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Apresentação

A iniciação cient́ıfica é a base para formar futuros pesquisadores em todas as áreas de conhecimento.

Com essa convicção, a Comissão Especial de Sistemas de Informação da SBC criou o Workshop de

Iniciação Cient́ıfica em Sistemas de Informação (WICSI). O WICSI é um evento nacional para divulgação

de resultados de trabalhos de pesquisa em ńıvel de Graduação na área de Sistemas de Informação. O

objetivo do WICSI é incentivar o desenvolvimento de pesquisas de Iniciação Cient́ıfica e, para tanto, busca

estimular futuros pesquisadores da comunidade de Sistemas de Informação a apresentar seus trabalhos.

Em 2015 foi realizada a segunda edição do WICSI, contando com 14 artigos submetidos e, destes,

7 foram aprovados com rigorosa e competente avaliação realizada pelos revisores. Durante o evento, os

artigos aprovados foram apresentados oralmente pelos seus respectivos autores. Os temas tratados nos

artigos envolvem o uso de técnicas de computação em várias áreas de conhecimento ou atuação, tais

como: saúde, recomendação tuŕıstica, metodologias de desenvolvimento de software, desenvolvimento

para dispositivos móveis e otimização combinatória.

Agradecemos aos autores que submeteram seus trabalhos, aos revisores que prontamente nos atende-

ram e à coordenação geral do SBSI 2015 pelo apoio para realização do II WICSI.

Goiânia, 26 de maio de 2015.

Daniel Kaster (UEL), Cristiane Ferreira (UFG) e Juliana Souza-Zinader (UFG)

Coordenadores do WICSI 2015
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sidade Estadual de Londrina. É membro do grupo de pesquisa CROSS (Cri-
tical and Complex Systems) da UEL e colaborador do GBDI (Grupo de Bases
de Dados e Imagens) do ICMC/USP. Tem experiência na área de Ciência da
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(2005 e 2008, respectivamente) e doutorado em Bioengenharia pela Uni-
versidade de São Paulo (2012). Fez pós-doutorado em neuroimagem pela
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP (2014). Atualmente, é
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RESUMO 
A utilização de recursos disponibilizados pelas aplicações web 
vêm crescendo continuamente. Com isso, a procura por uma 
aplicação fácil e simples de utilizar tem se tornado alta. 
Aplicações web com pouca usabilidade tendem ser substituídas 
por outras consideradas mais fáceis de usar no ponto de vista do 
usuário. Empresas  de aplicações web vêm adotando diversas 
abordagens para tornar seus sistemas simples e fáceis. Porém, os 
usuários ainda encontram erros ao utilizarem as aplicações web. 
Pesquisas propõem e mostram que utilizar técnicas e métodos de 
avaliação da Interação Humano-Computador (IHC) pode melhorar 
substancialmente a qualidade das aplicações. Porém, nem sempre 
as técnicas de inspeção de usabilidade são fáceis de serem 
aplicadas por desenvolvedores da indústria. O propósito desta 
pesquisa é avaliar a meta-usabilidade de técnicas de inspeção de 
usabilidade, visando propor melhorias e assim contribuir com a 
disseminação do uso de técnicas na indústria. 

Palavras-chave 
Usabilidade, Aplicações Web, Meta-usabilidade, Interação 
Humano-Computador. 

ABSTRACT 
The usage the services provided by the web is increasing 
constantly. Due to this factor, the need of a web application 
simple and easy to use is essential. Web application with bad 
usability are quickly replaced by others considered easier to use in 
the user's perspective. Development companies have adopted 
several approaches to improve the quality of the produced 
systems. However, users still face errors while interacting with 
these web applications. Researches propose and state that using 
Human-Computer Interaction methods and techniques can 
substantially improve the quality of the applications. Nevertheless 
these methods and technique sometimes are not easy to be used 
and applied by the developer time. The purpose of this research is 
to evaluate the usability of the usability inspection technique 
(meta-usability), as well as the communicability. The goal is to 

identify improvements factors of the techniques and also 
disseminate the use of evaluations in industry. 

Categories and Subject Descriptors 
H.5 INFORMATION INTERFACES AND PRESENTATION. 
H.5.2 [Information Interfaces and Presentation]: User Interfaces---
Evaluation/methodology. 

General Terms 
Design; Human Factors. 

Keywords 
Usability, Web Application, Meta-usability, Human-Computer 
Interaction. 

1. INTRODUÇÃO 
Aplicações web estão sendo cada vez mais importante na vida de 
seus usuários [13], pois auxiliam no cumprimento de tarefas no 
cotidiano desses usuários [1]. Com o crescimento considerável de 
aplicações web, a busca pela aceitabilidade vem crescendo 
atualmente [10], visto que o mercado de trabalho está muito 
competitivo. Porém, não é somente a tecnologia utilizada no 
processo de desenvolvimento, ou as funcionalidades disponíveis 
na aplicação que podem influenciar no sucesso ou fracasso das 
aplicações web. Um dos fatores fundamentais para que um 
sistema possa ser aceito pelos usuários é possuir interface 
agradável, além de contar com requisitos como a eficiência, 
eficácia e a qualidade [5, 6, 10, 16]. A qualidade pode estar 
relacionada à capacidade e facilidade dos usuários atingirem seus 
objetivos durante interação com uma aplicação web [5, 9, 16]. 

A usabilidade é um fator técnico relacionado a qualidade de 
sistemas interativos. A norma ISO 9126-1 define usabilidade 
como a capacidade que um software tem de ser aprendido, 
compreendido de maneira fácil [11]. Para avaliar a usabilidade de 
aplicações web podem ser realizados dois tipos de abordagem, os  
testes de usabilidade e as inspeções de usabilidade. Os testes são 
realizados por meio da observação de usuários finais interagindo 
com o sistema [7, 16]. E as inspeções são executadas por 
especialistas em IHC e áreas afins [7, 16]. Nesse contexto, 
diversas técnicas e ferramentas relacionadas a usabilidade web 
têm sido propostas [10]. A indústria de desenvolvimento de 
software tem tentado adotar práticas, métodos e técnicas de IHC 
para melhorar a qualidade dos sistemas gerados. No entanto, as 
empresas encontram dificuldade para aplicar essas abordagens por 
diversos motivos, como falta de conhecimento na área de IHC 
agravado por abordagens difíceis de serem utilizadas e aplicadas.

 

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for 
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are 
not made or distributed for profit or commercial advantage and that 
copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy 
otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, 
requires prior specific permission and/or a fee. 
SBSI 2015, May 26–29, 2015, Goiânia, Goiás, Brazil. 
Copyright SBC 2015. 
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Por essa razão, avaliar a usabilidade das técnicas de avaliação de 
usabilidade (meta-usabilidade) é uma importante área de pesquisa, 
pois pode facilitar a aplicação das abordagens por Engenheiros de 
Software sem conhecimento.  

De acordo com Barbosa e Silva [17], a avaliação da 
comunicabilidade objetiva analisar um sistema computacional 
como uma meta-mensagem que é passada do designer para o 
usuário. Visando um resultado mais rico, esta pesquisa também 
propõe adaptar o método de avaliação de comunicabilidade 
(MAC) [3] para avaliar técnicas de inspeção de usabilidade.   

O foco deste projeto consiste no estudo do impacto que a meta-
usabilidade e comunicabilidade de técnicas de inspeção de 
usabilidade possuem na sua adoção e utilização. A questão deste 
projeto está na possibilidade de identificação de características das 
técnicas atuais visando facilitar a aplicação por avaliadores, para 
auxiliar na adoção de avaliação de usabilidade no processo de 
desenvolvimento de forma efetiva na indústria.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Alguns trabalhos já realizados mostram a dificuldade de aplicar 
uma técnica de inspeção de usabilidade em ambientes reais com 
eficiência e eficácia [2]. A ISO 9241 [12] define usabilidade como 
"A extensão na qual um produto pode ser utilizado por usuários 
específicos de maneira a atingir seus objetivos de forma eficiente, 
eficaz e com satisfação no uso".  

Muitos autores propõem pesquisas de comparação de métodos de 
avaliação de usabilidade. A pesquisa de Bonifácio et al. [2] 
apontou a comparação de três métodos de avaliação de 
usabilidade aplicados a um software móvel. Segundo Salgado et 
al. [15] é importante que se faça comparações de métodos de 
usabilidade, para distinguir quais técnicas são mais eficientes e 
eficazes, para que se possa definir a técnica mais indicada para 
cada contexto de aplicação.  

O MAC tem como base teórica a Engenharia Semiótica [15]. Esse 
método envolve a observação de usuários em um ambiente 
controlado (geralmente em um laboratório) por um especialista. O 
especialista observa a interação do usuário com o sistema, 
identificando rupturas que o sistema possui. O MAC possui três 
fases preliminares: a inspeção do software; a seleção de atividades 
do teste; e a observação de usuários realizando as atividades. A 
atividade de análise, porém, consiste em três passos principais: 
etiquetagem das rupturas de comunicação; interpretação dos 
resultados; e elaboração do perfil semiótico [4, 17].  

O presente artigo apresenta resultados parciais sobre a meta-
usabilidade e comunicabilidade da técnica WE-QT. Dessa 
maneira, espera-se contribuir para novos estudos sobre a 
usabilidade das técnicas de avaliação de usabilidade. 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 
Foi adotada uma metodologia baseada em experimentação  para a 
condução desta pesquisa (baseada em [18]) compreendendo 
quatro etapas. A primeira etapa consiste na realização do 
levantamento bibliográfico. Na segunda etapa será feito a 
caracterização das técnicas e aplicação inicial de avaliações. A 
terceira etapa consiste na realização de um estudo piloto. E por 
fim, na quarta etapa será realizada um estudo comparativo entre as 
técnicas de inspeção de usabilidade. 

3.1 Levantamento Bibliográfico 
As técnicas de inspeção de usabilidade disponíveis atualmente na 
literatura identificadas no levantamento bibliográfico são descritas 
a seguir. 

A avaliação heurística de Nielsen [14] é a técnica mais antiga, e o 
método mais utilizado quando se trata de avaliar a interface de 
sistemas [4]. Essa técnica foi proposta como alternativa para 
encontrar problemas de usabilidade de maneira rápida [14]. A 
Avaliação Heurística é um método em que especialistas utilizam 
um conjunto de diretrizes para verificar a conformidade da 
interface [5, 14]. Para cada defeito detectado durante a inspeção, o 
especialista julga a gravidade do problema, classificando seu grau 
de severidade. É recomendável que se tenha entre três a cinco 
especialistas para realizar a inspeção de um sistema [4, 14]. 
Normalmente, as inspeções duram cerca de uma a duas horas [14]. 
É recomendado que as inspeções sejam feitas individualmente, 
para que o resultado não seja influenciado pelos outros inspetores. 

O Percurso Cognitivo [3] é um método de avaliação de 
usabilidade que tem o principal objetivo a facilidade de 
aprendizagem.  Particularmente, ele visa que o usuário aprenda a 
utilizar o software por exploração [15]. Por ser um método de 
inspeção, ele avaliará o quão fácil a interface é no ponto de vista 
do usuário. Nessa inspeção os inspetores avaliam a interface passo 
a passo, executando uma descrição de tarefa para verificar 
possíveis problemas de usabilidade [15]. Para a avaliação de cada 
passo do cenário de uso, os avaliadores respondem as seguintes 
questões [15]: "A ação correta está suficientemente evidente ao 
usuário?", "O usuário conectará a descrição da ação correta com 
o que ele está tentando fazer?" e "O usuário interpretará 
corretamente a resposta do sistema à ação escolhida?". 

A Web Design Perspectives - Reading Technique (WDP-RT) é 
uma técnica baseada em leitura, e consiste em um conjunto de 
instruções que devem ser seguidas para avaliar aplicações web 
[9]. Este método é uma evolução da técnica Web-based Design 
Perspectives Usability Evaluation (WDP) [9]. As instruções desta 
técnica estão agrupadas de acordo com as perspectivas de projeto 
web: Apresentação, Conceituação e Navegação [9]. A WDP-RT 
foi desenvolvida especificamente para guiar inspetores novatos. 
Os direcionamentos, providos pela técnica, tem por objetivo 
tornar a avaliação mais fácil e simples. Essa técnica exige 
treinamento para ser aplicada [8]. Porém, mesmo com 
treinamento, ainda há dificuldades para aplicar a técnica [7]. 

A técnica Web Evaluation Question Technique (WE-QT) é uma 
evolução da técnica WDP-RT. A WE-QT é um método de 
inspeção de usabilidade para aplicações web. Esta técnica tem o 
objetivo guiar inspetores novatos (com pouco conhecimento e 
experiência em inspeções) a realizarem inspeções com mais 
facilidade, sem ter um conhecimento sólido em inspecionar 
sistemas. A Tabela 1 mostra um trecho da técnica WE-QT. A 
WE-QT consiste em uma série de perguntas que mostram o 
caminho para o inspetor encontrar defeitos na interface. 
Diferentemente da WDP–RT, a WE-QT não necessita de 
treinamento, ela apenas herdou traços da sua técnica WDP-RT 
[7]. A cada resposta, o método pode direcionar o inspetor a um 
fluxo diferente de perguntas [7]: 

 

 

II Workshop de Iniciação Cient́ıfica em Sistemas de Informação, Goiânia - GO, 26 a 29 de Maio de 2015.
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Tabela 1. Trecho da WE-QT, extraído de Fernandes [10]. 

N
o
  Pergunta 

Fluxo 

Sim  Não  Próx. 

1 
A página mostra alguma mensagem (de 
erro, aviso, advertencia,...)? 

Tela 
2 

Tela 
6   

2 

Em relação à(s) mensagem (ns):  

   
Tela 
3 

Não consegui  ver  a(s)  mensagem(ns) 
facilmente 

Não consegui  compreender  a(s) 
mensagem(ns) facilmente 

A(s)  mensagem(ns)  não  segue(m)  o 
padrão visual da página 

3  É (são) mensagem(ns) de erro? 
Tela 
4 

Tela 
5 

 

3.2 Avaliação Inicial das Técnicas 
Neste estudo, uma das técnica escolhida foi a WE-QT, por ter seu 
material disponível para que fosse realizado o estudo 
experimental. Foi realizado um teste piloto, para que fosse 
possível verificar a qualidade do material desenvolvido para a 
aplicação da pesquisa. Para o teste piloto, observa-se se o 
participante é capaz de compreender todo o material apresentado a 
ele. Também será verificado se o tempo de execução do teste está 
de acordo com o tempo previsto, e, se as tarefas propostas para a 
inspeção geram indicadores relevantes para a pesquisa. 

Para realização deste estudo, foram convidados, seis estudantes 
dos cursos de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 
da Universidade Federal do Amazonas, do Instituto de Ciências 
Exatas e Tecnologia (ICET), localizado na cidade de Itacoatiara. 
Os seis estudantes atuaram como inspetores.  

Foram utilizados os seguintes materiais: um notebook, o software 
morae (para gravação das inspeções), além de documentos 
necessários para realização da pesquisa: termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE) e o termo de caracterização do 
participante. As inspeções foram realizadas em um laboratório da 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Além disso, foi 
adotado o método de avaliação cooperativa. Este método permite 
que o participante interaja com o observador, fornecendo dados 
sobre sua interação, além de poder atribuir críticas e sugestões de 
melhoria. Para a execução da inspeção, os participantes deveriam 
cumprir três tarefas, das quais são descritas a seguir: 1) procurar 
por um smartphone da marca Samsung; 2) simular uma compra 
online, onde o participante deveria comprar algum item da loja; e 
3) deslogar-se (assumindo que ele esteja logado). A Figura 1 
mostra um exemplo de como os participantes utilizavam a técnica 
WE-QT. 

4. RESULTADOS PARCIAIS 
Os dados coletados foram analisados de forma quantitativa e 
qualitativa. A percepção de cada participante foi coletada através 
de um questionário pós-inspeção, para que assim fosse possível 
analisar de forma mais precisa. Os dados qualitativos foram 
coletados através da observação dos inspetores e dos vídeos 
gravados (gravados por meio do software morae).   

Os níveis de conhecimento e resultados de cada inspetor, após 
terem interagido com a WE-QT, e ainda, o número de rupturas 
encontradas na técnica de acordo com o MAC, são mostrados na 
Tabela 2. 

Tabela 2. Resultados por participante. 

Participante Experiência 
Inspeção Rupturas Tempo 

1 Baixa 10 rupturas 39min e 41s 

2 Baixa 14 rupturas 39min e 54s 

3 Baixa 16 rupturas 39min e 57s 

4 Media 15 rupturas 42min e 02s 

5 Baixa 18 rupturas 01h e 19min 

6 Baixa 21 rupturas 41min e 54s 

Figura 1. Participante realizando uma inspeção utilizando a WE-QT. 

II Workshop de Iniciação Cient́ıfica em Sistemas de Informação, Goiânia - GO, 26 a 29 de Maio de 2015.
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Sobre a percepção dos participantes em relação a técnica, muitos 
falaram que a técnica WE-QT era fácil e simples. 

Em relação aos pontos positivos, alguns inspetores falavam bem 
da técnica, como é percebido na citação: "Essa técnica é muito 
fácil de aplicar, não foi nem preciso de treinamento para eu 
aprender a utilizá-la” (participantes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7). 

Como os participantes já tinham conhecimento prévio sobre 
usabilidade (pois era requisitado que eles tivessem o 
conhecimento mínimo) foi mais fácil aplicar a técnica, porque não 
havia muita dúvida, como citado a seguir: "(...) Eu achei fácil de 
usar, pois eu entendia o que acontecia na minha interação com a 
técnica (...)" (participante 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7).  

Outro ponto que os participantes discutiam era sobre a técnica 
utilizar perguntas diretas, como mostra a citação: "A técnica 
utiliza bons fundamentos, como fazer perguntas diretas e sem 
muita enrolação, não tirando nosso foco como inspetor (...)" 
(participante 3 e 4). 

Em relação a alguns pontos negativos, houve comentários como: 
"Algumas perguntas não estavam claras e não consegui entendê-
las, então eu apenas marquei sem saber o que ia dar, pois elas 
não estavam de acordo com o eu via na interface (...)" 
(participantes 1, 3, 4, 6 e 8). 

Alguns participantes comentaram da demora da inspeção: "Achei 
que demorou um pouco para concluir a inspeção (...)" 
(participantes 1, 2, 3 e 7). Essas foram algumas percepções tiradas 
dos participantes, cujo teste já foi realizado. Vale ressaltar que a 
pesquisa ainda está em andamento. 

5. CONCLUSÃO 
O foco desta pesquisa é avaliar impacto que a meta-usabilidade e 
a comunicabilidade de 
técnicas de inspeção de usabilidade possuem na sua adoção e 
utilização ao avaliar aplicações web. A partir da avaliação inicial 
das técnicas, foi possível obter resultados parciais em relação às 
rupturas da técnica WE-QT. Este estudo mostrou que a técnica 
WE-QT possui pontos positivos e negativos, apontando 
oportunidades de melhorias da técnica. 
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RESUMO
Neste  artigo,  apresenta-se  o  Assistente  Digital  para

Recomendaçao Turistica em Mapas Interativos (ADMIT).  Ele é

composto  de  (i)  um  aplicativo  web  que  mostra  informaçoes  e

coleta avaliaçoes sobre  atrativos turisticos (naturais  e historico-

culturais)  e  sobre  serviços turisticos  (de  hospedagem  e

alimentação); e (ii) um sistema de recomendação para popular o

mapa  interativo  com  atrativos  e  serviços,  segundo  perfis  de

usuários (extraídos de uma rede social) e avaliações de usuários

acerca dos atrativos e serviços. Adicionalmente, o sistema permite

inserir  pontos  de  interesse turísticos  (serviços  e  atrativos).

Atualmente, o sistema faz uso de uma base de dados, coletados

por  pesquisadores  do  Instituto  de  Estudos  Socioambientais  da

Universidade  Federal  de  Goiás,  acerca  de  atrativos  turisticos

naturais  e  historico-culturais  e  serviços  de  alimentaçao  e

hospedagem em determinados municipios da regiao centro-oeste

do Brasil.
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ABSTRACT
In  this  paper,  is  presented  the  Digital  Assistant  for  Tourist

Recommendation on Interactive Maps (ADMIT). It consists of (i)

a web application that shows information and collects reviews of

tourist attractions (natural, historical and cultural) and on tourist

services (lodging and meals); and (ii) a recommendation system to

populate the interactive map of attractions and services, according

to user profiles (extracted from a social network) and user reviews

about the attractions and services. Additionally, the system allows

you  to insert points of  tourist interest (services and attractions).

Currently,  the  system  makes  use  of  a  database,  collected  by

researchers of the Social and Environmental Studies Institute of

the  Federal  University  of  Goiás,  about  natural,  cultural  and

historical  tourist  attractions  and  food  service  and  lodging  in

certain cities in the midwest region of Brazil.

Categories and Subject Descriptors
Information Systems: Information filtering – information storage

and retrieval, information search and retrieval.

General Terms
Algorithms,  Documentation,  Design,  Human  Factors,

Standardization, Theory.

Keywords
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1. INTRODUÇÃO
O turismo é um fenomeno produzido pelo deslocamento nao lu-

crativo de pessoas para fora de seu local de origem. Atualmente

nao há um padrao global das áreas que subdividem o turismo, mas

o Ministério do Turismo tem  um  programa  de estruturaçao dos

segmentos turisticos que categoriza e padroniza os segmentos e

atividades turisticas como: ecoturismo, turismo cultural, turismo

náutico, dentre outros [8].

A atividade turistica tem sua importancia, pois gera muitos benefi-

cios para o local de destino turistico, dentre eles estao a criaçao de

empregos e a atraçao de investimentos (tanto de iniciativa privada

como iniciativa pública) [2]. A titulo de exemplo, pode-se destacar

a pesquisa divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, na

qual se revelou que cerca de 20% dos empregos gerados em Sergi-

pe foram no setor de turismo [9]. O turismo ainda ajuda a preser-

var a cultura de cada local, que passa a se desenvolver de modo

sustentável e passa a agregar mais valor ao local de destino turisti-

co [8], [10]. O turismo é também um instrumento que dinamiza a

economia, pois engloba algumas atividades como: serviços de alo-

jamento, alimentaçao, transporte, lazer e comércio [7].

Alguns fatores que motivaram este crescimento acima da média

mundial foram o fortalecimento da economia brasileira e a melho-

ria da imagem do Brasil no exterior nos últimos anos [1], [5]. Em

2016 há previsao de melhoria, haja vista que o pais vai receber os

Jogos Olímpicos.

Paralelamente  ao crescimento  do número  de  turistas  no  Brasil,

muitas coisas têm sido melhoradas no setor (qualidade, variedade,

infraestruturas, etc). Porém, quando se trata de escolha de destinos

turisticos,  o  turista  tem  uma  certa  dificuldade  em  escolher.  Há

muita informaçao em guias turisticos, agencias de turismo e prin-

cipalmente na web. Consequentemente, é trabalhoso filtrar de ma-

neira adequada as numerosas informaçoes.

Dessa forma, o turista nem sempre acerta na escolha de destinos

turisticos, de hotéis, restaurantes, etc., que poderiam ser mais inte-

ressantes para ele. Isso se deve principalmente ao fato dos turistas

encontrarem muitas informações em suas pesquisas que lhes cau-

sam certas expectativas; porém, quando eles chegam aos seus des-

tinos, nem sempre o que eles vivenciam  é proximo daquilo que

eles encontraram durante a fase de pesquisa.
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O Assistente Digital para Recomendação Turística em Mapas Inte-

rativos (ADMIT)  tem como objetivo procurar colaborar com  os

turistas e os demais interessados em buscas por informações acer-

ca  de  destinos  turisticos,  especialmente  atrativos  naturais,  his-

tórico-culturais e serviços de hospedagem e alimentação.

O projeto surgiu de uma parceria entre Instituto de Estudos Socio-

ambientais (IES) e o Instituto de Informática (II) da Universidade

Federal de Goiás. Neste trabalho, os pesquisadores do IES fizeram

coleta de dados por meio de pesquisa de campo e se interessavam

por um aplicativo para mostrar essas informações em um mapa in-

terativo. Por sua vez, os pesquisadores do II se interessaram por

adicionar serviço de recomendação e dinamismo à aplicação.

Face a esta situação, o projeto ADMIT objetiva desenvolver uma

aplicação J2EE com uso da API do GoogleMaps para exibição de

dados de atrativos e serviços turísticos, bem como inserção de no-

vos pontos ao mapa interativo e coleta de avaliações de usuários

acerca dos serviços e atrativos. Os dados coletados das avaliações

dos usuários e as informações do perfil das redes sociais são utili-

zados como entrada ao módulo de recomendação que mostra atra-

tivos  e  serviços  turísticos que o usuário avaliou  positivamente.

Embora o módulo de recomendação ainda não esteja concluído,

foram realizados alguns experimentos e atividades, que permitem

que se apresente aqui uma prova de conceito acerca do potencial

deste trabalho.

Na Seçao 2, é feita a apresentaçao de alguns trabalhos relaciona-

dos. Mais detalhes acerca dos dados, da aplicaçao web e do siste-

ma de recomendaçao que fazem parte do ADMIT sao tratados na

Seçao 3. Em seguida, na Seçao 4, é feita discussao acerca deste

trabalho; isso envolve análise e comentário das principais dificul-

dades encontradas até o momento e informações sobre trabalhos

futuros. Posteriormente, conclui-se este trabalho na Seção 5. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS

Os sistemas de recomendaçao tem sido correlacionados com o tu-

rismo de forma a ajudar usuários a escolher atrativos turisticos e

pacotes de viagens; nesse sentido, pode-se destacar alguns exem-

plos interessantes:  Em [6] é  apresentado um  trabalho composto

por uma análise de algoritmos de recomendaçao utilizados em e-

commerce  com  mineraçao  de  dados,  adicionalmente,  discutem

aplicaçao desses métodos no turismo e também fazem proposiçao

de sistema com a combinaçao de vários métodos para melhorar os

resultados da recomendaçao. No trabalho [4] é feito o uso da teo-

ria do contexto,  em que se considera aspectos como comporta-

mento historico, contexto atual e fatores demográficos para me-

lhorar os resultados da recomendaçao ao usuário; no trabalho [3],

sao utilizadas variáveis como a condiçao de saúde do corpo e a ca-

pacidade de participação em atividades do cotidianas, como pre-

parar comida e socializar-se com as pessoas para recomendar pa-

cotes de viagem de acordo com a aptidao de pessoas idosas. O tra-

balho [12] mostra um meio de resolver a partida à frio baseando a

recomendaçao em dados demográficos porém este trabalho mostra

que para a recomendaçao ser mais personalizada sao necessários

mais dados além dos dados demográficos; e por último,  em [13] é

apresentado um trabalho em que a recomendaçao de viagens é ba-

seada em  fotos  com  localizaçao do site Panoramio,  a  partir  do

qual, obtém-se informaçoes de localizaçao de atrativos mais fre-

quentados para gerar rotas de viagens.

Ao se considerar os trabalhos supracitados, percebe-se o uso de

tecnologias web  para tratar temas relacionados à turismo, mine-

raçao de dados, análise de algoritmos e até conexao com sites so-

ciais para recomendaçao de destinos turisticos. Porém, até onde os

autores deste trabalho pesquisaram,  não foi encontrado trabalho

que aborda recomendaçao em mapas interativos com marcaçao de

pontos para atrativos turisticos naturais e historico-culturais e ser-

viços de hospedagem e alimentaçao a partir de perfis extraidos de

redes sociais populares e de avaliações feitas por usuários em ma-

pas interativos. 

3. ADMIT

O ADMIT é fruto de um trabalho multidisciplinar que envolve

pesquisadores de Computação e Geografia. O projeto conta com

uma base dados formada a partir de coletas de dados feitas em

pesquisa de campos,  uma aplicaçao web  com mapa interativo e

um sistema de recomendaçao (a ser concluido e integrado à apli-

caçao web). Esses tres elementos serao apresentados em maior de-

talhe nas seções 3.1, 3.2 e 3.3. 

3.1 Base de Dados

A base de dados é composta por dados de usuários obtidos pela

rede social Facebook (são autorizados de acordo com o termo de

uso do rede social e da autorização do usuário). Para que esses da-

dos possam ser utilizados pelo ADMIT é preciso que os usuários

tenham conta na rede social e façam sua autenticação nesta rede

via o sistema web ADMIT. Esses dados fazem parte do perfil do

usuário no Facebook, e.g.: nome, data de nascimento e escolarida-

de. Adicionalmente, a base possui dados acerca de atrativos natu-

rais e historico-culturais e dados de serviços de alimentaçao e hos-

pedagem que incluem informaçoes como: nome, acessibilidade e

meio acesso. Os dados sobre atrativos e serviços foram coletados

em pesquisa de campo pelo Instituto de Estudos Socioambientais

da UFG, em municipios da regiao centro-oeste do Brasil no ano

de 2013.

Os dados originais dos atrativos e dos serviços turisticos foram ta-

bulados em  planilhas de forma  nao normalizada,  ver  Tabela 1.

Apos ser estabelecida parceria com o Instituto de Informática da

UFG, os dados foram normalizados e, a partir de um Modelo de

Entidade e Relacionamentos,  foi implementada a base de dados

para os dados originais. Face a ideia original, foi discutida a possi-

bilidade tentar apresentar os atrativos e serviços turísticos de for-

ma diferente aos usuários do sistema. Diante desta hipotese, op-

tou-se por usar dados de redes sociais.

Tabela 1. Atributos e dados originais dos atrativos tu-
rísticos e serviços turísticos.

Nome

Horário de 

Funciona-

mento

Responsá-

vel

Infraestrutu-

ra

Atrativo 

Turístico

Centro 

Cultural 

Casa Ver-

de

De segunda a

segunda das 

08:00 às 

18:00 horas

Prefeitura 

de Colinas

do Sul

Trilha de 

acesso pavi-

mentada.

Serviço 

Turístico

Hotel Pa-

lace Hoyal

24 horas, to-

dos os dias 

da semana, 

inclusive fe-

riados

Jaime Ri-

beiro

Capacidade:

30 veículos,

55 leitos, 

incluso café

da manhã.

Em sintese, o ADMIT dispoe dados de (i) atrativos turisticos, (ii)

de serviços turisticos e (iii)  de usuários.  Além disso, há tabelas

para especializar dados desses grupos, e.g.: Tipo de Atrativo, Tipo

de Serviço, Meio de Acesso, Tipo de Acessibilidade e Unidade de

Conservaçao, que ajudam  a definir os atrativos turisticos e ser-

viços turisticos.  Os dados de endereços foram  armazenados em

uma estrutura composta pelas seguintes tabelas: Endereço, Estado,

Municipio e Comunidade. 

Os  atrativos  turísticos  representam  qualquer  destaque  natural

como montanhas, parques e cachoeiras ou histórico-cultural que

incluem centros culturais de cidades, igrejas e praças. Todos esses

atrativos têm características que podem atrair turistas para visitar
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o local.

Os serviços turísticos são definidos como qualquer sociedade ou

companhia que explora ramo de restauração ou qualquer socieda-

de ou companhia que explora o ramo de hospedagem ou hotelaria.

Esses dois tipos de serviços são essenciais para os visitantes.

Os usuários são todas as pessoas que utilizam o sistema e podem

colaborar com os dados de perfis da rede social Facebook e tam-

bém com avaliações acerca de atrativos e serviços turísticos (para

os atrativos e serviços há botões “Gostei” e “Não Gostei”). Os da-

dos de usuários e de avaliações são registrados na base de dados

para o sistema poder realizar o serviço de recomendação de atrati-

vos e serviços turísticos.

As relações Tipo de Atrativo e Tipo de Serviço compõe descri-

ções padronizadas de todos os tipos que ajudam a definir mais es-

pecificamente os atrativos e serviços turísticos, exemplos: chapa-

da, colina, centro de atendimento ao turista, hotel, dentre outros.

A relação Meio de Acesso compõe a descrição curta de como tu-

rista chega ao atrativo ou serviço turístico, por exemplo: via urba-

na pavimentada, via rural de sinal e rodovia pavimentada. A rela-

ção  Tipo  de  Acessibilidade  compõem  a  dificuldade  do  turista

adentrar no atrativo ou serviço turístico, exemplos incluem: fácil

acesso, acesso moderado e necessário guia ou condutor. Por fim, a

relação Unidade de Conservação representa áreas naturais defini-

das pelo Poder Público para proteger e conservar propriedades na-

turais relevantes.  Com  a finalidade de destacar as  Unidades de

Conservação, cada atrativo ou serviço turístico é incluído em uma

unidade, caso esteja circunscrito ou caso seja limítrofe.

O endereço de um atrativo ou serviço é uma composição das rela-

ções Endereço, Estado, Município e Comunidade. A relação Co-

munidade descreve um local dentro de um município, e pode ser

descrito também como setor, vila ou bairro; assim, o nome Comu-

nidade foi padronizado para o banco de dados. As relações Estado

e Município são compostas apenas pelo nome de cada uma além

das chaves primárias e chaves estrangeiras.

3.2 Aplicação Web

A aplicação web apresenta em sua página principal mapa interati-

vo no qual usuários podem ver informações de diversos atrativos

naturais e histórico-culturais, e serviços de alimentação e hospeda-

gem. No mapa estão disponíveis marcadores que representam os

atrativos e serviços turísticos. Ao se clicar nesses marcadores, a

aplicação apresenta informações e imagens dos atrativos e dos ser-

viços. A princípio, foi escolhido popular o mapa com 5 marcado-

res para cada tipo de serviço e atrativo por município. A Figura 1

apresenta a página principal da aplicação web. Vale destacar que

se trata de um momento inicial, ainda sem recomendação.

A exibição dos atrativos e dos serviços no mapa pode ser ajustada

pelo uso de filtros que permitem especificar o tipo (por exemplo,

natural e histórico-cultural) e subtipo (e.g. montanha, cachoeira e

igreja).  Dessa  forma,  quando o  usuário  seleciona  determinados

atrativos e seus subtipos, o mapa exibe somente dos marcadores

referentes aos atrativos e aos subtipos escolhidos pelo usuário.

Além do acesso às informações referentes aos atrativos e serviços

turísticos, o usuário pode se autenticar ao sistema com o uso de

sua identificação e senha da rede social Facebook. Dessa forma,

ele pode contribuir com os dados do seu perfil, oriundos da rede

social e avaliar atrativos e serviços com uso dos botões “Gostei” e

“Não Gostei”, presentes nas janelas pop-ups que se abrem ao se

clicar em um atrativo ou serviço apresentado no mapa.

3.3 Sistema de Recomendação

O módulo de recomendação de atrativos e serviços turísticos fun-

ciona com  base em agrupamentos e ranqueamentos.  A primeira

etapa consiste no agrupamento de usuários (com base em dados de

idade, sexo, estado civil, escolaridade, religião, e política) e atrati-

vos e serviços (com base em tipo, subtipo, acessibilidade e meio

de acesso). Para isso, foi proposto o uso do algoritmo K-means, e

da API do programa de mineração de dados WEKA, que imple-

menta esse e outros algoritmos. Para esses agrupamentos forma-

dos, será usado doravante o termo clusters (bastante comum em

mineração de dados).

A segunda etapa consiste em descobrir quais grupos de usuários

gostaram mais de quais grupos de atrativos e serviços. Para isso, é

encontrada a taxa de “Gostei” entre os grupos de usuários e os

grupos de atrativos e serviços. Essa taxa é dada pela computação

do total de “Gostei” de todos os atrativos ou serviços de um deter-

minado cluster, que foram marcados por todos os usuários de um

determinado cluster. Por exemplo, se for computado 10 “Gostei”

em um  cluster com 10 atrativos naturais, cujos votos vieram  de

um cluster com 100 usuários, isso indica que a taxa de “Gostei”

foi de 10%. 

Para o modelo inicial,  foi proposto a criação de 5  clusters para

atrativos naturais, 5 para atrativos histórico-culturais, 5 para servi-

ços de alimentação e 5 para serviços de hospedagem. Assim, eles

ficam agrupados por semelhança de características.

Para os usuários, foi proposto a criação de 10 clusters, que são ge-

rados a partir dos dados obtidos da rede social, entre eles, pode-se

destacar: estado civil, idade, escolaridade, religião e sexo. Dessa

forma, os usuários ficam agrupados por mais de 2 ou 3 caracte-

rísticas. 

O sistema de recomendação gera 4 listas ordenadas para cada um

dos 10 clusters de usuários. Assim, os 5 clusters de atrativos natu-

rais, atrativos histórico-culturais, serviços de hospedagem e servi-

ços de alimentação ficam ordenados em fila para cada um dos 10

grupos de usuários.  A recomendação se apoia nesta ordenação.

Porém, para que ela funcione, é preciso que os usuários se autenti-

quem e sejam classificados em um  dos 10 clusters de usuários.

Por último, o mapa deve ser populado com os elementos presentes

em cada cluster ranqueado na primeira posição de cada uma das 4

listas referentes ao cluster em que o usuário autenticado foi classi-

ficado.

Dessa forma, o sistema dá maior visibilidade aos atrativos mais

apreciados pelos usuários com perfil parecido com o do usuário

que se autentica na aplicaçao. Vale lembrar, que a recomendaçao

ocorre no momento inicial que se carrega o mapa. A partir do mo-

mento que o usuário faz uso dos filtros, o mapa é populado com

informações referentes aos atrativos e serviços selecionados pelo

usuário nos filtros.

4. DISCUSSÃO

No projeto ADMIT, a base de dados já foi implementada e os da-

dos coletados em pesquisa de campo já foram inseridos. O Geren-Fig. 1. Interface principal da aplicaçao web.
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ciador  de  Banco  de  Dados  adotado  foi  o  PostgresSQL versão

9.2.8.

A aplicação web se encontra em estado avançado de desenvolvi -

mento. Ainda será necessário fazer testes com o módulo de reco-

mendação (a ser concluído). Atualmente, os dados e imagens de

atrativos e serviços são inseridos apenas por administradores do

sistema. Ainda está aberta a questão de tornar público os serviços

de inserção de informações e de imagens no sistema, ou de im-

portá-las de outro serviço, por exemplo o Google Maps.  Para a

implementação da aplicação web, foi adotado Java EE com uso de

JSF  e Primefaces (que por sua vez,  faz uso da API  do Google

Maps). 

Para a parte de recomendação foi feita uma prova de conceito com

o uso da ferramenta WEKA 3 e o algoritmo K-means. Trabalho

análogo foi realizado pelo grupo de pesquisa dos autores deste ar-

tigo e está em estado adiantado [11]. Para pequenos conjuntos de

dados (por volta de uma centena de tuplas), os agrupamentos fo-

ram realizados em intervalos de tempo muito pequenos, na ordem

de poucos décimos de segundo (em um laptop Macbook Pro, com

processador de 2.6 GHz Intel Core i5, 8 GB 1600 MHz DDR3 e

sistema operacional OS X 10.9.2).

Há duas observações importantes para o ADMIT.  A primeira é:

no começo da operacionalização do serviço a coleção de dados so-

bre usuários será a princípio inexistente e crescerá aos poucos. Por

isso,  a  recomendação  (população  dos  atrativos  e  serviços  no

mapa) vai ser a princípio aleatória (5 de cada por município). Em

seguida, a partir de 200 avaliações por grupo de atrativos e servi-

ços, ela vai considerar unicamente os atrativos e serviços majori-

tariamente avaliados como “Gostei” (os 5  balões de atrativos e

serviços por município virão desse ranque coletivo). Essa forma

também será aplicada aos usuários que não se autenticarem. A re-

comendação atuará conforme previsto na Subseção 3.3  somente

após obter dados suficientes de usuários para se criar 10 clusters

(os autores estimam uma quantidade de 1000 usuários para formar

10 clusters de 100 usuários). 

A segunda observação se trata da validação do processo de reco-

mendação. Por não se tratar de algo óbvio e pelo fato de não se

desejar métodos intrusivos, a avaliação será feita pela comparação

entre o que o sistema recomenda aos usuários (em um momento

anterior) e o que estes mesmos usuários dizem (em um momento

posterior)  sobre  os  atrativos  e  serviços.  Esse tipo  de validação

também não poderá ser feito de imediato, porém será feito de for-

ma não intrusiva e muito simples. Assim que estes dados existi-

rem em quantidade satisfatória, poderão ser feitas algumas obser-

vações acerca de taxa de acerto em recomendações. Vale destacar

que não será prudente falar de forma acertiva.

5. CONCLUSÃO
Um dos grandes desafios de se usar mapas interativos para apre-

sentar informações a usuários é a escolha do que se apresenta e a

quantidade do que se apresenta. Isso se deve ao fato de haver inte-

resses muitos distintos por parte de usuários.

Até o presente momento, a maior motivação deste trabalho é favo-

recer usuários a encontrarem atrativos turísticos e serviços turísti-

cos interessantes, segundo perspectiva de cada um. Para isso, este

trabalho apresentou proposta de categorizar atrativos,  serviços e

usuários, para tentar estabelecer relacionamentos entre eles.

Neste  artigo,  foi  apresentado  o  projeto  ADMIT,  as  formas  de

agrupar os dados, como se faz as associações entre usuários e atra-

tivos e serviços, e aplicação web utilizada para disponibilizar esse

serviço. Esse trabalho foi realizado em Iniciação Científica.
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RESUMO
Organizações de Tecnologia da Informação (TI) têm adotado

Metodologias Ágeis (MA) para atender a demandas por qua-
lidade e entrega rápida de software de Sistemas de Informa-
ção (SI). Entretanto, adotar MA não garante a agilidade. É
necessário calibrar a Cultura Organizacional (CO) vigente,
tornando-a uma cultura ágil. Para isso, são necessárias téc-
nicas, guias, diretrizes, e modelos que auxiliem organizações
a estabelecer estratégias para modificar sua CO, tornando-a
ágil. Este artigo apresenta um modelo conceitual preliminar
sobre a relação existente entre CO e MA. Ele (i) sistematiza
conceitos e relações; (ii) avança o estado da arte; (iii) lista
fatores que influenciam a adoção de MA; e (iv) oferece um
panorama da área.

Palavras-Chave
Cultura Organizacional, Metodologias Ágeis, Sistemas de
Informação, Modelo Conceitual

ABSTRACT
Information Technology (IT) Organizations have adopted
Agile Methodologies (AM) to meet demands for quality and
fast delivery of Information Systems (IS) software. However,
adopting AM does not assure agility. We need to transform
the current Organizational Culture (OC), shifting it to an
agile culture. Thus, it is necessary techniques, artifacts,
guidelines, and models to support organizations to develop
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strategies to modify their OC, making it agile. This paper
presents a preliminary conceptual model of the relationship
between OC and AM. Our model (i) systematizes concepts
and relationships ; (ii) advances the state of the art; (iii) lists
factors that influence the adoption of AM; and (iv) provides
an overview of the area.

Categories and Subject Descriptors
D.2.9 [Softwar Engineering]: Management—Productivity;
H.4.0 [Information Systems Applications]: General; J.4 [Com-
puter Applications]: Social and Behavioral Sciences—Sociology
[]

General Terms
Information Systems

Keywords
Organizational culture, Agile Methodologies, Conceptual Mo-
del

1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de software de Sistemas de Informa-

ção (SI) é uma atividade estratégica para organizações de
Tecnologia da Informação (TI) e para aqueles que conso-
mem seus produtos. Trata-se de uma atividade complexa, e
deve atender a restrições ŕıgidas de prazo e orçamento, entre-
gando produtos com qualidade e valor agregado em tempo
reduzido. Neste contexto, algumas abordagens de desenvol-
vimento de software tais como as Metodologias Ágeis (MA)
são frequentemente utilizadas por valoriarem a interação so-
cial e reduzir o foco em documentação, apoiando assim, a
entrega de software de modo ágil e com qualidade. Entre-
tanto, o uso de MA durante a condução de um projeto de
desenvolvimento de software de SI não necessariamente ga-
rante que a propriedade conhecida como “agilidade” seja al-
cançada [6]. É necessário que um conjunto de práticas de
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trabalho da organização estejam institucionalizadas e ali-
nhadas para apoiar o uso de MA efetivamente.

Ao conjunto de premissas e crenças próprias de um grupo
de pessoas pertencentes a uma empresa dá-se o nome de Cul-
tura Organizacional (CO) [4]. Em linhas gerais CO corres-
ponde ao conjunto de valores, práticas e/ou costumes exis-
tentes no dia a dia de uma organização. Em paralelo, MA
exigem por si só uma mudança na forma de trabalhar da
empresa. Elas incentivam a comunicação constante entre os
stakeholders, práticas de trabalho em dupla como progra-
mação em pares, reuniões rápidas, trabalho colaborativo, e
cooperação [1]. Neste sentido, é necessário que exista uma
CO vigente alinhada com os objetivos desta abordagem, ou
que haja uma mudança cultural na organização para favo-
recer o uso de MA, fazendo emergir a agilidade de fato.

A partir da necessidade de alinhamento entre MA e CO, e
das lacunas existentes, um Mapeamento Sistemático da Li-
teratura (MSL) foi conduzido [2] para identificar como esses
conceitos se relacionam, e de que modo as empresas podem
alinhar os preceitos de MA à CO existente. Entre as princi-
pais conclusões do estudo, notou-se a falta de práticas, guias,
modelos, recomendações, técnicas, processos, e artefatos que
efetivamente apoiem o processo de modificação de CO com
o intuito de aproximá-la da filosogia ágil. Neste sentido, fo-
ram coletados os principais conceitos e resultados existentes
na literatura relacionados à influência da adoção de MA na
CO, e a influência da CO na condução de MA, para elaborar
um modelo conceitual sobre CO no contexto de MA. Este
tipo de modelo contribui para a comunidade de SI por es-
truturar o conhecimento que está disseminado na literatura
especializada, comunicando as percepções obtidas durante o
estudo realizado em uma linguagem acesśıvel para qualquer
profissional da área de SI.

Este artigo apresenta a primeira versão deste modelo con-
ceitual sobre a relação entre CO e MA. Ele contribui por
apresentar os principais conceitos da área, dando um pa-
norama sobre a relação entre os termos, e apresentando o
estado da arte relacionado ao tópico de pesquisa. O artigo
estrutura-se da seguinte forma: A Seção 2 apresenta todos os
conceitos necessários para compreender o modelo em ques-
tão; a Seção 3 detalha o modelo conceitual; a Seção 4 discute
os resultados encontrados; enquanto a Seção 5 apresenta as
considerações finais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A dinâmica dos ambientes organizacionais tem despertado

o interesse dos pesquisadores [5]. Ela tem sido abordada por
diversos pontos de vista, e uma das vertentes mais dissemi-
nadas é a Cultura Organizacional (CO). CO é um conjunto
de pressupostos básicos adquiridos pelos membros de uma
organização que funcionou bem o suficiente para ser adotado
e repassado aos novos membros [10]. Ela é composta de uma
variedade de fatores como padrões de comportamento, for-
mas de pensar internalizadas, e até mesmo o ambiente f́ısico
de trabalho.

Nesta vertente o comportamento exposto pelos membros
das organizações é tratado como um traço cultural adqui-
rido pela convivência com os colegas, pela forma como o
trabalho é conduzido, pelo modo como as relações de hie-
rarquia e comunicação são estabelecidas, e pela adaptação
à rotina da organização. CO assemelha-se ao que é cha-
mado de Cultura Nacional [8], isto é, a cultura de cada páıs
que determina normas comportamentais da população ad-

quiridos pela transferência de conhecimentos ao longo das
gerações durante décadas de adaptação à realidade inerente
ao páıs em que residem. Entretanto, apesar da influência
da Cultura Nacional na CO da organização (uma vez que
não é posśıvel dissociá-las) [8], a CO tem escopo de análise
restrito ao espaço organizacional.

Para facilitar a análise e entendimento da CO, Schein [10]
a dividiu em três ńıveis conceituais: “Artefatos”, “Valores
Expostos” e “Pressupostos Básicos”. O primeiro é mais ex-
terno e portanto mais viśıvel e fácil de ser identificado. Nele
estão presentes fatores como ambiente f́ısico e estruturas e
processos da organização. O segundo ńıvel trata de valo-
res, determinando a maneira de agir que é compartilhada
pelos membros de um grupo, como filosofias de trabalho, re-
gras de comportamento, estratégias e objetivos. Finalmente,
o terceiro e último ńıvel classifica pressupostos individuais
e coletivos já internalizados pelos membros da organização,
tais como percepções, sentimentos e maneira de pensar. Pela
definição de Schein do que é CO e seus ńıveis, pode se identi-
ficar que processos, regras e rotinas da organização são parte
integrante e influenciadora do comportamento dos colabora-
dores. Assim metodologias de desenvolvimento de software
como MA podem, à primeira vista, ter relação com CO.

Metodologias Ágeis (MA) são um conjunto de práticas que
objetivam tornar o processo de desenvolvimento mais res-
ponsivo a mudanças, entregando resultados constantes, valo-
rizado as relações sociais e uma documentação mais leve [1].
O manifesto ágil [1] é utilizado como referência na definição
de MA. Nele são listados prinćıpios que são compartilha-
dos por tais metodologias. MA diferenciam-se dos métodos
tradicionais de desenvolvimento (RUP, Cascata etc.) por
darem mais importância às relações sociais e à comunicação
inerentes ao processo de desenvolvimento de software.

Entretanto, a partir de um estudo sistemático conduzido
[2], verificou-se que existem poucas propostas que sistemati-
zam o conhecimento sobre a relação entre CO e MA. Além
disso, os poucos trabalhos que apresentam resultados so-
bre este tema não dão indicações de um conjunto efetivo de
ações, guias, práticas, processos, ou quaisquer outros ele-
mentos que possam auxiliar em uma eventual mudança or-
ganizacional requerida para efetivamente alinhar CO e MA.
Dada esta necessidade, este estudo propôs-se a conceber um
modelo conceitual que documente as percepções adquiridas
pelos autores deste trabalho durante a condução do MSL.

3. RUMO A UM MODELO CONCEITUAL
Para elaborar o modelo conceitual, um MSL foi adotado

como metodologia e conduzido. MSL são procedimentos
metodológico-cient́ıficos de revisão de literatura que anali-
sam os estudos primários existentes sobre uma área de pes-
quisa. A partir dessa análise, as informações coletadas con-
cernentes às questões de pesquisa elaboradas são interpre-
tadas. Em seguida, informações são extráıdas para fornecer
um panorama daquela área [12]. MSL é guiado por um pro-
tocolo dispońıvel externamente1 que especifica as questões
de pesquisa que pretende-se responder, além dos critérios
que devem ser observados para validar as descobertas [7]. O
modelo conceitual foi concebido utilizando as respostas às
Questões de Pesquisa presentes no protocolo, e resultados
preliminares [3].

A Figura 1 apresenta o modelo concebido após as avalia-

1Protocolo do MSL: http://goo.gl/4G9phW
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22



Figura 1: Um Modelo Conceitual sobre a relação entre CO e MA.

ções dos estudos primários documentado como um diagrama
de classes da UML. Os conceitos centrais do modelo sãoCul-
tura Organizacional (CO) e Metodologia Ágil (MA). A
organização possui uma CO. Quando a organização aplica
uma MA, surge um conceito chamado“agilidade emergente”.

Segundo este modelo, toda Organização possui uma CO
que pode ser caracterizada pelo modelo de Schein [10]. A CO
divide-se em ńıveis e cada ńıvel é composto de pressupostos
básicos, valores expostos, e artefatos, respectivamente. Se-
gundo Quinn e Cameron [9], ela pode ser de quatro tipos:
Clã, Democrática, Hierárquica ou Disciplinada.

Scrum e XP são tipos de MA citados nos estudos. No
contexto do desenvolvimento de software, independente da
MA utilizada, alguns fatores impactam positiva ou negati-
vamente no sucesso da adoção da MA em uma organização.
Tais fatores são:

• Flexibilidade “Estrutural”: a flexibilidade da orga-
nização em termos hierárquicos e de mudanças em seu
dia a dia de qualquer ordem/tipo;

• Liderança que assuma riscos: quando gerentes ou
ĺıderes do projeto estão preparados para eventuais mu-
danças no planejamento e como eles lidam com elas;

• Colaboração: os envolvidos no projeto (stakeholders,
gerentes, funcionários) buscam se ajudar mutuamente
na resolução dos problemas no dia a dia do projeto;

• Feedback : a forma como a comunicação na organiza-
ção é tratada, preocupando-se em verificar se os canais

de comunicação possuem algum empecilho, se os ge-
rentes encorajam esta comunicação, e também se após
este feedback os relatos apresentados são de fato apli-
cados no projeto;

• Satisfação do Colaborador: aspectos como as con-
dições de trabalho fornecidas, as ferramentas dispońı-
veis, o apoio por parte dos gerentes para com os cola-
boradores do projeto;

• Incentivo a inovação: a capacidade dos ĺıderes do
projeto para incentivar seu liderados a buscar novas
maneiras de conduzir o trabalho diferentes daquelas já
propostas durante o planejamento inicial do projeto;

• Definição de papéis: quando todos os envolvidos no
projeto sabem exatamente o que devem fazer, como
fazer e principalmente, como aquilo se encaixa com as
outras atividades a serem realizadas. Se todos tive-
rem essa visão sobre o produto final e o processo de
produção, aspectos como a proatividade e colaboração
surgem com maior naturalidade e eficiência;

• Trabalho em equipe: quando os colaboradores da
organização buscam se ajudar mutuamente; essa união
permite que defeitos ou fraquezas de alguns sejam com-
plementadas com as virtudes de outros.

• Ausência de Liderança: falta de uma figura de li-
derança que delegue formalmente atividades e acom-
panhe o desempenho e motivação dos colaboradores.
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Todos os fatores listados influenciam na adoção da MA
e fazem parte da CO vigente. Estes fatores podem estar
presentes ou não na CO, beneficiando ou prejudicando a or-
ganização. E se ausentes, prejudicam. Por fim, segundo
Siaskas e Siaskas [11], dentro da CO existem subculturas.
Em organizações que utilizam MA, surge a subcultura de-
nominada “cultura ágil” [13], que em linhas gerais seria uma
cultura especifica e ideal para a a aplicação bem sucedida
de MA.

4. DISCUSSÃO
Este modelo conceitual é valioso para a comunidade de SI

porque estrutura um conhecimento obtido à luz de um es-
tudo sistemático da literatura. Até onde se investigou, não
há precedentes deste tipo de modelo no tocante à investiga-
ção de CO no contexto da aplicação de MA em organizações
de desenvolvimento de SI.

Como aplicações potenciais para o modelo, pode-se desta-
car (i) o uso para diálogos, apresentação, e conscientização
sobre a influência da CO na adoção de MA em empresas de
desenvolvimento de software brasileiras, e (ii) o uso como
referência para investigações futuras sobre o mesmo tópico,
adicionando conceitos e relações para expandir o escopo do
modelo. Adicionalmente, durante o MSL conduzido, uma
das principais oportunidades de pesquisa identificadas foi a
proposição de métodos, processos, diretrizes, guias, e demais
artefatos que possam auxiliar num projeto de alinhamento
entre a cultura vigente e uma cultura ideal ágil, aproximando
a primeira da última através de transformações no modo com
o trabalho é conduzido. Por consequência, prover uma lista
de fatores de CO que influenciam no trabalho com MA in-
centiva mudanças de postura na equipe e no modo como o
trabalho é conduzido, favorecendo a migração para a cultura
de trabalho efetivamente ágil. Este modelo pode ser um im-
portante insumo, aliado aos outros resultados anteriores do
MSL, para a concepção de novos artefatos para este fim.

Quanto à validação, o modelo foi constrúıdo como resul-
tado de um MSL, sendo considerado correto por construção.
Avalia-se também, que o modelo é adequado, e pode repre-
sentar a gênese de um modelo mais amplo e abrangente,
que documente a realidade das organizações brasileiras, e os
reais fatores da CO que influenciam na adoção de MA, já
fornecendo um subconjunto inicial destes fatores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo propôs um modelo conceitual que sumariza e

documenta os conceitos mais importantes e as relações exis-
tentes entre Cultura Organizacional (CO) e Metodologias

Ágeis (MA) no contexto de companhias de desenvolvimento
de software de SI. O modelo foi constrúıdo como resultado
de um Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL) [2]. O
trabalho contribui por (i) prover um modelo estruturado que
documenta a relação entre CO e MA, e quais fatores de CO
influenciam na adoção de MA, (ii) avançar o estado da arte
por prover a sistematização deste conhecimento, algo não
encontrado em nenhum outro estudo anterior, e (iii) unifor-
mizar o vocabulário de discurso, evitando ambiguidades.

Técnicas, práticas, guias, diretrizes, estratégias, planos,
modelos, processos, métodos, e outros artefatos precisam
ser propostos para auxiliar no processo de transição pelo
qual uma organização deve passar para efetivamente trans-
formar a CO vigente em uma cultura ágil. Este modelo é

um primeiro ensaio neste sentido. Ainda assim, vale ressal-
tar que o modelo deve ser amadurecido e refinado, apesar
de já ser útil como artefato teórico. Espera-se que o mo-
delo proposto possa favorecer pesquisadores e empresários
da área de TI na condução de seus esforços para conscien-
tizar os colaboradores sobre a existência e importância da
CO na rotina da organização, e da necessidade de estabelecer
estratégias para adoção de MA, ressaltando a importância
de CO. Pode-se vislumbrar como trabalhos futuros a aná-
lise de campo da realidade da empresas utilizadoras de MA,
identificando pontos adicionais como por exemplo se existe
inserção de CO adquiridas em trabalhos anteriores pelos co-
laboradores na realidade da organização atual, identificando
se a inserção de novos membros na equipe tem influência na
CO da organização.
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pages 1–7, Goiânia, Brasil, 2014.

[4] G. Hofstede. Culture and organizations. International
Studies of Management & Organization, pages 15–41,
1980.

[5] C. I. Administração nos Novos Tempos: Os novos
horizontes da administração. Campus: Rio de Janeiro,
1999.

[6] J. Iivari and N. Iivari. The relationship between
organizational culture and the deployment of agile
methods. IST, 53(5):509–520, May 2011.

[7] B. Kitchenham, O. P. Brereton, D. Budgen,
M. Turner, J. Bailey, and S. Linkman. Systematic
literature reviews in software engineering–a systematic
literature review. IST, 51(1):7–15, 2009.

[8] F. C. P. Motta. Cultura nacional e cultura
organizacional. Revista da ESPM, 2(2):17–23, 2008.

[9] R. E. Quinn and J. Rohrbaugh. A spatial model of
effectiveness criteria: Towards a competing values
approach to organizational analysis. Management
science, 29(3):363–377, 1983.

[10] E. H. Schein. Organizational culture and leadership,
volume 2. John Wiley & Sons, 2010.

[11] K. V. Siakas and E. Siakas. The agile professional
culture: A source of agile quality. Softw. Process,
12(6):597–610, Nov. 2007.
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24



Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis: 
Tipos e Exemplo de Aplicação na plataforma iOS 

Alternative Title: Application Development for Mobile Devices: 
Types and Application Example on the iOS platform 

Leandro Luquetti B. da Silva 
Centro Universitário Municipal de 

Franca – Uni-FACEF 
Av. Dr. Alonso y Alonso, 2400 
Bairro São José, Franca-SP 

55 16 3713 4688 

leandroluquetti@gmail.com 

Daniel Facciolo Pires 
Centro Universitário Municipal de 

Franca – Uni-FACEF 
Av. Dr. Alonso y Alonso, 2400 
Bairro São José, Franca-SP 

55 16 3713 4649 

dfpires@gmail.com 

Silvio Carvalho Neto 
Centro Universitário Municipal de 

Franca – Uni-FACEF 
Av. Dr. Alonso y Alonso, 2400 
Bairro São José, Franca-SP 

55 16 3713 4619 

silviocarvalhoneto@gmail.com 

 

RESUMO 
Este artigo apresenta uma comparação entre os tipos de 
desenvolvimento de aplicações móveis e descreve conceitos sobre 
o sistema operacional e a arquitetura iOS. Tem ainda como 
objetivo, apresentar ferramentas de desenvolvimento para 
aplicativos em dispositivos móveis, com foco na tecnologia iOS, 
discutindo exemplos para ilustrar diferenças entre as aplicações. O 
presente estudo é relevante na medida em que é crucial para o 
desenvolvedor iniciante conhecer as diferentes formas de se 
construir aplicativos e soluções mobile.   

Palavras-Chave 
Desenvolvimento de Aplicativos móveis, iOS, Aplicativos 
Híbridos, Web e Nativos. 
 

ABSTRACT 
This paper compares types of mobile application development and 
describes concepts about mobile operating system and the iOS 
architecture. The objective is to present development tools for 
applications on mobile devices, with focus on iOS technology, 
discussing examples to illustrate differences between applications. 
This study is relevant because it is crucial for the beginner 
developer to know the different ways to build mobile applications 
and solutions. 

Categories and Subject Descriptors:  
C.5.3 [Computer System Implementation]: Microcomputers---
Portable devices 

General Terms:  
Design, Languages 

Keywords 
Development, iOS mobile Applications, Hybrid Applications, 
Web Applications, Native Applications 

1. INTRODUÇÃO 
Atualmente, o uso de aplicativos em dispositivos móveis é 

pervasivo. De acordo com os dados da pesquisa do instituto 
Ipsos[1], é possível observar que 40% dos brasileiros utilizam o 
smartphone ao menos todo dia, 27% preferem ficar sem televisão 
que o smartphone, e 73% dos usuários da mobilidade não saem de 
casa sem seu dispositivo. “O mercado de desenvolvimento de 
aplicativos móveis está em alta e a demanda por bons 
profissionais aumenta a cada dia” [2]. Diversas empresas querem 
ter seus serviços e informações disponíveis e para isto necessitam 
de desenvolvedores [3]. Toda a demanda por informação, 
agilidade e disponibilidade em diversos dispositivos móveis, 
possibilita diversas formas de criar e desenvolver aplicativos para 
dispositivos portáteis. Este trabalho tem o objetivo de apresentar 
uma comparação entre tipos de desenvolvimento de aplicações 
para dispositivos móveis, com o propósito de auxiliar na escolha 
da forma de desenvolver uma aplicação. O intuito é trazer 
apontamentos sobre o uso desses aplicativos para dispositivos 
móveis tendo como foco a plataforma iOS, sistema operacional de 
código fechado, desenvolvido e controlado pela Apple, uma das 
empresas líderes neste mercado. A decisão de focar na plataforma 
iOS vem por meio de sua lucratividade e escalabilidade, pois o 
iOS da Apple se destaca como uma das principais plataformas de 
desenvolvimento móvel do mercado, uma vez que possui uma 
série de recursos que permitem criar aplicativos diferenciados que 
proporcionam uma ótima experiência ao usuário final [3].  

2. MÉTODO DE PESQUISA 
Este estudo tem como método a pesquisa bibliográfica, por meio 
de revisão literária, juntamente a atividade prática, em torno das 
fases do projeto para a elaboração de aplicativos móveis. Foram 
utilizados como base de dados livros, artigos científicos e sites na 
área de tecnologia e informação como fonte de publicações 
eletrônicas. As palavras-chave utilizadas para a busca foram: 
Desenvolvimento, iOS, Aplicativos móveis, Aplicativos Híbridos, 
Aplicativos WEB, Aplicativos Nativos. Os critérios de inclusão 
foram artigos publicados a partir do ano de 2011, com texto 
completo disponível, em inglês e português, e os de exclusão 
foram artigos anteriores ao ano 2011, com texto incompleto. 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Os aplicativos móveis (Apps) são produtos projetados e 
desenvolvidos para serem executados especificamente em 
dispositivos eletrônicos móveis, tendo como comuns os PDA’s 
também conhecidos como Palmtops, Tablets, leitores de mp3, 
telefones celulares, e Smartphones mais modernos e com larga 
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capacidade de armazenamento e processamento [4]. Um 
aplicativo móvel pode ser baixado diretamente do aparelho 
eletrônico, desde que o dispositivo possua conexão com a 
Internet. A gama de fornecedores que disponibilizam aplicativos 
para download através de lojas virtuais como a Apple Store - loja 
virtual da Apple, Play store – loja virtual do Google para o 
sistema operacional Android, Windows Phone Store – loja virtual 
da Microsoft para Windows Phone (entre outras diversas lojas 
para seus respectivos sistemas operacionais), é enorme e é 
possível encontrar todo tipo e gênero de aplicação. O número de 
download destas aplicações está em expansão em ritmo muito 
forte. Chegam a ser publicados em média trinta mil aplicativos 
novos por mês na loja virtual da Apple.  

O mercado de dispositivos móveis é ramificado por diferentes 
fabricantes, o que inclui uma gama de plataformas de 
desenvolvimento, sistemas operacionais móveis, software e 
hardware. A existência de múltiplas plataformas cria uma grande 
variedade de aplicativos, cada um codificado para ser executado 
sob sua arquitetura específica, o que segundo Martins et al. [5] é 
atualmente um dos principais desafios da computação móvel. Em 
resumo, isto significa que um aplicativo desenvolvido para Iphone 
da Apple não funcionará nos sistemas operacionais da Black Berry 
e Android, assim como também não funcionará no Windows 
Phone, ou seja, para cada sistema operacional, deve haver uma 
nova aplicação. Em outro ponto, o grande fluxo de 
desenvolvimento causa um abandono na questão segurança da 
aplicação. Segundo Moraes [6], com as necessidades crescentes 
por mobilidade e o surgimento de soluções móveis de negócio ou 
a união entre os sistemas existentes, é cada vez mais difícil manter 
a segurança das informações. Empresas como Apple e Google 
tentam criar ações para minimizar os trabalhos e processos dos 
desenvolvedores. No sistema operacional iOS, desde sua versão 5 
usa-se criptografia de hardware. A criptografia de hardware faz 
uso do algoritmo AES256 (Advanced Encryption Standard) e 
garante uma proteção efetiva dos dados armazenados fisicamente 
no dispositivo. Já no ambiente Android, desde sua versão 2.3, 
chamada de Gingerbread o uso de criptografia é opcional, 
cabendo ao usuário ativá-la quando assim o desejar.  

A Trend Micro, empresa de segurança digital, realizou duas 
pesquisas em que escutaram 709 profissionais de TI, uma revela 
que 62% das empresas não estão aptas a proporcionar segurança 
nos dispositivos. Outro estudo aponta que 78% das empresas 
veem o mau uso da tecnologia por parte dos usuários, seja 
acidental ou proposital, como o maior perigo para a segurança da 
empresa [7]. O sistema operacional as Apple iOS roda em 
dispositivos sensíveis ao toque em aparelhos como iPad, iPhone e 
iPod, não operacional em hardware de terceiros. O iOS gerencia o 
hardware do dispositivo e fornece as tecnologias necessárias para 
programar aplicativos nativos [8]. A arquitetura do iOS é formada 
por quatro camadas, Cocoa Touch, Media, Core Service e Core 
OS [9]. Cada uma delas oferece um conjunto de frameworks que 
podem ser utilizados durante o desenvolvimento. A camada 
Cocoa Touch é a de mais alto nível e a Core OS a de mais baixo 
nível (Figura 1). A camada Core OS (núcleo do sistema 
operacional) é responsável pela gestão de energia, controle de 
segurança, certificados e sistema de arquivo, e faz a comunicação 
com os acessórios de hardware externo [10].  

Na camada de serviços oferecidos pelo sistema (Core Services) 
são disponíveis os acessos como o banco de dados SQLite, 
manipulação de arquivos, preferências, livros de endereço e rede. 
Também contém tecnologias individuais para suportar recursos 

como localização, iCloud, mídia social e acesso à rede [11]. A 
camada Media contém os gráficos, núcleo de animação, leitor de 
PDF OpenGL ES e OpenAL, áudio e tecnologias de vídeo para 
implementar experiências de multimídia. A tecnologia nessa 
camada facilita a construção de aplicativos [11]. Cocoa Touch é a 
camada responsável por eventos Multi-Touch e controles, 
notificações, câmera, alerta e sistema de localização, camada 
basicamente responsável pelas interações do usuário com sistema 
[11]. Os aplicativos desenvolvidos para o iOS raramente se 
comunicam diretamente com o hardware do dispositivo, ao invés 
disso, os aplicativos se comunicam com o hardware através de um 
conjunto de interfaces de sistema bem definidas que protegem seu 
aplicativo de alteração de hardware. 

4. RESULTADOS  
Na construção de uma aplicação para dispositivo móvel, a escolha 
do tipo do aplicativo é um ponto muito importante no processo de 
desenvolvimento do projeto [5]. Ao iniciar o projeto é necessário 
realizar uma análise minuciosa e estratégica sobre a plataforma, 
sistemas, produtos e arquiteturas a serem utilizadas. Os principais 
tipos de aplicativos móveis a serem considerados no início de um 
projeto são: aplicativos Web Apps (sites móveis), aplicativos 
móveis nativos e aplicativos híbridos, que consistem 
respectivamente em soluções feitas para Web formatadas para 
serem acessadas através do browser dos dispositivos móveis, 
soluções que são desenvolvidas para um delimitado dispositivo 
móvel e sistema operacional e aplicações desenvolvidas com a 
junção do nativo e Web.  

4.1. Nativa com foco no iOS 
Aplicativos nativos são aplicações comumente encontradas em 
lojas de aplicativos. São normalmente desenvolvidas utilizando 
linguagens de programação de nível superior, como o Java para o 
Android, Objective-C para iOS, ou C# para Windows Phone. As 
APIs nativas são fornecidas para o desenvolvedor como parte do 
SDK da plataforma. As APIs da plataforma são normalmente 
concebidas para fornecer aplicativos nativos de acesso ideal para 
as capacidades de hardware, como a câmera do dispositivo e 
emparelhamento de Bluetooth. Além disso, os usuários podem ser 
capazes de usar esses aplicativos sem uma conexão com a Internet 
[12]. Execução nativa consiste essencialmente em um aplicativo 
desenvolvido para um dispositivo móvel especifico e instalado 
diretamente sobre o próprio dispositivo com interpretação direta 
pelo sistema operacional. O pacote de desenvolvimento de 
software para iOS (SDK) contém as ferramentas e interfaces 
necessárias para desenvolver, instalar, executar e testar aplicativos 
nativos. O Xcode é responsável pelo ambiente de 
desenvolvimento integrado da Apple (IDE). O Xcode inclui um 
editor de código, um de interface gráfica do usuário, e muitos 
outros recursos. O iOS SDK contido no Xcode inclui as 
ferramentas, os compiladores e as estruturas necessárias 

 
Figura 1: Camadas do IOS 

Fonte: adaptado Ferreira [11] 
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especificamente para o desenvolvimento iOS. Aplicativos nativos 
em iOS são construídos usando a estrutura de sistema na 
linguagem Objective-C [10]. A linguagem nativa é executada 
diretamente no sistema operacional. Ao contrário de aplicações 
Web, aplicativos nativos são fisicamente instalados em um 
dispositivo e, portanto, são sempre disponíveis para o usuário.  A 
linguagem de programação recomendada pela Apple na 
plataforma iOS é o Objective-C, havendo possibilidade de 
utilização da linguagem C e C++. Por ser uma linguagem 
especifica da Apple, o principal recurso de pesquisa da linguagem 
é a própria documentação disponibilizada pela Apple, e de acordo 
com Morandi [13], os conteúdos são completos, o suficiente para 
entender e desenvolver projetos nessa linguagem. 

4.2. WEB APP 
No desenvolvimento para dispositivos móveis é possível utilizar 
aplicações Web com o mesmo objetivo de uma aplicação nativa, 
porém com limitações de recursos. O Web App refere-se a 
aplicativos baseados em navegador criados para dispositivos 
móveis, como smartphones ou tablets, que podem ser conectados 
sem fio. Web App é basicamente uma aplicação em marcação 
HTML e CSS, podendo ser programado em JavaScript [14], ou 
seja, são sites projetados para telefones móveis baseados na Web. 
Eles geralmente são parecidos em todas as plataformas e não 
aproveitam os recursos da plataforma para personalizar a 
experiência do usuário [12]. Este modelo é recomendado para 
projetos cujo custo e tempo sejam reduzidos e a necessidade de 
várias plataformas seja um requisito essencial. Por ser uma 
aplicação interpretada pelo navegador do dispositivo, a mesma 
passa a ser visualizada em sistemas operacionais diferentes, 
tornando assim as aplicações Web Apps àquelas com o menor 
tempo de projeto. A capacidade de atualizar e manter aplicações 
Web sem distribuição e instalação de software, em potencialmente 
milhares de dispositivos, é uma das principais razões para a sua 
popularidade, e a compatibilidade dos navegadores entre 
plataformas torna a aplicação Web mais pratica e dinâmica. Uma 
desvantagem dessa abordagem é que o download desses ativos 
como a biblioteca Jquery Mobile para o dispositivo pode não só 
aumentar o custo associado com o uso de dados, mas também 
afetar a experiência do usuário devido a latência das redes [12]. 

4.3. APP HIBRIDO 
A criação de aplicativos para cada dispositivo como iPhone, 
Android, Windows Mobile, etc. requer diferentes frameworks e 
linguagens. A aplicação híbrida resolve esta questão usando 
tecnologias Web baseadas em padrões nativos. Aplicações 
"híbridas" consistem em uma categoria especial de aplicações web 
que ampliam o ambiente do aplicativo baseado na Web através da 
utilização de APIs nativas da plataforma disponível em um 
determinado dispositivo. O padrão de projeto aplicação híbrida é 
igualmente aplicável a ambos os ambientes móveis e de desktop 
[12]. Assim como aplicativos nativos, a aplicação híbrida é 
executada dentro de um ambiente de processo nativo no 
dispositivo. Esses aplicativos tipicamente envolvem o conteúdo 
HTML dentro de um controle de navegador em modo de tela 
cheia, sem a barra de endereços visível ou outros controles 
embutidos do navegador. Aplicativos híbridos usam uma camada 
web-para-nativa abstração (também conhecida como camada de 
ponte) que permite que o Javascript acesse muitos recursos 
específicos do dispositivo e APIs nativas que não são geralmente 
acessíveis a partir do navegador Web móvel sozinho [12]. Uma 
síntese das vantagens e desvantagens de cada tipo de 
desenvolvimento de aplicativos mobile está descrita no Quadro 1. 

4.4 Exemplo de Aplicação 
Como exemplo de aplicação móvel (e seus tipos), nesta seção é 
apresentado um projeto que consiste em um exemplo básico de 
visualização baseado nos conceitos de experiência de usuário e 
consumo de serviço online atrás de APIs. 

Quadro 1: Tipos de Aplicativos Móveis 
  Principais Vantagens  Principais Desvantagens 

W
eb

A
p
p
s 

 Executados pelo browser, 
proporcionando o uso em outras 
plataformas;  Atualização e 
distribuição rápida e abrangente, não 
precisam ser baixados ou atualizados; 
Acesso rápido e fácil, os usuários têm 
acesso imediato pelo Smartphone. 

 Pouca ou quase nenhuma integração 
com o hardware do dispositivo em
que está sendo executado;  Mais 
lentos, dependendo da conexão com a 
Internet; Interação entre o usuário e o 
aplicativo menos rica em 
funcionalidades. 

N
at
iv
o
 

Interação entre o usuário e o 
aplicativo mais rica em 
funcionalidades e recursos;  
Velocidade na execução. 
Independente da Internet. 

Uma nova aplicação escrita para cada 
plataforma diferente 
Distribuição e atualização 
dependentes de lojas online; (Apple 
Store, Google play). 

H
íb
ri
d
o
 

Compartilhamento de boa parte do 
código entre plataformas; 
Possibilidade do uso de recursos da 
plataforma com código nativo; Pode 
ser distribuído lojas online; (Apple 
Store, Google play) 
Interoperabilidade. 

Performance. 
Limitação de design. 

Fonte: Elaborados pelos Autores 
 
O serviço de consulta utilizado neste projeto é fornecido pela 
Google. O Google Maps possui uma API difundida no mercado, 
que é utilizada para consultas de geolocalização assim como 
outros dados disponíveis em seu sistema [15]. O consumo deste 
serviço é baseado no modelo REST, modelo de transferência de 
estado representacional que é um padrão de estilo de arquitetura 
ou desenho utilizado como um conjunto de diretrizes para a 
criação de serviços Web, e que permitem que qualquer coisa 
ligada a uma rede se comunique com outros dispositivos através 
de um ponto comum compartilhado no protocolo de 
comunicações HTTP (Hypertext Transfer Protocol). No projeto 
além do serviço na Web do Google, também foram utilizadas 
bibliotecas e frameworks, descritas no Quadro 2. 

Quadro 2: Tipos de aplicação e tecnologias utilizadas 
Tipo de 
Aplicação 

Linguagem, Bibliotecas, Framework, SDK, IDE. 

WEB  HTML5, JQUERY, CSS3, JAVASCRIPT, JSON, NOTEPAD++. 

NATIVA  OBJECTIVEC, JSON, XCODE, IOS SIMULATOR. 

HÍBRIDA  OBJECTIVEC, XCODE, IOS SIMULATOR, CORDOVA, HTML5, 
JQUERY, CSS3, JAVASCRIPT, JSON. 

 
Estas aplicações foram executadas em um simulador de sistema 
operacional iOS conhecido como iOS Simulator. Nos casos de 
aplicação nativa e aplicação híbrida houve a necessidade de 
compilar a aplicação para iOS utilizando o Xcode, já a aplicação 
Web apenas tornou-se disponível em uma página da Internet. Na 
Figura 2 é possível perceber uma aparência muito semelhante 
principalmente nos tipos Web e Híbrido (2a e 2b), pois possuem a 
mesma interface, já que somente a aplicação Web exibe a barra de 
endereço e de navegação do navegador Safari. Na Figura 2c (da 
aplicação nativa) nota-se algumas pequenas mudanças visuais, 
como o campo de busca e a barra de navegação mais alargada. 
Para a codificação Web e Híbrida a única mudança de código 
além do estrutural do Cordova, foram as chamadas externas do 
HTML. O Quadro 3 apresenta o código com a mudança. 
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Quadro 3: Exemplos de códigos dos tipos Web e Híbrido 
Chamadas externas da aplicação híbrida  
<link rel="stylesheet"  
href=“css/jquery.mobile.min.css"/> 
<script src=“js/jquery.min.js"/> 
<script src=“js/jquery.mobile.min.js"/> 
 
Chamadas externas da aplicação Web  
<link rel="stylesheet" href="//ajax.googleapis.com/  
ajax/libs/jquerymobile /1.4.2/jquery.mobile.min.css"/> 
<script src=“//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/ 
2.0.3/jquery.min.js"/> 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/ 
jquerymobile/1.4.2/jquery.mobile.min.js"/> 

 

Por sempre estar disponível no aplicativo mesmo quando sem 
conexão com a Internet, a aplicação híbrida exige que as 
bibliotecas fiquem armazenadas localmente no dispositivo por isto 
a necessidade de alterar somente as chamadas externas. Em 
comparativo, a aplicação nativa possui outro paradigma e 
estrutura. A linha visual da aplicação não é desenvolvida em 
linguagem de marcação HTML e sim visualmente em Interface 
Builder pela storyboard no Xcode. A Figura 3 apresenta a 
estrutura do projeto nativo observando a quantidade de arquivos e 
parâmetros disponíveis (as aplicações têm código fonte e toda a 
estrutura do projeto, disponível no repositório GitHub [16]). 

5. CONCLUSÃO 
O presente trabalho apresentou uma abordagem sobre as possíveis 
formas de desenvolvimento com foco na plataforma iOS para 
dispositivos móveis. Foi apresentada uma breve reflexão sobre as 
dificuldades enfrentadas pelos desenvolvedores em relação à 
diversidade de plataformas existentes, os tipos de 
desenvolvimento em iOS com suas características e um exemplo 
de aplicação. Para pequenos projetos que demandam maior 
amplitude no que se refere à compatibilidade de dispositivos, a 
utilização de aplicações híbridas ou Web torna o tempo de 
desenvolvimento mais curto além de tornar a aplicação multi-
plataforma com pouco trabalho de adaptação.  

6. REFERÊNCIAS 
[1] Ipsos. Google. Our Mobile Planet Brazil: understanding the mobile 

consumer. May, 2013. 

[2] Lecheta, R. Desenvolvendo iPhone e iPad. 1.ed. São Paulo: Novatec 
Editora, 2012. 

[3] Milani, A. Programando para iPhone e iPad: aprenda a construir 
aplicativos para iOS 1.ed. SP: Ed Novatec, 2012. 

[4] Janssen, Cory. Mobile Application. Disponível em: 
<http://www.techopedia.com>. Acesso em: 20/2/2015. 

[5] Martins, C.; Antonio, A.; Oliveira, C. A. Os desafios para a 
mobilização de aplicações baseadas em plataforma Web. Catalão: 
Enacomp, 2013. P. 294-300. 

[6] Moraes, M. E. Mobilidade corporativa desafia CIOs: Gerenciamento 
de dispositivos móveis pode ser a solução para segurança 
empresarial. Disponível em: <http://itforum365.com.br/>. Acesso 
em: 17 dez. 2013. 

[7] Trendmicro. Is your business at risk of losing data? Disp. em: 
<http://www.trendmicro.com.br>. Acesso em: 10/8/2013.  

[8] Apple. iOS Technology Overview. Disponível 
em:<https://developer.apple.com/library/ios/documentation/Miscella
neous/Conceptual/iPhoneOSTechOverview/Introduction/Introductio
n.html>. Acesso em: 18/12/2013. 

[9] Ferreira, M. Aplicativo de gestão energética visando redes elétricas 
inteligentes para dispositivo móvel. Disponível em: 
<http://www.lactec.org.br/mestrado/dissertacoes/arquivos/MauricioF
erreira.pdf > Acesso em: 27/8/2014. 

[10] Apple. Programming with Objective-C Disponível 
em:<https://developer.apple.com/library/prerelease/ios/documentatio
n/Cocoa. Acesso em: 18/12/2014. 

[11] Apple. Start Developing iOS Apps Today Disponível 
em:<https://developer.apple.com/>. Acesso em: 15/6/2014. 

[12] Gok, N; Khanna, N. Building Hybrid Android Apps with Java and 
JavaScript. California: O’Reilly Media, 2013. 

[13] Morandi, P. Desenvolvimento Mobile nas Plataformas Android e 
iOS. Disponível em: <http://www.mobiltec. com.br/blog/index.php> 
Acesso em: 17/12/2013. 

[14] Hales, W. HTML5 and JavaScript Web Apps. California: O’Reilly 
Media, 2012. 

[15] Google. Serviços da Web da API do Google Maps. Disponível em: 
<https://developers.google.com/maps/ 
documentation/geocoding/#JSON > Acesso em: 06/1/2015. 

[16] Luquetti, L. Projetos do artigo: Desenvolvimento Móvel: diversas 
interfaces com enfoque na plataforma iOS Disp. em: 
<https://github.com/leandroluquetti> Acesso em: 14/1/2015. 

 

       
 
Figura 2 – Exemplos de Telas Aplicação Web, Híbrida e Nativa 

Figura 3: Estrutura do 
projeto da aplicação nativa 

 

Fig. 2a Web Fig. 2b Híbrida Fig. 2c Nativa 
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RESUMO
O problema de interesse se aplica em análise de redes bi-
ológicas, em espećıfico, trata-se de encontrar ocorrência de
motifs em grafos coloridos nos vértices. Este problema foi
inicialmente estudado por Lacroix et al [6]. Uma coloração
de vértices de um grafo é uma atribuição de cores aos vér-
tices do grafo, sem nenhuma restrição. Definimos por motif
um multiconjunto de cores (uma cor pode aparecer mais de
uma vez no motif ). Dado um grafo G, com uma coloração
C e um motif M , desejamos encontrar um subconjunto S
de vértices em G, conexo, tal que, exista uma bijeção entre
o conjunto de cores formado pelos vértices de S e o motif
M . Em termos de otimização, o objetivo é encontrar um
subconjunto de vértices S cujo multiconjunto de cores mais
se aproxima de M . Denotamos este problema por MaxMo-
tif [4]. Neste trabalho, desenvolvemos uma formulação linear
inteira e apresentamos uma heuŕıstica gulosa que encontra
boas soluções para esta variante do problema de motifs em
grafos. Este resultado representa um primeiro passo frente
ao objetivo final desta pesquisa. A ideia é estudar o poliedro
associado ao problema em questão e encontrar posśıveis pla-
nos de cortes faciais com o intuito de se obter solução exata
para instâncias de tamanhos significativos [5].

Palavras-Chave
Programação Linear Inteira, Motifs, Grafos, Heuŕıstica

ABSTRACT
The interested problem is the one applied in the analysis of
biological networks, in particular, it is related to find occur-
rence of motifs in the vertices colored graph. This problem
was first studied by Lacroix et al [6]. A vertex coloring of
a graph consists of a assignment of colors to the vertices of
the graph, without any restrictions. We define as Motif a
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multiset of colors (one color can appear more than once in
the motif). Given a graph G, with a coloring C and a motif
M , we desire to find a connected subset S of vertices in G,
in which there is a bijection between the set of colors formed
by the vertices of S and the motif M . In terms of optimi-
zation, the goal is to finding a subset of vertices S whose
multiset of colors is the closest to M . We denote this pro-
blem by MaxMotif [4]. In this work, we developed a integer
linear formulation and presented a greedy heuristic to find
good solutions for this variant of motifs problem in graphs.
This result represents a first step towards the ultimate goal
of this research. The idea is to study the polyhedron associ-
ated to the problem in question and find possible facial cuts
plans in order to obtain the exact solution to instances of
significant size.

Categories and Subject Descriptors
G.2 [Discrete Mathematics]: Combinatorics, Graph The-
ory; G.1.6 [Optimization]: -—Integer programming, Li-
near programming

General Terms
Integer linear programming, graphs

Keywords
Integer linear programming, motifs, graphs, heuristic

1. INTRODUÇÃO
Em 2006, Lacroix et al [6] introduziram um modelo base-

ado em grafos para a análise de redes metabólicas, onde os
vértices representam reações, as arestas reações sucessivas e
as cores dos vértices os tipos de reações. O motif procurado
é um multiconjunto de cores que representa funcionalidades
espećıficas da rede.

Neste trabalho, uma coloração consiste em uma simples
atribuição de cores aos vértices do grafo. Definimos tam-
bém por motif um multiconjunto de cores (uma cor pode
aparecer mais de uma vez no motif ). Quando o número de
cores utilizado pelo motif é exatamente o tamanho do mo-
tif, dizemos que o motif é totalmente colorido. Dado um
grafo G, com uma coloração C e um motif M , desejamos
encontrar um subconjunto S de vértices em G, conexo, tal
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que, exista uma bijeção entre o conjunto de cores formado
pelos vértices de S e o motif M . O objetivo é encontrar um
subconjunto de vértices S cujo multiconjunto de cores mais
se aproxima de M . Denotamos este problema por MaxMo-
tif [4].

A versão de decisão do problema estudado consiste em:
dado um grafo colorido nos vértices G e um multiconjunto
M de cores, decidir se o grafo possui um subconjunto conexo
de vértices cujo multiconjunto de cores é exatamente M . O
problema de motifs em grafos foi provado ser NP-completo
mesmo se o grafo de entrada é uma árvore. Para o problema
de MaxMotif, Dondi el al. [4], mostraram que o problema é
APX-dif́ıcil mesmo se o grafo de entrada é uma árvore de
grau máximo três, onde cada cor ocorre no máximo duas
vezes na árvore e o motif é um conjunto de cores e não
um multiconjunto. Foi provado que o problema também
é dif́ıcil em algumas outras variantes do problema que não
serão apresentados aqui [4], no entanto, não foi encontrado
nenhum resultado para o problema de MaxMotif, em termos
da teoria de programação linear inteira que propomos nesse
trabalho [1].

Note que, aqui, foi abordada uma linha de pesquisa bas-
tante estudada na computação, principalmente na bioinfor-
mática, trata-se da otimização combinatória, além disso,
buscou-se uma fundamentação em teoria dos grafos, que foi
essencial na compreensão do problema investigado. Para
alcançar os resultados propostos foi estudado também um
pouco da teoria de programação linear inteira. Na verdade,
muitos problemas práticos, com aplicação na indústria, na
biologia e na qúımica, são investigados segundo essa teo-
ria e, os resultados obtidos neste segmento se mostram bem
promissores.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nesta seção apresentamos alguns conceitos básicos sobre

grafos e programação linear inteira com o objetivo de con-
textualizar as definições e notações utilizadas.

2.1 Teoria dos Grafos
Os conceitos a serem apresentados aqui são básicos e po-

dem ser encontrados no livro de Bondy e Murty [2].
Um grafo simples G é um par ordenado (V,E), onde V

é um conjunto finito de elementos chamados vértices e E
é um conjunto de elementos chamados arestas, sendo que
cada aresta é um par não-ordenado de vértices distintos.

Se α = (u, v) é uma aresta, dizemos que α incide em u e
em v, ou que u e v são seus extremos ou ainda que u e v
são adjacentes.

Um caminho num grafo G é uma sequência de vértices
distintos P = (v1, v2, . . . , vk), tal que vivi+1 ∈ E(G) para
i = 1, . . . , k − 1.

Um grafo G é conexo se para quaisquer vértices distintos
u e v em G existe um caminho de u a v. Se dois grafos
G = (V,E) e H = (W,B) são tais que V ⊆ W e E ⊆ B,
então G é dito um subgrafo de H. Se X ⊆ V , então o
subgrafo de G induzido por X, denotado por G[X], é o
grafo cujo conjunto de vértices éX e cujo conjunto de arestas
consiste nas arestas de G com ambos os extremos em X.
Denotamos por G−W o subgrafo obtido de G removendo-
se W , definido como sendo o grafo induzido por V \W , isto
é G[V \W ].
Uma coloração de um grafo G = (V,E) é uma função

C : V → C, onde C é um conjunto de cores. A coloração aqui

definida trata-se de uma simples atribuição de cores, sem
nenhuma restrição. Um grafo colorido é um par (G,C) que
consiste em um grafo G e uma coloração C de G. Adotamos
que se C é uma coloração, então C denota o conjunto de
cores usadas por C.

2.2 Programação Linear Inteira
Um problema de programação linear (PL) consiste em um

problema de maximizar (ou minimizar) uma função linear,
que deve satisfazer um conjunto de restrições lineares. Estas
restrições podem ser igualdades e/ou desigualdades [5].

Um poliedro P ⊆ Rn, é um conjunto de pontos no Rn

que satisfaz um número finito de restrições lineares [5].
Um problema de programação linear inteira, ou pro-

grama linear inteiro (PLI), é um PL em que as variáveis po-
dem assumir somente valores inteiros. Quando esses valores
inteiros são apenas 0 ou 1, então nos referimos a um PL/01.
Enquanto PL’s podem ser resolvidos em tempo polinomial,
PLI’s são em geral NP-dif́ıceis.

Formalmente, um programa linear inteiro é um PL da
forma

maximize cx
sujeito a Ax ≤ b

x ∈ Zn
+

Dado um PLI de maximização, digamos P, toda solução
viável de P é um limite inferior para o valor da solução
ótima. No entanto, existem problemas em que encontrar
boas soluções viáveis é tão dif́ıcil quanto resolver o próprio
PLI.

O objetivo deste trabalho foi estudar o problema MaxMo-
tif em termos da combinatória poliédrica. A ideia inicial era
estudar uma pouco da teoria de programação linear, conhe-
cer algumas formulações já existentes para problemas clássi-
cos da teoria de grafos e a partir desta experiência, construir
uma formulação linear inteira para o problema de interesse.

Foi proposto também implementar a formulação obtida
fazendo uso do pacote de otimização, bastante conhecido
pelos desenvolvedores da área, o Gurobi Optimizer. Além
disso, era de interesse obter heuŕısticas que fornecessem boas
soluções para o problema. Em geral, o objetivo foi estudar
este problema tanto do ponto de vista prático quanto teórico.
Alguns dos trabalhos existentes, propostos para auxiliar o
desenvolvimento deste trabalho compreendem Campêlo et
al [3] e Lima, K. e Wakabayshi, Y. [7].

3. METODOLOGIA DE PESQUISA
Foi realizado um estudo sistemático da teoria de progra-

mação linear inteira e isso incluiu uma ampla revisão bibli-
ográfica para conhecimento do problema investigado. Nesta
pesquisa, os principais objetivos eram relacionar os resul-
tados mais relevantes obtidos para a variante do problema
de interesse, e conhecer as técnicas de programação linear
inteira que poderiam ser aplicadas neste caso. A partir da
formulação desenvolvida a ideia foi implementar este modelo
utilizando-se do solver Gurobi Optimization, no entanto, o
trabalho de pesquisa se encerrou antes de se obter resulta-
dos experimentais significativos. Por final, foi desenvolvida
uma heuŕıstica para o problema, com o intuito de obter so-
luções razoáveis quando comparadas às soluções devolvidas
pelo solver citado.
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4. RESULTADOS
Neste trabalho obtemos uma formulação linear inteira 0/1

obtida para o problema MaxMotif, que será apresentada a
seguir. Para isto, seja (G,C,M) uma tripla, onde (G,E) é
um grafo conexo, C : V → C uma coloração dos vértices de
G, onde C é o conjunto de cores usadas em G. Suponha que
|V | = n, onde n ≥ 3, |C| = k e |M | = m.

Para vértices distintos, não-adjacentes u e v, denote por
γ(u, v) a coleção de conjuntos minimais de vértices que se-
param u e v, i.e. os conjuntos minimais de vértices T tais
que u e v pertencem a componentes diferentes de G − T .
Um tal conjunto T é chamado de corte que separa u e v.

Denote por U o subgrafo conexo de vértices de cardina-
lidade máxima obtido de G onde o subconjunto de cores
utilizados por U , chamado de M �, é tal que M � ⊆ M .

Nesta formulação, para cada vértice i ∈ V definimos uma
variável binária com o seguinte significado.

xi =

�
1 se o vértice i é selecionado,

0 caso contrário.

Além disso, consideramos constantes ci,j para i ∈ V e
j ∈ C, definidas como segue:

ci,j =

�
1 se o vértice i tem a cor j,

0 caso contrário.

Seja mj a quantidade de vezes que a cor j aparece em M .
Obtemos a seguir uma formulação inteira para o problema
de MaxMotif como segue:

maximize
�

i∈V

xi

sujeito a

�

i∈V

ci,j xi ≤ mj ∀j ∈ C

xi1 + xi2 −
�

i3∈γ

xi3 ≤ 1 (i1, i2) /∈ E; i3 ∈ γ(i1, i2);

xi ∈ {0, 1} i ∈ V.

A função objetivo maximiza a quantidade de vértices que
são escolhidos para estar na solução, sujeito a algumas res-
trições. A primeira delas impõe que a quantidade de vértices
selecionados com uma determinada cor não pode ultrapassar
a quantidade que esta cor aparece em M . A segunda condi-
ção garante a conexidade do subgrafo obtido como solução.
Mais especificamente, para quaisquer dois vértices i1 e i2
não adjacentes, já selecionados (xi1 = 1 e xi2 = 1), existe
pelo menos um caminho entre eles, pois a restrição garante
que existe pelo menos um vértice i3 pertence ao corte de i1
e i2. Ou seja, i3 também pertence ao conjunto de vértices
selecionados (xi3 = 1). Por final temos a condição de inte-
gralidade da formulação. Observe que a solução do PLI é
um conjunto de variáveis com valores 0/1, cujos respectivos
vértices selecionados formam um subgrafo S em G conexo e
o respectivo conjunto de cores C(S) é o que mais se aproxima
de M .
Neste trabalho também foi constrúıda uma heuŕıstica que

encontra soluções para o problema de interesse. Não foi pos-
śıvel até a entrega deste trabalho, obter uma estimativa de
comparação entre a solução devolvida pelo solver e a solu-
ção devolvida pela heuŕıstica, pois somente alguns exemplos

fora realizados. A ideia era poder avaliar essa comparação
para um conjunto de instâncias pré-definidas e a partir de
disso poder julgar a qualidade da heuŕıstica constrúıda. A
seguir será descrito o algoritmo desenvolvido.

Algoritmo Max-Motif-Heuristic

Entrada: Uma tripla (G,C,M).

Sáıda: Um subconjunto S ∈ V (G) tal que C(S) ⊆ M .

1 Para cada v ∈ V (G) tal que c(v) /∈ M faça:

2 Remova v de G; Seja G� o grafo resultante;

3 Escolha uma componente G�� de G� tal que:

4 G�� possui o maior número de cores (em

caso de empate escolha a de maior cardinalidade);

5 Repita enquanto posśıvel:

6 Escolha v ∈ V (G��) \ S em que N(v) \ G��

”cubra”o máximo de M .

7 Seja S = G�� ∪ N(v), onde N(v) foram es-

colhidos apropriadamente no passo anterior;

8 Atualize S;

9 Devolva S.

Em resumo, a heuŕıstica acima constrói um subgrafo S atra-
vés de um método guloso. Inicialmente são removidos todos
os vértices do grafo cujas respectivas cores não aparecem
em M (motif ). O grafo G� resultante desta operação pode
ou não ser desconexo, formando uma ou mais componen-
tes. Tais componentes podem ter mais, ou menos vértices
que o motif e, além disso, podem existir componentes em
que a quantidade de vértices de uma determinada cor pode
ser inferior ou superior à apresentada no motif M . Então
é definida uma ordem de prioridade para se escolher uma
componente. Escolhida a componente G�� define-se um mé-
todo para se formar o subgrafo S procurado. A ideia é fazer
uma busca em largura no grafo, a partir de um vértice v
previamente escolhido, e tentar cobrir a maior quantidade
posśıvel de vértices de modo a definir uma bijeção com o
motif M .

5. CONCLUSÃO
Neste trabalho apresentamos uma formulação linear in-

teira para o problema de motifs em grafos, mais especifica-
mente, constrúımos um modelo para a versão do problema
em que é dado um grafo colorido nos vértices, e desejamos
encontrar um subconjunto de vértices cuja conjunto cores
mais se aproxima de um motif dado. Vale observar que o
problema investigado trata-se de um problema NP-dif́ıcil.
Neste contexto, o conhecimento teórico deste trabalho re-
presentou o grande diferencial por compreender uma linha
de pesquisa não explorada nas atividades didáticas. Os re-
sultados obtidos representam um ponto de partida para o
estudo deste problema sob o ponto de vista da combinatória
poliédrica. Os próximos passos consiste em, inicialmente,
trabalhar com uma versão relaxada da formulação desen-
volvida para que se possa encontrar novas inequações que
representem planos de cortes faciais e associa-los a algorit-
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mos do tipo branch-and-bound e branch-and-cut. O objetivo
final é obter solução ótima para instâncias cada vez maiores,
o que é inviável, em termos de tempo computacional, se a
condição de integralidade das variáveis é mantida.
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RESUMO 
É cada vez mais comum o surgimento de startups de 
desenvolvimento de software formada por estudantes e/ou 
egressos de cursos da área de tecnologia de informação (TI). 
Entretanto, as metodologias para desenvolvimento de software 
estudadas na academia nem sempre se adequam a esse perfil de 
empresa, em função da pouca disponibilidade de tempo e do 
tamanho reduzido das equipes. Este trabalho expõe algumas 
limitações encontradas nas metodologias mais utilizadas no 
mercado e apresenta diretrizes para desenvolvimento de novas 
metodologias de desenvolvimento de software aplicada a startups 
de TI que consiga unir práticas estudadas na academia com 
aquelas utilizadas no mercado de trabalho, visando aumentar a 
produtividade, evitar o desperdício de tempo e otimizar a 
utilização de recursos humanos e computacionais. 

Palavras-chave 
Engenharia de software, metodologias de desenvolvimento de 
software, metodologias para gestão de startups. 

ABSTRACT 
Currently, it is increasingly common the emergence of software 
development startups founded by undergraduate students and/or 
newly graduates of information technology (IT) courses. 
However, not all academic software development methodologies 
are appropriate to this business profile, due to the limited 
availability of time and the reduced size of the teams. This work 

presents some limitations found in the methodologies used in the 
market and suggests guidelines for development of new software 
development methodologies applied to IT startups that aims to 
combine practices studied in the academy with those used in the 
labor market, to increase productivity, decrease the waste of time 
and optimize the use of human and computational resources. 

Categories and Subject Descriptors 
D.2.10 [Software Engineering]: Design – methodologies. 

General Terms 
Documentation, Design, Experimentation, Human Factors. 

Keywords  
Software engineering, software development methodologies, 
methodologies for startups management. 

1. INTRODUÇÃO 
Define-se startup como uma instituição humana desenhada para 
entregar um novo produto ou serviço sobre condições de extrema 
incerteza [7]. Por sua característica dinâmica, as startups têm 
como objetivo desenvolver produtos e/ou serviços, supostamente 
desejados, colocá-los rapidamente no mercado e mensurar a sua 
aceitação por parte dos clientes. A expansão da área de TI 
ocorrida nos últimos anos, tem impulsionado o surgimento de 
empresas com tais características, voltadas principalmente para o 
mercado cada vez mais emergente de aplicativos para internet e 
dispositivos móveis [12].  

Assim como é comum a outros tipos de empresas, a inovação é 
um diferencial em startups que desejem permanecer competitivas 
no mercado. Contudo, inovar implica em assumir riscos no que 
diz respeito a inserção de novos produtos e/ou serviços no 
mercado. Além da necessidade de um ambiente organizacional 
propício, são necessários métodos que auxiliem no processo de 
desenvolvimento de software, garantindo produtos de alta 
qualidade, satisfação dos clientes e aceitação do mercado.  
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Atualmente, é consenso a necessidade de utilização de 
metodologias para o desenvolvimento de software, por ser 
considerada uma atividade de alta complexidade que impõe o uso 
de processos disciplinados [9]. Apesar do uso de metodologias 
ágeis de desenvolvimento de software ser aplicadas em empresas 
de qualquer porte [3], alguns autores criticam o seu uso em 
startups, especialmente naquelas constituídas por egressos de 
cursos da área de TI [14]. Isso se deve a vários fatores, dentre os 
quais: o ambiente (ainda com características acadêmicas) no qual 
as startups normalmente estão inserida; o tamanho reduzido das 
equipes, uma vez que a maioria das startups é formada por dois 
ou três estudantes e/ou profissionais recém formados; a pouca 
experiência de mercado da equipe de desenvolvimento; e, ainda, o 
investimento de tempo e esforço necessários para o uso efetivo de 
uma metodologia ágil nem sempre são compensadores para um 
projeto inicial.  

Dentro desse contexto e buscando atender a uma necessidade do 
mercado regional de incentivo e fomento à criação de startups, 
este trabalho conduziu uma pesquisa para identificar limitações 
encontradas nas metodologias de desenvolvimento de software 
comumente adotadas em empresas da região, com o objetivo de 
apresentar diretrizes que conduzam ao desenvolvimento de uma 
nova metodologia, especialmente destinada às startups, que 
minimize deficiências identificadas nesta pesquisa e em outros 
trabalhos da literatura [3, 14]. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1 Metodologias para Desenvolvimento de 
Software 
Com a evolução das áreas de engenharia de software e gestão de 
projetos e a partir de um movimento denominado “Manifesto 
Ágil”, ocorrido em 2001, as metodologias ágeis surgiram com o 
objetivo de suplantar deficiências encontradas com a utilização de 
metodologias tradicionais e descobrir melhores práticas para o 
desenvolvimento de software.  

Essas metodologias ágeis foram propostas por um grupo de 
engenheiros e especialistas na área de metodologia de 
desenvolvimento de software, tendo como uma de suas 
particularidades o suporte à equipe de desenvolvimento. Tais 
metodologias colocam as pessoas e suas habilidades em primeiro 
lugar, sendo mais direcionadas ao desenvolvimento do código 
fonte do que a produção de documentos [2]. Em função disso, são 
caracterizadas por serem adaptativas, seja em relação às diferentes 
habilidades dos membros da equipe ou em relação às diversas 
tarefas envolvidas no desenvolvimento de software [10].  

Dentre as metodologias encontradas na literatura, eXtreme 
Programming (XP) e Scrum são as mais utilizadas no mercado de 
trabalho, por este motivo foram selecionadas para realização desta 
avaliação. A metodologia Scrum possui características que 
abordam processos de maneira empírica, iterativa e incremental, 
referenciando o foco funcional e a capacidade de responder 
positivamente às mudanças que surgem durante o processo de 
desenvolvimento de software [6]. Seu processo é orientado por 
ciclos de tempo pré-estabelecidos (Sprints), onde as iterações de 
trabalho são realizadas. A Scrum estabelece papéis (Product 
Owner, Scrum Master e Team) e cerimônias (Daily Scrum, Sprint 
Review, Sprint Planning Meeting e Sprint Retrospective), como 
artefatos principais da sua teoria, além de documentações 
unicamente necessárias (Product Backlog, Sprint Backlog, 
Burndown Chart e Task Board).  

A metodologia XP tem como característica a utilização de equipes 
pequenas que atuem em um mesmo local de trabalho, como forma 
de fomentar a comunicação [11]. A XP sugere apenas a criação de 
documentação que seja rigorosamente necessária, como os 
comentários no código e os testes de unidade usados como 
artefatos. Apresenta ainda alguns valores como forma de conduzir 
a equipe durante o processo de desenvolvimento, como a 
simplicidade das suas tarefas que vão desde a produção de código 
simples e questões referentes ao projeto, requisitos ou testes, onde 
nenhuma função desnecessária possa ser levada em consideração 
[9, 10]. 

Embora as metodologias XP e Scrum sejam amplamente 
utilizadas no mercado de trabalho, o seu uso em startups pode ser 
limitado, pois este tipo de empresa normalmente é formada por 
estudantes ou profissionais recém formados que possuem pouca 
maturidade e conhecimento [1]. 

2.2 Metodologias para Gestão de Startups 
O desafio de uma startup é adaptar-se a um mercado mutável e 
incerto. Uma metodologia que atenda a esse perfil deve responder 
a mudanças constantes, ser adaptativa, ter enfoque na 
comunicação eficiente entre os envolvidos no projeto (equipe de 
desenvolvimento e cliente) disponibilizando um produto funcional 
de maneira incremental, periodicamente [4].  

A metodologia Lean Startup baseia-se em um conjunto de práticas 
a fim de ajudar a aumentar as chances de sucesso de uma startup, 
não levando em consideração o seu tamanho, o seu tipo de 
atividade ou qual o setor da economia que ela irá atender [7]. A 
Lean Startup foca na experimentação e no feedback dos clientes, 
pois, o quanto antes se souber o que o cliente deseja, mais se 
evitará o desperdício de tempo na construção de um novo produto. 
O Processo usado pela Lean é cíclico, composto por estas três 
fases: construir, medir e aprender [5], onde o desenvolvimento de 
um produto mínimo viável torna-se parte da estratégia, visando a 
realização de testes quantitativos a fim de validar ou eliminar, o 
mais cedo possível, suposições incorretas sobre o projeto.  

Lean Startup pode ser considerado como um conjunto de 
princípios que estão sumarizados, em vez de um processo 
prescrito, tal como uma metodologia ágil [5]. Porém, embora 
essas metodologias de gestão sejam adequadas ao processo de 
gerenciamento das startups, elas não são especificamente 
adequadas ao processo de desenvolvimento de software.  

Da mesma forma que a Lean Startup, a metodologia Design 
Thinking segue um processo constituído das seguintes fases: 
imersão, análise e síntese, ideação e prototipação. Tais fases 
buscam entender o usuário a fim de inserí-lo dentro do processo 
de inovação, variando desde o entendimento no processo de 
criação do projeto até o usuário final, além da integração da 
equipe, buscando a multidisciplinaridade, colaboração e 
tangibilização dos pensamentos, levando assim a solução para os 
negócios propostos. O Design Thinking, ou pensamento criativo, 
adota em seu processo a seguinte base de afirmação: "Não se 
podem solucionar problemas com o mesmo tipo de pensamento 
que os criou". Assim, a metodologia Design Thinking surge com a 
finalidade de auxiliar este processo de inovação e negócios, sem 
especificidade de área de aplicação, não tendo, intencionalmente, 
direcionamento algum para o desenvolvimento de software [13]. 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 
Esta pesquisa foi dividida em quatro etapas: levantamento 
bibliográfico; coleta de dados junto às empresas de 
desenvolvimento de software; análise qualitativa e quantitativa 
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dos dados coletados; e elaboração de diretrizes para criação de 
uma metodologia aplicada a startups.  

Como objeto de estudo, foram selecionadas sete micro e pequenas 
empresas de desenvolvimento de software sediadas no interior dos 
estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, área de realização 
do estudo. A escolha se deu por três motivos principais: i) a 
semelhança identificada entre as empresas selecionadas e o 
mercado de startups; ii) a presença de empresas startups na região 
ainda ser muito incipiente, mas representar um mercado em 
expansão; e iii) a necessidade de avaliar empresas reais, em 
função do caráter prático e mercadológico da pesquisa.  

Na primeira fase da pesquisa, foi realizado um levantamento 
bibliográfico para identificar quais metodologias de 
desenvolvimento de software mais se adequam para utilização em 
startups. Na segunda fase, foi realizada uma pesquisa qualitativa e 
quantitativa com empresas de desenvolvimento de software 
localizadas na área de abrangência da pesquisa, de forma a 
investigar quais metodologias estudadas na pesquisa bibliográfica 
são, de fato, utilizadas na prática. A partir desse levantamento, foi 
possível constatar que as metodologias propostas no ambiente 
acadêmico não são integralmente adotadas no mercado de 
trabalho. Por isso, foram conduzidas entrevistas com gestores de 
empresas locais, todos com formação superior na área de TI, com 
o objetivo de identificar as limitações que impedem a utilização 
das metodologias propostas pela academia.  

A terceira fase da pesquisa analisou os dados coletados na etapa 
anterior, a partir de discussões realizadas entre os membros da 
equipe, para avaliar o conteúdo das pesquisas e entrevistas da fase 
anterior. Através de uma análise criteriosa acerca de como as 
metodologias estão sendo utilizadas nas empresas, foi possível 
identificar procedimentos adotados, dificuldades enfrentadas e 
adaptações realizadas pelas empresas pesquisadas. Na última fase, 
foram elaboradas diretrizes que pudessem subsidiar o 
desenvolvimento de metodologias aplicadas a startups, a partir de 
práticas comumente adotadas pelas empresas de inovação 
tecnológica da região e que foram objeto de estudo desta pesquisa 
e do levantamento bibliográfico realizado na primeira fase. 

4. RESULTADOS 
A partir do levantamento bibliográfico realizado na primeira etapa 
da pesquisa, foi possível verificar que as metodologias de gestão 
de startups (Lean Startup e Design Thinking), embora funcionem 
bem na gestão do negócio, não são metodologias perfeitamente 
aplicáveis ao processo de desenvolvimento de software. Por outro 
lado, nem sempre a adoção de uma metodologia ágil (Scrum, XP) 
é a melhor estratégia para desenvolvimento de software em uma 
startup, uma vez que é necessário considerar restrições de custo, 
tempo, qualidade e escopo. Apesar da importância de se entender 
os princípios ágeis, a utilização rigorosa de uma metodologia ágil 
em startups com equipes pequenas pode não proporcionar 
benefícios suficientes para compensar o custo e tempo em sua 
adoção e gerenciamento [14].  

Diante dessa constatação, estão apresentados a seguir, um 
conjunto de diretrizes que servem como princípios para a 
elaboração de metodologias especificamente direcionadas a 
empresas startups de desenvolvimento de software da área de TI.  

Diretriz 1: Uma metodologia de desenvolvimento de software 
para startups deve ser voltada ao software, não a gestão da 
empresa.  

As metodologias sugeridas para a gestão de startups, tais como 
Lean Startup e Design Thinking, são importantes ferramentas para 
o gerenciamento da empresa e relacionamento com o cliente. No 
entanto, não possuem os requisitos (documentação, artefatos, 
entre outros) necessários para gerir o processo de 
desenvolvimento de software. Ademais, como verificado nas 
empresas visitadas, a não utilização de uma metodologia durante o 
processo de desenvolvimento de software é crítico. Por outro lado, 
a documentação do projeto possibilita o acompanhamento das 
atividades que estão sendo realizadas dentro de um cronograma 
estipulado, contribuindo significativamente para a qualidade do 
software.  

Diretriz 2: Uma metodologia de desenvolvimento de software 
para startups deve ser fácil de usar e exigir poucos artefatos, sob 
o risco das equipes usarem apenas uma parte desses artefatos.  

A pesquisa qualitativa e quantitativa realizada com empresas de 
desenvolvimento de software da região mostrou que as empresas 
do mercado de desenvolvimento de software da região não fazem 
um uso adequado das metodologias propostas no ambiente 
acadêmico. Quando questionados sobre uso de metodologias, 
71.42% dos empresários afirmaram usar alguma metodologia no 
processo de desenvolvimento de software, sendo que 57.14% 
disseram utilizar a metodologia ágil Scrum e 14.29% alguma das 
metodologias tradicionais. No entanto, durante as entrevistas 
realizadas com os empresários, percebeu-se que as equipes de 
desenvolvimento apenas adotam alguns dos artefatos dessas 
metodologias e que apenas em 28.57% das empresas, os 
profissionais dominam totalmente a metodologia que utilizam.  

Diretriz 3: Uma metodologia de desenvolvimento de software 
para startups deve tornar o cliente parte fundamental do 
processo de desenvolvimento.  

Considerando-se que a participação do cliente é parte fundamental 
tanto nas metodologias ágeis quanto na metodologia Lean Startup, 
os gestores foram questionados sobre a forma de participação do 
cliente no projeto (análise de requisitos, reuniões periódicas de 
apresentação, testes no decorrer do projeto) e a frequência em que 
ocorre essa interação (diariamente, semanalmente, 
quinzenalmente, mensalmente). Com isso, verificou-se que em 
apenas 14.28% das empresas visitadas esse contato se mantém ao 
longo de todo o projeto, através de reuniões diárias. Em 42.85% 
das empresas visitadas, o contato se restringe apenas a fase de 
análise de requisitos. Nas demais, o contato ocorre apenas na fase 
inicial de análise de requisitos e esporadicamente para realização 
dos testes, na maioria das vezes através de reuniões mensais.  

Diretriz 4: Uma metodologia de desenvolvimento de software 
para startups deve, obrigatoriamente, ser simples o suficiente 
para ser usada por equipes reduzidas e pouco experientes.  

De acordo com o levantamento bibliográfico realizado na 
pesquisa, empresas startups, em sua grande maioria, são formadas 
por equipes pequenas e inexperientes. O objeto de estudo deste 
trabalho, micro e pequenas empresas de desenvolvimento de 
software da região possuem as mesmas características em relação 
ao tamanho e experiência das equipes de desenvolvimento. Em 
relação ao tamanho e formação das equipes de desenvolvimento, 
foi verificado que em 85.71% das empresas visitadas, as equipes 
de desenvolvimento são pequenas, sendo compostas por até 4 
pessoas. Além disso, todas elas possuem alunos frequentando 
cursos de graduação na área de TI. 

Diretriz 5: Uma metodologia de desenvolvimento de software 
para startups deve possuir escalabilidade.
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Conforme citado anteriormente, uma startup possui em suas 
características a criação de uma empresa inovadora de pequeno 
porte. No entanto, a partir do momento em que o produto é aceito 
pelo mercado, a equipe de desenvolvimento cresce e sua 
experiência em projetos aumenta. Por este motivo, o processo de 
desenvolvimento de software deve ser flexível, permitindo 
adaptações que acompanhem o crescimento da startup.  

Diretriz 6: Uma metodologia de desenvolvimento de software 
para startups deve ser capaz de mensurar a produtividade da 
equipe.  

Quando indagados sobre quais as principais dificuldades 
encontradas no processo de desenvolvimento de software, alguns 
gestores incluíram em suas respostas termos como: “inexperiência 
da equipe”, “perfil dos programadores iniciantes", "produtividade 
baixa” e “mão de obra pouco qualificada”, esses dados confirmam 
que a baixa produtividade e pouca experiência são fatores em 
comum. Portanto, é necessário acompanhar a produtividade dos 
membros da equipe, a fim de verificar a execução pontual do 
cronograma de cada projeto e auxiliar os desenvolvedores menos 
produtivos para que não ocorram atrasos que ponham em risco a 
execução do projeto. 

Diretriz 7: Uma metodologia de desenvolvimento de software 
para startups deve permitir o trabalho fora do espaço físico da 
empresa.  

Conforme citado anteriormente, é comum que as empresas do tipo 
startup sejam compostas por alunos de graduação e/ou 
profissionais recém formados. Sendo assim, fica evidente a 
necessidade de alguns membros da equipe dividir o trabalho com 
outras atribuições, consequentemente não permanecendo na 
empresa em tempo integral. Com uma metodologia que permita o 
trabalho em qualquer local físico, os membros da equipe poderão 
aumentar o seu tempo de dedicação ao desenvolvimento do 
produto e/ou serviço. 

5. CONCLUSÃO E TRABALHOS 
FUTUROS 
A partir da combinação das melhores práticas das metodologias 
de desenvolvimento de software Scrum e XP e incorporando os 
princípios das metodologias de gestão Lean Startup e Design 
Thinking, este trabalho apresenta um conjunto de diretrizes, 
voltadas à criação e adaptação de metodologias ágeis para o 
desenvolvimento de software, capaz de suprir as deficiências 
encontradas na construção de um produto mínimo viável, como 
também, garantir o aumento da produtividade e evitar o 
desperdício de tempo de desenvolvimento e recursos.  

Tais diretrizes incluem a necessidade de uso de uma metodologia 
específica ao processo de desenvolvimento de software (diretriz 
1); precisa ter usabilidade, de forma a ser aplicada junto a equipes 
reduzidas e pouco experientes (diretrizes 2 e 4); garanta o trabalho 
fora do espaço físico da empresa (diretriz 7); possibilite gerenciar 
a produtividade (diretriz 6); mantenha a escalabilidade, de forma a 
permitir a expansão da empresa (diretriz 5); e mantenha o cliente 
como participante ativo durante todo o processo de 
desenvolvimento (diretriz 3).  

Por fim, como proposta de trabalhos futuros, sugere-se a 
utilização dos dados aqui apresentados e do conjunto de diretrizes 

como embasamento teórico para a proposta e validação de novas 
metodologias para o desenvolvimento de software com foco em 
empresas de inovação tecnológica na área de TI. 
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36



�����������������������������������������������
�������������������������������������

����������������������������������������������������������
�������������������������������

�

����������������������� ���������������
�����������������������������������

�������������������
������������������������������
���������������������������

����������������
��������������������������

���������������
�����������������������������������

�������������������
������������������������������
���������������������������

����������������
����������������������

����������������������
�����������������������������������

�������������������
������������������������������
���������������������������

����������������
����������������

���������������������
�����������������������������������

�������������������
������������������������������
���������������������������

����������������

��������������������
�

�������
����� ������� ���������� ��� ����������� ��� ��� ������� ���������� ���
�� �������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ������ ��� ������ ��� ��� ��������� �������������� ���
�������� ������� �� ��������������� ������� ��� ���� ��� ��� ����
���������� ����������� ��� ������������ ��� �� ������ �� ���� ���
������������ ������������� �� ������� ���� ������������� ���
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������� ��� ������������� �� ��������� ��� ��������� ������� ���
����������� ��� ��� �������� ���������� ��� ������� ��� ��������� ��
������������������

����������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������

���������
����� �������� ��������� ���� �������� ��� �� ������ ��� �� ������������
��������� �������� ��� ����������� �������� ���� ���������� ����� ����
������ ��� ����� ��� ��� �������������� ����� ���� �������� ����
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ����
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������������ �������� ����� ������������� ���� ��������� ���
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

������������������������������������
����� ���������������������� ��������������

��������������
�����������

����������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������

��� �����������
�� ���������� ���������������� �� ��������� ���� ��������� ���
����������� ��������������� �� ��������� ����� ��� �������� ��� ����
������������ ��������������� ������������ ������������� �����
���������������������������� ��������������������� �� ��� ���������
��� ����������������� ������������������ ������ ��������������� ����
���� ���� ������ ���� ����� ������ ������������ ��� ���������� ��
��������� ���� ��������� ���� �� ���� ��� ������������� �������� ���
���������������������������������������������������������

��� ��������� ����������� ��� ������� ������������ ������������
��������� ��������� �� ����� ���� ��� �������� ��� ��������� ����
������� ��� ������������ ��� ��������� ��������� �������� ������� ���
����������������������������������������������������������������
��� ��������� ���������� ��� �������� ����������� ������������ ��
�������������������������������������������������������������
���������������

������ ������� �� ���� �������� ���� ������������ ���������� ����
����������������������������������������������������������� ���
������������ ����� �� ������������ ����������� ��� ����������� ��� ����
��������������������������������������������������������������
�������� ����������� ������� ������� ������������ ��� �����������
������� ����� ���� ����� ���� ���� �������� �������� ����������� ��
����������������������������������������������

������������ ���� �� ������� ���� �� ���� �� �� ������������� ����
��������������� �������������������������� ���������������������
����� ���� ������������� ��������� ������������ �� �������� ��� ���
�������� ��� ����������� ����� ���� ��������� �������� ��� �����������
������������������������������

�������������� ��� ������� ����� ���������� �� ������������������ ����
���������� ���������� �� ���� ����������� ��� ��������� �����������
����� ������� ������� �� ����������� ���� �������������� ����������
�������������� �� � �������������� �� ������ ����� ������ ��������� ���
��������� ������������ ����� �������� ��� ����������� �������� ���
���������������������������������������������������������������
������ �������� ����������� ������������������ ���������� �����������
���������������������������������������

������� ��� ��������� �� ��������� ������ ��������� �� ����������� ���
����������� ��� ���� ��������� ��� ������ ������������ ���� ����
���������� ��� ��� ��������� ������������� ��� ������� ��� �����������
������ �������������� ��� ��������� ������������� ������ ����������
������� ����� ��������� ���������� ��������� �������� ����������
��������������� ������������ ���������� �������������� ��������
������������� ������������ �������������� ���� ��������� ���
���������������� �� ���������� ������ ���� �� ����������� ����������

��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� ������������ ���� ������� ��� ����������� ���������� ���� �����
������� ����� ����� ������� ���� ���� ����� ��������� ��� ���� ������ ������ ��� �����
����������� ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ��� ��� ������������� ��� �������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������
�

II Workshop de Iniciação Cient́ıfica em Sistemas de Informação, Goiânia - GO, 26 a 29 de Maio de 2015.
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Almoxarifado	   ...Nós	  implantamos	  sistema	  de	  localização,	  sistema	  automático	  de	  requisição,	  que	  antes	  era	  manual.	  Facilidade	  no	  controle	  melhor	  no	  estoque	  e	  também	  no	  gerenciamento	  de	  
custo	  nos	  setores,	  que	  é	  uma	  ferramenta	  que	  dá	  para	  trabalhar	  calculando	  certo	  o	  que	  vai	  para	  cada	  setor,	  tendo	  os	  relatórios	  certos	  para	  basear	  o	  que	  está	  gastando... �

Psicologia	   ...agilizando	  o	  contato	  que	  a	  gente	  tem	  na	  parte	  da	  escrita,	  que	  são	  evoluções,	  eu	  já	  não	  preciso	  mais	  ir	  a	  outros	  setores	  pra	  buscar	  a	  pasta	  desse	  paciente	  para	  eu	  saber	  dele,	  
posso	  acessar	  de	  onde	  eu	  estiver	  no	  hospital.	  Inclusive	  próximo	  ao	  paciente,	  então	  isso	  ficou	  excelente.	  agilidade	  e	  a	  eficiência	  mesmo...	   �

Psiquiatria	   ...benefício	  é	  modernização,	  do	  papel	  para	  o	  sistema.	  Escrever	  a	  caneta	  é	  uma	  coisa	  que	  já	  vai	  ficando	  para	  trás	  mesmo.	  Então	  fica	  muito	  mais	  ágil,	  de	  rápido	  acesso,	  o	  sistema	  
tem	  uma	  interface	  muito	  amigável,	  resumidamente	  a	  gente	  ganha	  tempo.	  É	  o	  papel	  da	  informática	  pra	  gente, fazer	  o	  serviço	  grosseiro,	  repetitivo.	  Então	  ele	  faz	  isso	  muito	  bem.	  
Eu	  utilizo	  para	  fazer	  as	  evoluções	  dos	  pacientes	  e	  as	  prescrições	  das	  receitas,	  que	  já	  sai	  impressa.	  Facilita	  muito,	  estou	  me	  dando	  muito	  bem	  com o	  programa... �

Terapia	  
ocupacional	  

...O	  tempo	  que	  a	  gente	  economiza	  é	  gigantesco,	  por	  exemplo:	  prontuário,	  antes	  tinha	  que	  ficar	   indo	  em	  setores,	  procurar,	  ver	  se	  estava	   lá,	  se	  não	  tivesse	  tinha	  que	  anotar,	  
lembrar	  porque	  tínhamos	  que	  fazer.	  Então,	  nisso	  o	  Tasy	  facilitou	  demais.	  Para	  fazer	  pedido	  para	  a	  manutenção,	  TI,	  requerimento	  de	  material...	  Às	  vezes	  você	  vai	  ao	  setor,	  a	  
pessoa	  não	  está	  lá,	  porque	  aqui	  o	  hospital	  é	  muito	  grande.	  Atualmente,	  você	  vê	  no	  sistema	  se	  o	  que	  você	  solicitou	  foi	  executado,	  se	  não	  foi... �

Fisioterapia	   ...Bom,	  o	  que	  eu	  uso	  nele	  mais	  é	  prontuário	  eletrônico,	  pedidos	  de	  almoxarifado,	  comunicação	  de	  OS,	  tanto	  para	  a	  TI	  quanto	  para	  a	  manutenção.	  E	  assim,	  agilidade,	  porque	  no	  
meu	  setor	  era	  um	  esquema	  assim:	  tinha	  que	  terminar	  os	  atendimentos	  do	  dia,	  o	  senhor	  Luiz	  reservava	  ali	  20	  minutos	  só	  para	  buscar	  prontuário.	  Ai	  ele	  buscava	  em	  20	  minutos,	  
porque	  até	  pegar	  todas	  as	  pastas,	  em	  três	  setores	  no	  mínimo,	  que	  era	  os	  atendimentos	  do	  dia:	  geriatria,	  as	  vezes	  SUS,	  agudo	  masculino,	  agudo	  feminino...	  Onde	  tivesse	  paciente	  
ele	  tinha	  que	  buscar	  prontuário.	  Ele	  trazia	  pra	  mim,	  e	  era	  mais	  uma	  meia	  hora	  pra	  fazer,	  então	  você	  imagina	  o	  tempo	  que	  eu	  levava	  com	  prontuário	  todo	  dia.	  Esse	  momento	  eu	  
tinha	  que	  reservar,	  então	  era	  atendimento	  que	  eu	  tirava	  de	  paciente,	  né?...	  

Recepção	   Pra	  nós	  foi	  muito	  bom,	  porque	  a	  gente	  consegue	  colocar	  muitos	  dados	  que	  antes	  não	  tinha	  capacidade.	  E	  com	  esses	  dados	  completos	  dá	  para	  atender	  todo	  o	  hospital:	  serviço	  
social	  para	  falar	  com	  a	  família,	  psicologia	  para	  atender	  o	  paciente	  melhor.	  Então,	  para	  todo	  o	  hospital	  foi	  bom.	  E	  a	  gente	  usa	  no	  dia	  a	  dia	  mais	  para	  cadastro,	  internação	  

Enfermagem	   Desde	  que	  foi	  implantado	  o	  sistema,	  pra	  gente	  a	  qualidade	  de	  serviço	  aumentou	  demais,	  até	  mesmo	  pela	  praticidade	  de	  uso.	  Na	  questão	  da	  enfermagem,	  que	  é	  a	  minha	  área,	  a	  
gente	  faz	  a	  parte	  de	  anamnese,	  de	  prescrições	  de	  enfermagem...	  Então	  a	  forma	  de	  trabalho,	  sua	  agilidade	  e	  a	  eficiência	  aumentou	  muito	  desde	  que	  uma	  parte	  a	  gente	  fazia	  
escrita	  e	  leva-‐se	  muito	  tempo.	  Com	  o	  sistema,	  o	  trabalho	  ficou	  muito	  mais	  rápido.	  Eu	  acho	  que	  pro	  hospital	  foi	  um	  ganho	  muito	  grande,	  interligou	  todos	  os	  setores	  

Contabilidade	   Olha,	  do	  sistema	  que	  a	  gente	  usava	  para	  o	  atual	  o	  que	  diferenciou,	  foi	  a	  ferramenta	  mais	  abrangente,	  por	  exemplo:	  eu	  tenho	  condições	  de	  saber	  relatórios	  mais	  apurados,	  a	  
contabilidade	   foi	  mais	  minuciosa,	   com	   a	   possibilidade	   de	   agregar	  mais	   informações.	   Porque	   o	   outro	   era	  mais	   simples: apenas	   débito	   e	   crédito.	   Têm	   lotes,	   relatórios...	  A	  
diferença	  de	  um	  para	  o	  outro	  era	  fazer	  a	  contabilidade	  de	  custo,	  nós	  não	  estamos	  fazendo	  agora,	  mas	  o	  sistema	  tem	  essa	  ferramenta.	  Distribuir	  centro	  de	  custo,	  direcionar	  
setores,	  qual	  setor	  que usou,	  que	  momento	  ele	  pediu	  tal	  produto	  ou	  informação	  de	  internação.	  

Livraria	   No	  meu	  trabalho,	  uso	  todas	  as	  funções,	  tudo	  que	  eu	  faço	  é	  no	  sistema.	  Hoje	  com	  as	  modificações	  que	  teve,	  facilita	  o	  controle	  de	  estoque,	  a	  parte	  de	  relatórios,	  do	  faturamento	  
facilitou	  para	  dar	  baixa.	  A	  questão	  dos	  contribuintes,	  ajudou	  muito.	  Antes	  era	  tudo	  manual,	  hoje o	  sistema	  gera	  tudo	  sozinho,	  só	  controlo	  entradas,	  baixas.	  É	  ótimo,	  agora	  eu	  
tenho	  tempo	  para	  cuidar	  da	  editora	  e	  outras	  coisas,	  como	  esse aperfeiçoamento	  que	  teve,	  facilitou	  minha	  vida	  

Educação Física	   ...um	  serviço	  que	  eu	  fazia	  que	  era	  a	  evolução,	  eu	  fazia	  no	  prontuário	  do	  paciente,	  eu	  gastava	  um	  período.	  Então	  se	  eu	  for	  evoluir	  os	  pacientes	  do	  HD,	  às	  vezes	  eu	  gastava	  duas	  
horas	  para	  fazer	  pasta	  por	  pasta,	  manuscrito...	  Tinha	  que	  estar	  passando,	  fazendo	  uma	  leitura	  das	  evoluções	  anteriores,	  para	  saber	  se	  a	  minha	  evolução	  estava	  mais	  ou	  menos	  
coerente	  com	  a	  da	  equipe...	  Sendo	  assim,	  gastava	  umas	  duas	  horas	  ou	  mais	  e	  as	  vezes	  eu	  não	  conseguia	  terminar.	  Com	  o	  Tasy,	  em	  trinta	  minutos	  eu	  faço	  a	  evolução	  do	  HD,	  
porque	  daqui	  da	  minha	  sala	  já	  olho	  todas	  as	  evoluções:	  da	  psicóloga,	  da	  assistente	  social,	  do	  médico.	  Aí	  eu	  concluí	  que	  ele	  não	  é	  um	  “bicho	  de	  sete	  cabeças”,	  é	  um	  facilitador,...	  

Farmácia	   Hoje,	  eu	  acho	  que	  ele	  é	  a	  alma	  da	   farmácia,	  sem	  ele	  a	  gente	   já	  entraria	  em	  pânico.	  Porque	  tudo	  se	  baseia	  nele,	  nós	  controlamos	  o	  estoque,	  entrada	  e	  saída,	  recebemos	  as	  
prescrições	  por	  ele.	  Então	  não	  dá	  pra	  ficar	  sem	  ele.	  Ele	  agiliza	  muito.	  Eu	  trabalho	  com	  ele	  direto.	  Eu	  controlo	  estoque,	  custo,	  relatório,	  sabe	  pra	  onde	  vai.	  Tem	  noção	  de	  quanto	  
gasta,	  estatística	  de	  uso...	  

Clínico	  Geral	   Ele	  atende	  as	  finalidades	  a	  que	  se	  propõe,	  uniformiza	  as	  prescrições,	  grava	  evoluções,	  dá	  para	  consultar	  evoluções	  anteriores,	  copiar	  prescrição.	  E	   isso	  pra	  mim	  é	  fantástico,	  
porque	  tudo	  que	  te	  ajuda	  a	  ganhar	  tempo	  pra	  mim	  é	  um	  ponto	  positivo,	  então	  o	  fato	  de	  poder	  copiar	  a	  prescrição,	  copiar	  a	  evolução	  mudando	  alguns	  detalhes	  é	  muito	  mais	  
rápido	  do	  que	  começar	  do	  zero	  todo	  dia,	  toda	  vez	  que	  for	  fazer.	  	  
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