao uso é atingível 
assintoticamente e que os Projetos partem de uma demanda 
inicial, que corresponde a um nível zero (inicial) do Projeto Po. 
Um Projeto Web abordado de acordo com o modelo 
apresentado converge para um determinado nível de qualidade, 
representada através da adequação ao uso do produto 
resultante, em menor prazo 

C12 ∧ EC3.2 ∧ EC3.4 

 

6.3 O MODELO NA PRÁTICA  

6.3.1 Competências do Engenheiro de Web 

Conforme apresentado no modelo, a realização prática da WebE pode ser 

compreendida como uma operação sobre o domínio (Fo, Fu, Inf, T). Entretanto, 

propõe-se que a atribuição do Engenheiro de Web seja relacionada mais ao papel 

coordenador e integrador do que executor das atividades de projeto sobre as 

dimensões.  

Considerando-se que as dimensões (Fo, Fu, Inf) em particular estão associadas 

diretamente às macro-disciplinas (conforme C7 “Enfoque disciplinar”), não se pode 

esperar que um mesmo profissional domine integral e profundamente as bases 
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técnicas e conceituais de todos as macro-disciplinas, para poder realizar as 

atividades de projeto sobre todas as dimensões. 

Desta forma, ao invés de necessitar de um conhecimento técnico e conceitual 

profundo sobre as dimensões, o Engenheiro de Web deve ser capaz de entender em 

linhas gerais as bases técnicas e conceituais relacionadas à cada disciplina a fim de 

contratar, especificar tarefas e coordenar o trabalho dos diferentes projetistas, de 

forma análoga aos papéis centralizadores em projetos AEC.  

Entretanto, propõe-se que a principal e mais importante atribuição do Engenheiro de 

Web seja a identificação no início do Projeto dos padrões de projeto predominantes, 

a fim de estruturar e planejar o processo de desenvolvimento e compor a equipe de 

trabalho. 

Em suma, o Engenheiro de Web deve manter e disseminar a visão sistêmica do 

Projeto. 

6.3.2 Como aplicar o modelo 

A aplicação prática do presente modelo consiste na sua utilização por parte de uma 

equipe de desenvolvimento na realização de um determinado Projeto Web. 

Conforme delineado no escopo deste trabalho, pressupõe-se a existência de um 

escopo, disponibilidade de prazo e custo, bem como uma determinada expectativa 

de qualidade para o Projeto Web em questão. 

A aplicação do modelo deve ser realizada na fase de concepção do Projeto, 

partindo-se de uma demanda de trabalho, que consiste na definição preliminar do 

escopo. Devem ser realizadas as seguintes etapas seqüenciais: 

 

1. Identificação, a partir do escopo, do(s) padrão(es) de projeto predominante(s). 

2. Identificação da(s) dimensão(es) predominante(s) de enfoque, conforme 

QUADRO 6.2. 

3. Determinação do papel centralizador, ou seja, qual profissional tem o perfil 

mais adequado para conduzir tecnicamente o Projeto, conforme Figura 6.2. 

4. Determinação do eixo condutor do processo, conforme Figura 6.3. 

5. Sequenciamento das atividades e determinação dos artefatos e 

responsabilidades dos participantes. 
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6. Envolvimento dos usuários e seleção de usuários-chave. Determinação dos 

pontos fundamentais de inclusão da visão dos usuários para realização das 

atividades técnicas de projeto e validação dos resultados. 

 

Destas etapas, destaca-se como crítica a etapa 6, uma vez que o não envolvimento 

dos usuários pode resultar, conforme visto no ciclo 3 da PA1 em uma abordagem 

não totalmente adequada mesmo havendo alinhamento entre o padrão de projeto 

predominante e o enfoque adotado. 

Em relação à estrutura do processo nada fica pré-estabelecido. Conforme indica a 

consideração C1 “Processo para Web”, este pode ser definido da mesma forma que 

processo de software – seqüencial, espiral, incremental, etc. – conforme as 

necessidades particulares do Projeto Web e da organização em questão. 

 

6.4 AVALIAÇÃO DO MODELO 

Conforme mencionado na seção 2.1, a demonstração matemática visa avaliar o 

modelo proposto no sentido de demonstrar sua consistência (ou validade interna); 

não há a pretensão de que a presente demonstração valide o modelo em relação à 

generalização (validade externa). Esta demonstração matemática tem caráter 

qualitativo e não deve ser entendida como uma descrição quantitativa das 

propriedades e predições decorrentes do modelo. 

Seja P um Projeto Web genérico. Conforme a expressão utilizada para o espaço de 

projeto, verifica-se que P é dado em função de suas dimensões neste espaço de 

projeto, ou seja, tem-se P(Fo, Fu, Inf, T), sendo que o projeto sobre cada uma das 

dimensões evolui com o tempo. Assim, tem-se Fo(t), Fu(t), Inf(t) e T(t). 

Postula-se que para todo Projeto Web genérico P existe um nível ideal de 

satisfação, relacionado às expectativas de qualidade em relação ao Projeto, que 

pode ser entendido como o grau ideal de adequação ao uso Uf referente ao produto 

final resultante do processo de desenvolvimento. Não é difícil perceber que o 

desenvolvimento do Projeto ao longo do tempo converge assintoticamente para Uf, 

embora nos instantes iniciais esteja mais distante deste. Ou seja, dá-se um 

“crescimento” do Projeto. Tal desenvolvimento deve seguir a chamada “curva 

logística”, conforme apontado por Bertalanffy (1972), mostrada na Figura 6.5.  
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Figura 6.5. Convergência do Projeto Web 

 

Esta curva é gerada a partir de uma função do tipo  1  

(1) 

Onde  
 

                              (2) 
 

A equação 1 é solução geral para a equação diferencial de primeira ordem que 

representa o crescimento do Projeto:  1  

(3) 
 

Onde o coeficiente k representa o coeficiente de proporcionalidade entre o que já foi 

executado no Projeto e o que ainda está por executar (representado pelo termo 1 - 

P/Uf). Em outras palavras, a variação temporal de P é diretamente proporcional ao 

ponto em que se encontra P no instante t e ao quanto ainda falta para que P chegue 

ao estágio ideal de adequação ao uso Uf. 

Considerando o Projeto Web genérico P, obtém-se pela regra da cadeia a variação 

temporal de P dada por          
(4) 

 

Ou, em uma representação genérica 
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(5) 
 

onde Xi = { Fo, Fu, Inf, T }, i = 1, 2, 3,4, representa cada uma das dimensões 

genéricas. 

Substituindo-se (5) em (3), obtém-se  1    

(6) 
 

Verifica-se nesta equação que o termo /  representa o desenvolvimento 

temporal de um aspecto do Projeto sobre a dimensão , enquanto que o termo /   representa a relevância da dimensão  no contexto geral de P.  

De acordo com a relação sistêmica de “parte dominante” dada por Bertalanffy 

(1972), tem-se que  ,    
(7) 

 

onde j representa a parte dominante. Em outras palavras, a dimensão Xj predomina 

em relação às outras dimensões do Projeto Web P. 

Por outro lado, em um Projeto Web no qual foi enfocada uma certa dimensão Xs com 

maior intensidade ao longo do tempo em relação a qualquer outra dimensão Xi, tem-

se    ,  
(8) 

 

Considerem-se dois Projetos Web, a saber, Pa e Pb, sendo que, por hipótese, Pa foi 

desenvolvido em conformidade com o modelo proposto, ou seja, a dimensão 

predominante foi enfocada no desenvolvimento, enquanto que Pb foi desenvolvido 

contrariamente ao modelo. Segundo a predição derivada do modelo, Pa deve 

convergir mais rapidamente ao nível de satisfação So do que Pb, o que significa que 

o coeficiente de proporcionalidade ka de Pa é maior que kb, conforme ilustrado na 
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Figura 6.6. Pode-se definir o ponto médio de andamento do Projeto como , sendo 

os tempos de meia-vida de Pa e Pb dados, respectivamente por  e . 

 
Figura 6.6. Ponto médio de andamento do Projeto 

 

Ora, tomando-se a equação 6 para os Projetos Pa e Pb, respectivamente, no ponto  

e pondo em evidência as relações dadas pelas equações 7 e 8, pode-se escrever as 

equações de cada Projeto como abaixo. Vale observar que são retirados dois termos 

das somatórias em ambas as equações.  1  ∑                                         (9) 

  1  ∑                                       (10) 

Onde os termos , , ,  representam, respectivamente, os valores numéricos das 

derivadas /  , /  , /  ,e /  em . Dadas as relações 7 e 8, 

verifica-se que   e   . Igualando-se 9 e 10, tem-se 

 ∑  ∑  
 

(11) 

Considera-se que os termos nas somatórias são tratados de forma semelhante em 

ambas as abordagens dos Projetos, de forma que é possível reescrever a somatória 

como ∑                                                  (12) 

Onde c > 0 é uma constante. 
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Faz-se, então   e  , onde m e n são números bem maiores do que 1. 

Substituindo-se em 11, tem-se    
 

(13) 
 

Que resulta em  1  

(14) 
 

Como mn + 1 > m + n para todo m e n maiores que 1, tem-se que ka > kb, 

demonstrando que o Projeto Pa converge mais rapidamente que Pb para o nível ideal 

de adequação ao uso Uf desde a fase de concepção. A Figura 6.7 ilustra o 

comportamento da equação 14 para m e n definidos no intervalo [1, 10], com c=0 e 

c=70, mostrando que a equação 14 é sempre menor que um neste intervalo. 

Embora esta demonstração não garanta a generalização do modelo, permite validar 

a principal relação lógica entre as variáveis estrutura do processo e qualidade do 

resultado (adequação ao uso), ou seja, que um Projeto Web que segue a estrutura 

proposta pelo modelo é qualitativamente melhor que um Projeto que não segue o 

modelo. 

Destaca-se que nesta representação sistêmica do comportamento do Projeto P não 

foram consideradas as possíveis relações não-lineares de interdependência entre as 

atividades de projeto sobre as diferentes dimensões.  
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Figura 6.7. Três vistas da representação numérica da equação 14, com m e n definidos no intervalo 
[1, 10], com c=0 (inferior) e c=70 (superior). Verifica-se que mn +1 + c > m + n + c para todo m, n > 1 
e c > 0. 
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7 DISCUSSÃO FINAL 

Este trabalho apresentou uma abordagem sistêmica do processo de produção de 

aplicações Web, na qual a disciplina emergente Engenharia Web foi tratada sob o 

enfoque de suas disciplinas constituintes básicas e da interação entre estas, assim 

como em termos do trabalho cooperativo de projeto. O trabalho limitou-se à fase de 

concepção, na qual se determina o processo de produção a ser empregado na 

realização de um determinado Projeto Web.  

Em relação aos objetivos iniciais pretendidos, a saber: i) propor um método para 

planejamento do processo de produção de aplicações Web, na fase de concepção 

do projeto; ii) apresentar um modelo de referência para decisão em relação à melhor 

abordagem técnica do processo de desenvolvimento, em função de diferentes 

padrões e categorias de aplicações Web; verifica-se que tanto o método como o 

modelo de referência foram caracterizados e apresentados no capítulo 6. O estudo 

voltou-se para padrões de projeto de WebAp, uma vez que verificou-se ser estes 

mais estáveis e universais que a abordagem por categorias. Conclui-se, portanto, 

que os objetivos foram atingidos. 

Em relação à contribuição teórica pretendida, no contexto da fundamentação do 

corpo de conhecimento da WebE, este trabalho enfocou o aspecto das disciplinas 

básicas e áreas do conhecimento. Buscou-se integrar diferentes visões e 

concepções do desenvolvimento de WebAp, de diferentes áreas do conhecimento, 

em um arcabouço unificado. Neste sentido, verifica-se que foi caracterizado um 

contexto interdisciplinar do processo de produção de WebAp. Destaca-se a 

caracterização da produção de WebAp como interdisciplinar e não multidisciplinar, 

como apontam algumas referências na literatura. 

Como contribuição prática, foi apresentado um modelo de referência para a 

definição da melhor abordagem para o processo de produção de uma dada 

aplicação Web, permitindo identificar o eixo condutor ou enfoque disciplinar mais 

adequado em função das características da aplicação. O modelo oferece, também, 

diretrizes para seqüenciar as atividades de projeto, identificar papéis e participantes 

e artefatos a serem produzidos.  



 126

7.1 CONCLUSÃO 

Retomando as questões de pesquisa apresentadas, a saber: 

Q1 - Por que os processos da SwE não são satisfatórios? Como deve ser o 

processo de desenvolvimento para a Web? 

Q2 - Como estabelecer um processo estruturado, a partir de uma abordagem 

holística e abarcando as diferentes disciplinas?  

A resposta à Q1 pode ser derivada da revisão bibliográfica, mais especificamente 

das considerações C2 e C3, as quais dizem, respectivamente que a WebE envolve 

disciplinas e atividades específicas, não presentes na SwE e que existem diferentes 

concepções da produção de aplicações Web, conforme o enfoque disciplinar: 

desenvolvimento de software, design, comunicação e produção de mídia, arquitetura 

da informação, artes, usabilidade, etc. Entretanto, os resultados das pesquisas de 

campo corroboram esta resposta. 

Em relação a Q1, conclui-se que os processos da SwE enfocam, 

predominantemente, a dimensão funcional, embora possam ter componentes nas 

outras dimensões, como IHC e estrutura da informação. Projetos Web, por outro 

lado, podem ser um Projeto de software como também um Projeto de mídia e 

comunicação. Um Projeto de software trata de software; não será considerado um 

Projeto de mídia, por exemplo. Assim, o processo para Web deve permitir diferentes 

enfoques, acomodando em um mesmo contexto as diferentes disciplinas de projeto, 

como Engenharia de Software, Design, Comunicação e Mídia.  

Acrescenta-se que, conforme C1, processos para Web seguem em linhas gerais a 

estrutura de processos de software. Assim, não foi possível identificar neste estudo 

uma forma prescritiva ou indicativa sobre qual a estrutura de processo mais 

adequada para a produção de aplicações Web em geral ou casos particulares de 

Projetos Web. Sendo assim, tudo que se pôde encontrar foram as estruturas típicas 

da SwE. Portanto, conclui-se que as estruturas de processos de software, como 

cascata, espiral, incremental, etc., podem ser utilizadas. 

A resposta à Q2 deriva do modelo proposto. Verifica-se que o processo deve ser 

estruturado alinhando-se o enfoque principal do projeto, identificado a partir do(s) 
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padrão(ões) de projeto predominante(s), com o eixo condutor do processo, 

correspondente a uma disciplina de projeto. 

A principal conclusão deste trabalho, que constitui sua principal contribuição, refere-

se a identificação do espaço de projeto, representado nas dimensões Forma, 

Função, Informação e Tecnologia, dentro do qual podem ser representados os 

fundamentos teórico-conceituais e técnicos das disciplinas de projeto. Acrescenta-se 

a esta conclusão a identificação das disciplinas de projeto, representadas na Figura 

4.2. Tal identificação não é, entretanto, exaustiva. 

Neste contexto, concluiu-se que a cada Projeto Web estão associados padrões de 

projeto predominantes. Em função destes, é dada a melhor abordagem para o 

processo, ou seja, em qual(is) dimensão(ões) (Fo, Fu, Inf, T) deve ser dado enfoque 

no processo. Considera-se como melhor abordagem aquela que tende mais 

rapidamente a um nível esperado de qualidade, representado em termos da 

adequação ao uso. 

Destaca-se, ainda, como conclusão, a semelhança sistêmica identificada entre a 

produção de WebAp e o Projeto em AEC, na qual diferentes disciplinas são 

correlacionadas no trabalho cooperativo, envolvendo aspectos estéticos, técnicos, 

ergonômicos, etc. 

São conclusões adicionais derivadas da revisão bibliográfica e dos resultados 

particulares das pesquisas de campo: 

• O papel centralizador (Integrador) em um dado Projeto Web é mais bem 

desempenhado pelo profissional cujo perfil está alinhado à(s) disciplina(s) 

relacionada(s) à(s) dimensão(ões) (Fo, Fu, Inf, T) enfatizada(s) dentro do 

espaço de projeto. 

• As atividades de projeto instanciadas no processo são relacionadas à(s) 

dimensão(ões) (Fo, Fu, Inf, T) enfatizada(s) dentro do espaço de projeto. 

• Verificou-se ser significativa a importância de incluir a visão dos usuários no 

processo e que a equipe de desenvolvimento pode ter uma percepção 

errônea dos critérios de qualidade por parte dos usuários. 

• Em relação às competências do Engenheiro da Web, verificou-se que este 

deve dispor de conhecimento acerca das disciplinas constituintes do 
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processo de produção de WebAp a fim de formar uma visão sistêmica do 

processo. Deve ser capaz de identificar padrão(ões) de projeto na fase de 

concepção e determinar a estrutura mais adequada para o processo. 

Ressalta-se que todas as conclusões fundamentadas nas pesquisas de campo 

realizadas foram obtidas a partir de lógica indutiva, ou seja, a partir de situações 

particulares e, a rigor, dizem respeito somente a estas. Portanto, embora enunciadas 

de forma genérica, devem ser salvaguardadas as limitações de ordem 

epistemológica em relação à generalização. A demonstração matemática das 

relações entre as variáveis mostrou que há consistência entre as variáveis e as 

predições derivadas do modelo, ou seja, sua validade interna. 

Um comentário final pode ser traçado em relação ao modelo desenvolvido, o qual 

utiliza as dimensões Forma, Função, Informação. Este modelo transcende o modelo 

de “espaço de projeto” de Web design proposto por Bolchini (2000) (Figura 3.6), 

relacionado às dimensões estrutura, leiaute, e dinâmica, por basear-se não em 

aspectos específicos das atividades de projeto, mas por tratar explicitamente de 

fundamentos das macro-disciplinas. Portanto, é um modelo que revela 

intrinsecamente o caráter interdisciplinar da produção de WebAp, além de 

apresentar um nível mais alto de abstração. 

7.2 LIMITAÇÕES E ASPECTOS NÃO ABORDADOS 

Este estudo não evidenciou aspectos relacionados a hardware, rede, servidores, 

protocolos, linguagens de programação, etc. Em realidade, considera-se que estes 

aspectos estão relacionados à dimensão Tecnologia do espaço de projeto. Em 

relação às disciplinas envolvidas na produção de aplicações Web, estes aspectos 

devem ser tratados no âmbito da Engenharia de Sistemas. 

Como recorte de escopo deste trabalho, foram excluídas limitações de ordem 

gerencial do Projeto, como recursos, tempo e custo. Entretanto, verificou-se na PA2 

que estas limitações podem ter impacto na determinação do processo de produção, 

constituindo uma limitação para o modelo apresentado. 

7.3 CONTINUIDADE DO TRABALHO E ESTUDOS FUTUROS 

O presente trabalho dá possibilidade para continuidade dos estudos em, 

basicamente, três linhas distintas: i) em relação aos aspectos técnicos de projeto de 
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aplicações Web; ii) em relação aos aspectos gerenciais de Projetos Web e iii) em 

relação aos aspectos disciplinares, ou fundamentos teórico-conceituais. 

Na primeira linha, percebe-se que o estudo pode continuar no sentido de um maior 

aprofundamento em relação aos artefatos produzidos nas atividades das diferentes 

disciplinas. Neste aspecto específico, a pesquisa aqui realizada baseou-se em 

revisão bibliográfica. O estudo poderia ser aprofundado através de levantamento 

(survey), incluindo uma avaliação da representação de cada artefato para todos os 

envolvidos no projeto, no sentido do trabalho cooperativo. Tal levantamento deve 

incluir não somente empresas desenvolvedoras de software, que também fazem 

desenvolvimento de aplicações Web, mas formar um cenário eclético, incluindo 

agências de publicidade e design. Ainda neste sentido, estudos adicionais poderiam 

focar aspectos ergonômicos do trabalho cooperativo de profissionais de diferentes 

formações na produção de WebAp. 

O processo proposto para aplicação do modelo não foi detalhado na forma de 

procedimentos técnicos de trabalho, como fluxogramas, mapa de processo, 

templates, etc, Tal detalhamento é visto como uma continuidade do trabalho, a ser 

realizada experimentalmente. Ainda em relação à proposta para aplicação do 

modelo, considerou-se que a identificação do(s) padrão(ões) de projeto 

predominante(s), que permite a identificação do eixo condutor do processo, dá-se 

através da apreensão direta das características do Projeto, relatadas no escopo 

deste. Uma continuidade da pesquisa visa estabelecer uma heurística para isto. 

Destaca-se que neste trabalho a discussão ficou restrita à fase de concepção. Um 

estudo futuro seria voltado para todo o processo. Para tal, seria aplicado o modelo 

em diferentes Projetos Web, que devem apresentar enfoque diferenciado nas 

dimensões (Fo, Fu, Inf, T). 

Em relação aos aspectos gerenciais, o presente trabalho realizou um recorte de 

escopo no qual foram consideradas somente as variáveis de Projeto escopo e 

qualidade. Em particular, verificou-se na PA2 que as variáveis custo e prazo de 

Projeto são pertinentes na fase de concepção e podem impor restrições à 

abordagem do processo. Portanto, um estudo aprofundado deve incluir o 

planejamento destes aspectos, para o qual é necessário o estabelecimento de 

processos de mensuração. Em particular, verifica-se que existe métrica em 

Engenharia de Software para a dimensão Função (Pontos de Caso de Uso, Pontos 
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de Função, etc.). Neste sentido, as seguintes questões podem ser levantadas: a) 

como estabelecer métricas para as dimensões Forma e Informação? b) Como 

mensurar objetivamente o esforço e planejar prazo e recursos para Projetos Web 

cujo enfoque não seja em Função? 

Em relação aos fundamentos teórico-conceituais, um aspecto a ser explorado é a 

formação do Engenheiro da Web. Neste sentido, o presente trabalho pode contribuir 

com fundamentos para a definição de uma grade curricular para a formação em 

Engenharia Web, como uma especialização em nível lato sensu. 

Ainda neste sentido, pode-se buscar a extensão do modelo para projetos de 

interfaces tecnológicas em geral como celulares, eletrodomésticos, máquinas de 

auto-atendimento. Ou seja, Projetos que necessitam um contexto interdisciplinar de 

desenvolvimento no qual pode ser possível a identificação das dimensões (Fo, Fu, 

Inf, T). Adicionalmente, pode-se pensar em abarcar projetos de design ou mídia 

interativa que fazem uso intensivo de software, como Projetos de games, Projetos 

de mídia com realidade aumentada, realidade virtual, entre outros.  

Dando continuidade ao estudo das semelhanças sistêmicas entre Projetos Web e de 

outras indústrias, podem ser conduzidos estudos de caso em áreas onde aspectos 

técnicos, estéticos, ergonômicos e de outras naturezas coexistam em projeto. 

Exemplos disto podem ser retirados da indústria cinematográfica, automobilística, de 

equipamentos esportivos, entre outras. 
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