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RESUMO

O conceito de Fábrica de Software ganhou importância à medida que o Brasil 
quer ser visto como um competidor no fornecimento de programas de computador e 
serviços  de  desenvolvimento  de  sistemas  no  mercado  global.  A  metáfora  da 
“Fábrica”, quando aplicada à atividade de desenvolvimento de software, é utilizada 
para denominar organizações que produzem software com um padrão mínimo de 
qualidade e com custos competitivos, porém o termo “Fábrica” remete a conceitos 
fordistas,  que  vêm  sendo  desafiados  há  algumas  décadas  nas  indústrias  de 
manufatura. Este estudo analisou as grades curriculares e a percepção de alunos e 
professores sobre o conceito de Fábrica de Software e as avaliou em relação ao 
continuum fordismo ------------ pós-fordismo. Observou-se que alguns dos professores 
que influenciam as grades curriculares conceituam as Fábricas  de Software  com 
base  em  conceitos  fordistas  e  que  as  grades  curriculares  são  adequadamente 
estruturadas face às qualificações que um profissional dessas organizações deve 
possuir, embora existam oportunidades para melhorias. Conclui-se que a formação 
proporcionada pelos cursos analisados é adequada, porém deve ser complementada 
pelas empresas do setor ou pelos próprios profissionais para que os conhecimentos 
adquiridos nos cursos possam ser postos em prática.

Palavras-chave: engenharia de software, fábricas de software, fordismo.



ABSTRACT

As  Brazil  wants  to  be  perceived  as  a  competitor  in  providing  computer 
applications and system development services in the global market, the concept of 
Software Factory gains importance. The metaphor for the "Factory", when applied to 
the activity of software development, is used to describe organizations which produce 
software with a minimum quality standard and at competitive costs.  However,  the 
term  "Factory"  recalls  Fordist  concepts,  which  have  been  challenged  for  a  few 
decades in the manufacturing industry. This study analyzed university curricula and 
how students and teachers perceive the concept of Software Factory and assessed 
them in relation to the Fordism ------------ post-Fordism /continuum/. It was observed 
that  some  of  the  teachers  who  have  influence  over  curricula  define  Software 
Factories  according  to  Fordist  concepts.  It  was  also  observed  that,  despite 
opportunities for improvements, curricula are adequately structured with regards to 
the  skills  a  professional  at  these  organizations  must  possess.  We  conclude that 
education provided at the programs being analyzed is adequate, but that it must be 
supplemented  by  companies  or  by  the  professionals  themselves  so  that  the 
knowledge acquired in the programs may be put in practice.

Keywords: software engineering, software factory, fordism.
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1 INTRODUÇÃO

O conceito de Fábrica de Software ganhou destaque no Brasil, pois o país é 

visto como um forte competidor nos mercados globais de fornecimento de programas 

de computador e de serviços de desenvolvimento de sistemas. Contudo, o próprio 

nome dado ao conceito, Fábricas de Software, é uma metáfora (XAVIER, 2008) que 

remete a princípios fordistas de racionalização do trabalho. Tais princípios, entretanto, 

vêm sendo desafiados há algumas décadas e se mostraram inadequados em um 

ambiente empresarial de incerteza e maior competitividade resultante do processo de 

globalização.

O  conhecimento  tradicional  sobre  organizações,  baseado  em  conceitos 

tayloristas e fordistas,  desenvolvido a partir  do início do século passado,  mostrou 

sinais de esgotamento a partir de meados da década de 1960. Esses conceitos, que 

permitiram o surgimento e a expansão de grandes industrias multinacionais, passaram 

a  ser  desafiados.  Surgem,  a  partir  da  década  de  1980,  novas  formas  de 

racionalização flexível da produção, associados ao toyotismo e ao “volvismo“ (WOOD 

JR, 1992).  

Esse movimento de modernização das técnicas de gestão é denominado de 

Flexibilização Organizacional ou pós-fordismo (HARVEY, 1992 apud TENÓRIO, 2004, 

p.62). Contrapondo-se aos conceitos de organização hierárquica, burocratizada e da 

especialização de funções, característico do início do desenvolvimento da economia 

industrial e ligados aos conceitos tayloristas e fordistas, a flexibilização organizacional 

busca reduzir os níveis hierárquicos, orientar a gestão por processos e busca maior 

autonomia dos trabalhadores para criar organizações mais ágeis e eficientes. Embora 

seja um movimento iniciado com o objetivo de tornar as empresas mais competitivas, 

esse movimento tem como uma de suas características principais um novo perfil do 

trabalhador: polivalente, autônomo, empreendedor e consciente de seu papel social e 

profissional.  Em  outras  palavras,  um  trabalhador  mais  capacitado  e  participativo 

(TENÓRIO, 2004).

O  movimento  pela  flexibilização  organizacional  das  empresas  refletiu-se, 

também,  nos  departamentos  de  Tecnologia  da  Informação  (TI)  das  empresas.  O 

tradicional  Centro  de  Processamento  de  Dados  (CPD)  e  toda  a  estrutura  que  o 
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administrava sofreram profundas alterações no que tange ao uso da tecnologia e à 

estrutura  organizacional.  Por  um  lado,  a  evolução  tecnológica  possibilitou  o 

desenvolvimento  de  equipamentos  cada  vez  mais  poderosos,  com  poder  de 

processamento distribuído em grandes redes de computadores, o que reduziu o seu 

custo de manutenção e o tamanho da estrutura necessária para operá-los. Por outro, 

as empresas promoveram reorganizações e mudanças no modelo de operação das 

estruturas  de  TI.  Da  mesma forma como algumas das  atividades  produtivas,  as 

empresas buscam contratar  serviços  de  TI  de  fornecedores  como meio de  obter 

agilidade  através  da  flexibilização  das  relações  de  trabalho.  É  o  modelo  da 

terceirização,  que  em  TI  pode  estar  relacionado  a  serviços  de  administração  e 

operação  do  parque  tecnológico,  manutenção  técnica  dos  equipamentos  e  da 

infraestrutura de redes ou ao desenvolvimento e manutenção de sistemas aplicativos. 

Em relação a  este  último,  as  empresas que antes  investiam no desenvolvimento 

próprio de aplicativos sob medida buscam adquirir pacotes de mercado, notoriamente 

os pacotes integrados de gestão ou ERP (Enterprise Resource Planning) (TENÓRIO, 

2000), em busca de padronizar seus processos internos e adequá-los às melhores 

práticas do mercado. O uso de pacotes (incluindo-se aí os tais ERPs) traz a seguinte 

vantagem  adicional  para  a  administração  de  TI,  em  relação  ao  modelo  de 

desenvolvimento próprio de aplicativos sob medida: torna-se desnecessário possuir 

equipes  próprias  de  desenvolvimento  e  manutenção  de  sistemas,  pois  toda  a 

manutenção e eventual personalização é feita pela equipe do fornecedor do aplicativo. 

Contudo, é comum que nas empresas coexistam sistemas antigos – os chamados 

sistemas  legados  –  desenvolvidos  internamente,  com  sistemas  adquiridos  no 

mercado, sendo necessário manter uma pequena equipe ou contratar o serviço de 

manutenção dos sistemas a empresas prestadoras de serviços.

Nesse  ambiente,  as  Fábricas  de  Software  surgem como organizações  que 

projetam,  desenvolvem  ou  fazem  manutenção  de  sistemas  aplicativos  inteiros, 

módulos ou sub-rotinas de processamento de dados. Segundo Fernandes e Teixeira 

(2007, p. 117), uma Fábrica de Software é:

“Um processo estruturado, controlado e melhorado de forma contínua, considerando 
abordagens  de  engenharia  industrial,  orientado  para  o  atendimento  a  múltiplas 
demandas de natureza e escopo distintas, visando à geração de produtos de software, 
conforme requerimentos  documentados  dos  usuários  e/ou  clientes,  da  forma mais 
produtiva e econômica possível.” 
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Conceitos  como  linhas  de  produção  e  ganhos  de  escala,  tradicionalmente 

ligados às fábricas fordistas, são resgatados como benefícios de tais estruturas, mas 

também espera-se que a padronização e a formalização dos processos da produção 

tragam ganhos  na  qualidade  dos  produtos  das  Fábricas  de  Software,  como nas 

organizações  pós-fordistas.  Segundo  Xavier  (2008),  a  associação  metafórica  dos 

termos “fábrica” e “esteira” à atividade de desenvolvimento de software possui limites 

em função das características do produto software e seu processo produtivo. 

Em uma Fábrica de Software, a atividade de desenvolvimento de sistemas é 

tratada como um processo, adquirindo características muito semelhantes às de uma 

linha  de  produção  em larga  escala,  em que  o  produto  atravessa  vários  estágios 

especializados ao longo de sua elaboração. Todo o processo se dá através do fluxo 

de documentos e códigos de programas em um sistema de controle de produção 

informatizado.  Pode se afirmar que as diversas funções especializadas envolvidas 

nesse processo são similares às estações de trabalho de um processo fabril, em que 

conceitos  como  padronização  e  escala  passam  a  ser  fundamentais  para  seu 

desempenho. Com essa abordagem, espera-se obter ganhos na produtividade e na 

qualidade do processo.

As  pessoas  podem  assumir  diversos  papéis  em  uma  fábrica  de  software. 

Podem  trabalhar  na  “linha  de  produção”,  executando  as  tarefas  de  desenho, 

codificação, testes ou documentação de sistemas, coordenando equipes, gerenciando 

a produção ou administrando a fábrica. Para tanto, devem possuir conhecimentos e 

habilidades adequadas, pois a atividade de desenvolvimento de softwares depende 

em grande parte do conhecimento e da experiência das pessoas que trabalham nessa 

atividade: “Aspectos intelectuais e criativos do desenvolvimento de software somente 

podem ser executados pelo talento, habilidade, e pessoas motivadas” (DEIMEL, 1996, 

apud SANDHOF, 2004, p. 21). Essa dependência do talento e das habilidades do 

desenvolvedor não transforma a atividade em um processo criativo semelhante ao 

das  atividades  artísticas,  como  nos  primeiros  estágios  do  desenvolvimento  da 

indústria de TI (XAVIER, 2008). Por outro lado, não se pode esperar que equipes de 

pessoas se comportem como máquinas, pois o desenvolvimento de software é uma 

atividade que envolve  algum grau de criação e  que requer  criatividade e  talento 

(SANDHOF, op. cit.).
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A importância de ter bons profissionais na equipe tem levado as empresas a 

implantarem as fábricas de software próximas aos centros de formação de mão-de-

obra  qualificada.  A  existência  de  universidades  e  centros  tecnológicos  com  boa 

reputação na formação de profissionais no ramo de desenvolvimento de sistemas, em 

determinadas regiões, é critério de decisão quanto à escolha do local de instalação de 

fábricas de software1. 

A disponibilidade de mão-de-obra qualificada e a produção de software com 

qualidade e com baixo custo são frequentemente citados como forças competitivas do 

Brasil no mercado internacional, onde compete com outros países emergentes pela 

implantação de fábricas e pela exportação de software (CESAR, 2003). Portanto, a 

academia  desempenha  um  importante  papel  como  formadora  de  profissionais 

qualificados para atuar nas Fábricas de Software.

Esta dissertação aborda o tema das Fábricas de Software sob a perspectiva da 

formação acadêmica. Inicialmente, buscou-se compreender como os professores e os 

graduandos percebem as organizações do tipo Fábrica de Software, no que se refere 

ao seu modo de funcionamento e aos perfis de qualificação necessários para sua 

operação.  Em  seguida,  os  conhecimentos  que  as  pessoas  que  atuam  em  tais 

estruturas  deveriam possuir  são  identificados,  a  partir  da  análise  das  referências 

bibliográficas, e comparados com as grades curriculares atualmente disponíveis nas 

principais universidades do Rio de Janeiro. O objetivo é identificar como os princípios 

associados  aos  paradigmas  fordista  e  pós-fordista  são  refletidos  na  formação 

oferecida pelos atuais cursos de graduação nas áreas de Ciência da Computação e 

Sistemas de Informação face aos requisitos de qualificação profissional demandados 

pelas Fábricas de Software. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

O fenômeno das Fábricas de Software vem adquirindo grande importância no 

cenário  nacional.  Nos anos mais recentes,  centenas de empresas de consultoria, 

integração de sistemas e  software houses criaram estruturas desse tipo. Uma das 

facetas deste fenômeno é ser visto como uma oportunidade para que as empresas 

1 Segundo FERNANDES e TEIXEIRA (2007 p. 122), a escolha da localização de uma fábrica de software deve 
levar em conta, principalmente, a proximidade de centros formadores de mão-de-obra qualificada.
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brasileiras de software intensifiquem sua participação nos mercados internacionais 

(CESAR, 2003).

As  pessoas  têm  importância  central  em  uma  fábrica  de  software,  pois  o 

desenvolvimento do software é um trabalho altamente dependente do seu talento e da 

sua habilidade. No que pese a predominância da visão orientada a processos quando 

se aborda o assunto fábrica de software, o componente pessoas não deixa de ser de 

fundamental  importância,  pois  elas  se  constituem  no  principal  vértice  da  tríade 

processo-tecnologia-pessoas (CURTISS, 1995, citado em SANDHOF, op. cit., p. 19). 

A  formação de profissionais  qualificados pela  academia no Brasil  torna-se,  nesse 

cenário, um fator crítico para o sucesso das empresas brasileiras no mercado mundial 

de fábricas de software.

Outros trabalhos analisaram as fábricas de software sob o enfoque fordista 

------------ pós-fordista (XAVIER, 2008, OSIAS, 2008). Este trabalho concentra-se na 

academia. Busca-se saber como as faculdades e alunos percebem esse fenômeno e 

até que ponto os currículos hoje oferecidos por essas instituições, para as carreiras de 

Ciência da Computação e Informática, incorporam princípios fordistas e pós-fordistas. 

A pergunta que esta dissertação procurou responder foi:  “A academia forma 

profissionais  adequadamente  qualificados  para  trabalharem  nas  fábricas  de 

software?”. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral desta dissertação foi analisar se as principais instituições de 

ensino nas áreas de Ciências da Computação, Informática e Engenharia de Sistemas 

formam  profissionais  adequadamente  capacitados,  vis-à-vis  as  necessidades 

inerentes às organizações do tipo “Fábrica de Software”. Este objetivo foi decomposto 

nos objetivos específicos apresentados a seguir. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

• Compreender como a academia (professores e alunos) concebem a Fábrica de 

Software, no que se refere às características da sua operação e qualificações 

necessárias dos trabalhadores que nela atuam, situando esta percepção no 

continuum fordismo ------------ pós-fordismo;

• Identificar  as  grades  curriculares  dos  cursos  de  graduação  nas  áreas  de 

Ciência da Computação,  Informática e Engenharia de Sistemas,  atualmente 

oferecidos; 

• Comparar as grades curriculares com os conhecimentos associados às funções 

produtivas de uma Fábrica de Software,  identificando os pontos fortes e as 

oportunidades de aprimoramento dessas grades. 

1.2.3 Delimitação do Estudo 

O estudo delimitou-se a instituições de ensino superior nas áreas de Ciência da 

Computação, Engenharia de Sistemas e Informática oferecidas no município do Rio 

de Janeiro.  Tal  restrição significa que as unidades estudadas não compõem uma 

amostra  estatisticamente  representativa  de  nenhum  universo  maior,  e  mesmo  a 

metodologia não fará uso de instrumentos estatísticos que permitam a validação ou a 

refutação de hipóteses. Além da limitação geográfica, limitou-se o estudo aos cursos 

cuja avaliação no ENADE 2005 foi igual ou superior a três. Todas as instituições pré-

selecionadas foram convidadas a participar do estudo, através de contatos com os 

coordenadores dos cursos. Entretanto, alguns contatos não foram bem-sucedidos ou 

os coordenadores não concordaram em participar da pesquisa, e por essas razões os 

cursos correspondentes foram excluídos da pesquisa.

No  que  se  refere  à  análise  das  grades  curriculares,  o  estudo  procura 

estabelecer  conhecimentos  a  serem  adquiridos  pelos  graduandos  com  base  nas 
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tarefas relacionadas com o trabalho em uma fábrica de software genérica, não se 

aprofundando  ao  conteúdo  técnico  de  cada  disciplina,  pois  existem  diversas 

tecnologias possíveis  de serem empregadas em fábricas  de software,  sejam elas 

relacionadas  com  a  plataforma  de  desenvolvimento,  com  o  escopo  da  fábrica  e 

mesmo com o processo de desenvolvimento empregado.

A escolha do município do Rio de Janeiro se deu por conveniência e restrições 

quanto ao prazo de realização da pesquisa.

Apresentamos a seguir o referencial teórico que fundamenta a pesquisa.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

O  referencial  teórico  estudado  para  fundamentar  o  levantamento  de 

informações e a posterior análise aos quais o autor se propõe aborda os seguintes 

conceitos:  a)  os  conceitos  de  fordismo  e  pós-fordismo,  como  extremos  de  um 

continuum que representam dois paradigmas teóricos aplicáveis à gestão da produção 

– o primeiro associado à produção em massa, ao trabalho especializado e ao controle 

burocrático-hierárquico,  e  o  segundo  associado  à  flexibilização  organizacional, 

ampliação do trabalho, maior autonomia e participação do trabalhador na tomada de 

decisões; b) um aprofundamento teórico a respeito dos reflexos do movimento do pós-

fordismo  na  qualificação  e  no  conceito  de  competência  dos  trabalhadores;  c)  o 

conceito de “fábrica de software”, no que tange às definições de sua estruturação e 

modo de funcionamento; d) descrição dos perfis de qualificação e de competências 

associados às diferentes funções de uma fábrica de software.

Inicia-se  a  exposição  do  referencial  teórico  abordando  o  fenômeno  do 

taylorismo-fordismo.

2.1 TAYLORISMO - FORDISMO

O  conceito  de  Fábrica  de  Software,  conforme Fernandes  e  Teixeira  (2007 

p.29), consiste na aplicação dos preceitos de engenharia associados à manufatura 

aos serviços de desenvolvimento de software. Segundo aquele autor, tal abordagem 

significaria  a  mudança  do  paradigma  de  desenvolvimento  de  software  de  modo 

artesanal para uma ciência. Pode-se afirmar que essa mesma mudança de paradigma 

ocorreu  com a  manufatura  nos  primórdios  da  era  industrial,  quando  Adam Smith 

formulou o princípio da divisão do trabalho, ao descrever uma fábrica de alfinetes 

(SMITH,  1776,  apud  HAMMER  et  alii,  1994:5).  Sua idéia  central  é  “a  divisão  ou 

especialização da mão-de-obra e a resultante fragmentação do trabalho” (HAMMER, 

op. cit.).  Esse princípio se tornou a base para os posteriores desenvolvimentos do 

pensamento organizacional que perduram até os dias atuais.
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No início do século XX, apareceram os primeiros trabalhos em pensamento 

organizacional:  Frederick  Taylor  publicou,  em  1911,  seu  livro  Princípios  da 

Administração Científica; mais tarde, Henry Ford introduziu a produção em massa. 

Taylor,  engenheiro,  concentrou-se  no estudo da racionalização do trabalho. 

Segundo ele, “existe uma única maneira certa, que descoberta e adotada, maximizará 

a eficiência do trabalho” (TAYLOR, 1960, apud MOTTA, 1991:7). Portanto, sua teoria 

indica o estudo dos tempos e movimentos necessários para realizar o trabalho, para 

simplificá-los e reduzi-los ao mínimo. Movimentos diferentes devem ser testados para 

que  se  chegue  à  maneira  mais  rápida  de  realizar  uma  determinada  tarefa 

(especializada) na linha de produção – e uma vez identificado o procedimento mais 

rápido, esse será o padrão a ser seguido por todos os trabalhadores que realizam 

aquela atividade. É o conceito da “produção-padrão” que pressupõe, também, a figura 

do “homem de primeira classe” – aquele cujas habilidades o tornam a pessoa ideal 

para realizar o trabalho. Durand resumiu a proposta do taylorismo em quatro pontos: 

definição exata dos movimentos elementares necessários para executar o trabalho e 

das ferramentas e materiais utilizados; determinação por cronometragem, ou outro 

método  de  medida,  dos  tempos  necessários  para  executar  cada  um  desses 

movimentos;  análise crítica  dos movimentos para conseguir  sua simplificação e a 

maior economia de gestos; reunião dos movimentos em uma sequência que constitui 

uma unidade de tarefa (DURAND, 1978, p. 50 apud TENÓRIO, 2000, p. 137).

O trabalho de Taylor tinha o intuito de “eliminar os fatores que condicionavam a 

direção das empresas às restrições ditadas pelos métodos de trabalho do seu tempo, 

controlados  inteiramente  pelos  trabalhadores  mais  qualificados”  (VALLE  et  alii, 

2003:51).  Com o taylorismo, o trabalhador se viu  alijado do controle sobre o seu 

trabalho e  passou a  executar  tarefas  repetitivas  e  especializadas,  vindo a perder 

habilidades genéricas e o conhecimento do processo produtivo  como um todo.  A 

produção  passa  a  ser  controlada  e  coordenada  por  gerências  intermediárias  e 

supervisores  (FERREIRA,  2000:96).  Como consequência  o  trabalhador  perde seu 

ofício, sua profissão. O conhecimento passa a ser propriedade da empresa, na figura 

dos gerentes e supervisores. O trabalho esvazia-se e torna-se repetitivo, tirando do 

trabalhador sua autonomia. 
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Embora  o  taylorismo  tenha  representado  uma  mudança  de  paradigma  de 

produção, evoluindo do processo artesanal para o industrializado, não foi suficiente 

para  estabelecer  as  bases  para  que  a  economia  capitalista  baseada  na  grande 

empresa industrial pudesse se desenvolver da maneira como o fez. Foi necessária a 

contribuição de Henry Ford, que criou o conceito de produção massificada.

No início do século XX, as indústrias de automóveis ainda produziam de modo 

artesanal. A quantidade de veículos produzidos era pequena – na maioria das vezes 

personalizada para o cliente e, mesmo quando não o eram, não se produzia duas 

unidades idênticas  – o que implicava altos  custos  e baixa  qualidade.  Henry Ford 

revolucionou a indústria ao introduzir os conceitos de produção em massa e de cadeia 

de montagem, cujas principais características são a intercambialidade entre as partes 

e a simplicidade de montagem (WOOD, JR, 1992 p. 9). 

A introdução da cadeia de montagem fragmenta e especializa ainda mais as 

qualificações dos trabalhadores através da automatização das tarefas de transporte 

de  matérias-primas  e  de  produtos  semiacabados  no  processo  de  produção.  “Os 

gestos,  movimentos,  pausas  e  tempos  relacionados  com  transporte  que  ainda 

dependiam da energia e do “saber-fazer” do operariado, com o advento do fordismo, 

são  deslocados  para  os  mecanismos  automáticos  da  cadeia  de  montagem,  que 

passam doravante a determinar na sua quase totalidade os tempos e os ritmos do 

fator  trabalho  desde  o  início  até  o  final  da  produção  de  uma dada  mercadoria” 

(CORIAT, 1994, apud FERREIRA, 2000 p. 98).

A combinação de uma linha de produção em massa padronizada, e do trabalho 

especializado,  administrados  de  forma  burocrática  ou  tecno-burocrática,  cria 

organizações altamente produtivas, porém muito rígidas. Contudo, essa configuração 

permite às empresas industriais se expandir até meados dos anos 1970. Pode-se 

dizer que essa expansão é favorecida pela criação de um ambiente de estabilidade e 

crescimento econômico, em grande parcela creditada aos estados de bem-estar, à 

regulação pelo Estado das relações entre capital e trabalho, à gestão keynesiana da 

demanda,  do  controle  monetário  e  de  outros  mecanismos  normatizadores  da 

sociedade. Assim, o fordismo transforma-se em paradigma técnico-econômico, em um 

regime de acumulação (...)  orientador  da sociedade (TENÓRIO,  2000 p.  148-149 

apud TENÓRIO,2007 p. 20).
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O taylorismo e o fordismo podem ser considerados como a primeira tentativa 

explícita de racionalização do trabalho, elaboradas sob uma perspectiva objetivista, 

obtendo uma radical redução da dependência da gerência em relação ao trabalho. 

Essa racionalização permitiu que a indústria acolhesse e melhorasse as condições 

sociais de uma massa de migrantes saídos do campo para as cidades e de imigrantes 

entre  países,  durante o século XX. Entretanto,  o ritmo de trabalho deteriorava as 

condições de saúde física  e psíquica,  gerando insatisfação com as condições de 

trabalho (VALLE et alii, 2003 p. 52). 

A tentativa taylorista-fordista de racionalização do trabalho é um dos polos ou 

extremos de um  continuum à  luz do qual  este  trabalho analisou o fenômeno das 

Fábricas  de Software.  Em direção ao outro  extremo desse  continuum, situa-se  o 

modelo japonês de gestão, ou toyotismo, apresentado a seguir.

2.2 RUMO À FLEXIBILIZAÇÃO ORGANIZACIONAL: O TOYOTISMO

Quando ocorreu, na década de 1970, o acirramento da concorrência e a perda 

de mercados para as empresas japonesas, o fordismo como modelo de gestão da 

produção  foi  desafiado  (WOOD  JR.,  1992,  p.  7).  Os  princípios  tradicionais  que 

nortearam  a  administração  até  então  não  ofereciam  soluções  para  os  novos 

problemas enfrentados. As empresas começaram então a implementar mudanças na 

sua forma de organização e nos processos de produção, fortemente inspiradas nos 

modelos japoneses de gestão.

Outros  referem-se  a  este  modelo  pelo  nome  toyotismo.  Ocorre  que  as 

empresas  japonesas  se  desenvolveram  em  um  ambiente  bastante  peculiar, 

principalmente  no período do pós-guerra:  seu mercado doméstico  era  pequeno e 

exigia uma grande diversificação dos produtos; os trabalhadores japoneses não se 

adaptariam ao conceito taylorista; não era possível adquirir tecnologia no exterior e a 

possibilidade de exportar era remota (WOOD JR, 1992 p. 13). 

Ouchi identificou as propriedades características da organização japonesa, que 

permite sua comparação com a firma ocidental  (OUCHI, 1985 p. 17-57):  emprego 

vitalício:  segundo  aquele  autor,  a  característica  mais  importante  da  organização 
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japonesa;  promoções  lentas  e  por  tempo  de  trabalho,  com  desvinculação  entre 

responsabilidades  e  o  cargo;  e  carreiras  não  especializadas.  Essas  propriedades 

estimulam o trabalhador japonês ao compromisso com a firma, com os colegas e lhe 

dá uma visão global do negócio da empresa, visão essa que facilita na cooperação e 

coordenação  de  esforços  entre  departamentos.  A  dinâmica  das  organizações 

japonesas  também  difere  das  empresas  ocidentais:  o  processo  de  tomada  de 

decisões é participativo, envolvendo todos os afetados por ela; há o compartilhamento 

de valores coletivos,  de senso comum de responsabilidade e o interesse holístico 

pelas pessoas (OUCHI, 1985 p. 40-57). No Quadro 1, reproduz-se uma comparação 

entre as empresas americanas e japonesas.

Durante a finalização de sua pesquisa em que comparava as características 

das organizações japonesas (que denominou Tipo J) com as americanas (Tipo A), 

Ouchi  foi  surpreendido  por  um comentário  de  um executivo  americano de que o 

modelo que ele descrevia como japonês era muito similar ao da sua companhia, a 

IBM, e que havia se desenvolvido por meios próprios, sem o referencial japonês. Isso 

o levou a concluir que os modelos A e J seriam, na verdade, modelos gerais e não 

modelos  culturalmente  específicos,  porém  mais  adequados  às  condições  que 

prevalecem  nos  Estados  Unidos  e  Europa  ou  no  Japão,  respectivamente.  Na 

continuação de seus estudos, Ouchi identificou uma relação de cinco organizações 

americanas com características muito similares às da administração japonesa, porém 

sem vínculos com essa última. A essas empresas, denominou “Empresas Z”.

A  Toyota  é  considerada  como  o  melhor  exemplo  do  sucesso  japonês  no 

mercado  ocidental.  As  inovações  introduzidas  no  processo  de  produção  por  Eiji 

Organizações japonesas Organizações americanas

Emprego vitalício Emprego a curto prazo

Avaliação e promoção lentas Avaliação e promoção rápidas

Trajetórias de carreiras não-
especializadas

Trajetórias de carreiras especializadas

Mecanismos de controle implícitos Mecanismos de controle explícitos

Tomada de decisão coletiva Tomada de decisão individual

Responsabilidade coletiva Responsabilidade individual

Interesse holístico Interesse segmentado

Quadro 1: Comparação entre organizações japonesas e americanas. Fonte: OUCHI, 1985 p. 59.
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Toyoda e Taiichi Ohno, ao longo de mais de 20 anos, proporcionaram à empresa uma 

grande flexibilidade, reduziram o custo de produção e estabeleceram um novo padrão 

de  qualidade  para  os  seus  produtos.  Inovações  técnicas  na  linha  de  produção 

possibilitaram  uma  drástica  redução  no  tempo  de  alteração  dos  equipamentos, 

permitindo alterar rapidamente características dos produtos e fabricar pequenos lotes 

de produtos diferenciados a um custo menor. Os estoques foram reduzidos e permitiu-

se que os defeitos fossem imediatamente identificados e sanados.

Ohno  agrupou  os  trabalhadores  em  torno  de  um  líder  e  deu-lhes 

responsabilidade sobre uma série de tarefas,  que incluíam reparos e inspeção da 

qualidade.  Esses  grupos  participavam  de  encontros  para  discutir  melhorias  no 

processo. Qualquer operário poderia interromper a linha de produção caso detectasse 

algum problema. Isso evita que um defeito seja detectado apenas quando o produto 

está pronto, ou quando já está em poder do cliente.

As  melhorias  se  deram,  também,  em  relação  à  rede  de  fornecedores.  A 

organização  da  economia  japonesa  em  grupos2 proporcionou  condições  para  a 

coordenação entre suprimento e produção, no que veio a ser conhecido por  Just in 

Time. “Esse sistema, que opera com a redução dos estoques intermediários, remove, 

por isso, as seguranças, e obriga cada membro do processo produtivo a antecipar os 

problemas e evitar que ocorram” (WOOD JR, 1992 p. 14).

Os princípios adotados no processo de produção foram aplicados também aos 

aspectos de engenharia e desenvolvimento de produtos. No lugar de estruturas de 

divisão  de  especialidades,  na  Toyota  formam-se  grupos  sob  uma liderança  forte, 

integrando as áreas de processo, produto e engenharia industrial.

O resultado de tudo isso é que a Toyota é mais ágil em perceber e tirar proveito 

das necessidades do mercado consumidor e se adaptar às mudanças tecnológicas. O 

tempo para o desenvolvimento e o lançamento de novos produtos caiu pela metade e 

permitiram que uma mesma fábrica produza dois, às vezes três modelos diferentes. O 

2 “Por  volta  da  Segunda Guerra  Mundial, as  principais firmas do  Japão  eram organizadas  em um pequeno 
número  de  grupos  chamados  Zaibatsu.  Cada  grupo  consistia  em  vinte  a  trinta  grandes  firmas,  todas 
aglomeradas em torno de um banco poderoso. [...] Por sua vez, ao redor de cada uma das grandes firmas, havia 
uma série de empresas satélites [...].  A relação entre as satélites e as maiores firmas no Japão constitui um 
monopólio bilateral, em que a empresa satélite tem somente um cliente para seu produto e a firma maior tem 
somente  um fornecedor  para  cada  um de  seus  insumos.  [...]  Embora  o  Zaibatsu tenha  sido  legalmente 
dissolvido depois da guerra, as relações continuam.” (OUCHI, 1985 p. 18-20)
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ciclo de vida dos automóveis no mercado também caiu pela metade, em relação aos 

das marcas americanas.

O  toyotismo  rompe  com  alguns  dos  pressupostos  fordistas,  incorporando 

algumas características do pós-fordismo.

2.3 O PÓS-FORDISMO

O  pós-fordismo ou modelo flexível  de  gestão  organizacional  “caracteriza-se 

pela  diferenciação  integrada  da  organização  da  produção  e  do  trabalho  sob  a 

trajetória  de  inovações  tecnológicas  em  direção  à  democratização  das  relações 

sociais nos sistemas-empresa” (TENÓRIO, 2000 p. 163, grifo do autor). O fordismo foi 

concebido  e  floresceu  sob  condições  de  mercado  em  crescimento,  tendo  como 

princípios a padronização e a especialização da produção – sua concepção é produzir 

a maior quantidade de produtos idênticos, utilizando um sistema de produção em que 

as máquinas e os operários são especializados. O pós-fordismo, por sua vez, atende 

a um mercado diferente, em que a sobrevivência da empresa depende da capacidade 

de constantemente desenvolver novos produtos, melhorar a qualidade e reduzir os 

custos.

Nos  trabalhos  estudados  sobre  este  tema,  identificam-se  as  características 

marcantes  da  flexibilização  organizacional  citados  por  todos  os  autores: 

descentralização da estrutura organizacional, com a redução dos níveis hierárquicos, 

na qual a circulação da informação no sentido vertical e horizontal é crucial; maior 

envolvimento,  participação e  autonomia dos trabalhadores  em relação à  estrutura 

formal da empresa; e valorização de uma polivalência funcional do trabalhador, para 

que ele possa assumir diversas funções e possua uma visão global do processo de 

produção. A tecnologia tem importância capital nesse contexto, seja por proporcionar 

equipamentos flexíveis de produção, seja por automatizar funções e o “saber-fazer” do 

trabalhador  ou  por  reter  e  disseminar  informações  essenciais  para  a  tomada  de 

decisões e para a produção. 

Segundo Ferreira, as transformações que resultaram no modelo de organização 

flexível  foram  consequência  das  exigências  da  racionalidade  instrumental  do 
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capitalismo,  ou  seja,  “assiste-se  aos  mesmos  imperativos  de  rendibilidade  para 

competir  com  eficiência  no  mercado  mundial”.  (FERREIRA,  2000  p.  101).  Ainda 

segundo esse mesmo autor,  “enquanto  as  novas  tecnologias e a organização do 

trabalho se mantiverem enquadradas nos parâmetros da racionalidade instrumental do 

capitalismo, será muito difícil superar os constrangimentos e as situações perversas 

criados pelo modelo clássico de tomada de decisão. As novas formas de organização 

do trabalho, os círculos da qualidade, os grupos autônomos de expressão, a cogestão 

e  a  democracia  industrial  em  geral,  até  hoje  não  são  mais  do  que  meros 

epifenômenos  e  paliativos  experimentais  que  não  têm  quaisquer  impactos  na 

superação dos problemas comunicacionais e relacionais que afetam o processo de 

tomada de decisão” (FERREIRA, 2000 p. 103).

Tenório diz que a flexibilização organizacional surge em função do esgotamento 

do taylorismo-fordismo e se baseia na tríade globalização da economia, progresso 

científico-técnico e valorização da cidadania (TENÓRIO, 2000 p. 162). Sem a terceira 

componente, tem-se apenas um neofordismo.

A cidadania nas relações entre os trabalhadores e a empresa requer que o 

trabalhador  tome  consciência  do  seu  papel  como sujeito  social,  não  apenas  um 

coadjuvante,  e  passe  a  reivindicar  não  apenas  ganhos  salariais  ou  melhores 

condições de trabalho,  mas também sua participação no processo de tomada de 

decisões.  Nesse  cenário,  os  trabalhadores  deixam  de  ser  tratados  como  meros 

“recursos” e são considerados na totalidade de sua pessoa; deixam de receber ordens 

e passam a influenciar ativamente na definição do seu trabalho e ganham autonomia; 

e passam a ser corresponsáveis pelo desempenho global de seu grupo e de toda a 

empresa.

“A consequência da interação entre  a evolução científico-técnica, a globalização da 
economia  e  valorização  da  cidadania  é  a  promoção  de  um  novo  paradigma  de 
organização da produção e do trabalho que exige das empresas um comportamento 
diferente do preconizado até então. Da especialização do trabalhador (taylorismo) à 
qualificação versátil; da produção em massa (fordismo), as organizações agora devem 
atuar em função das demandas diversificadas do mercado; da gestão tecno-burocrática 
a um gerenciamento mais participativo; do gerenciamento implementado em “espaços 
privados” para o gerenciamento desenvolvido em “espaços públicos”. Portanto, a idéia 
central é  passar:  a)  de uma gestão  organizacional  rígida,  burocratizada,  na qual o 
processo  de decisão é centralizado,  para uma  flexível,  desburocratizada,  na qual o 
processo decisório seria descentralizado; b) de uma gestão monológica ou estratégica 
para  uma gestão  dialógica  ou  comunicativa.”  (TENÓRIO,  2000 p.  191,  grifo  do 
autor)3

3 A gestão dialógica ou comunicativa é ação social implementada sob a interpessoalidade dos diferentes atores.
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Tendo exposto os dois paradigmas extremos no continuum fordismo ------------ pós-

fordismo, torna-se necessário discutir  a conceituação sobre competência,  uma vez 

que este trabalho visa a avaliar a qualificação proporcionada pela academia na cidade 

do Rio de Janeiro.

2.4 COMPETÊNCIA X QUALIFICAÇÃO

A  questão  da  qualificação  profissional  é  de  central  importância  para  as 

organizações.  Vimos  pelo  referencial  anterior,  que  o  paradigma  taylorista-fordista 

assenta-se  sobre  a  especialização  e  o  esvaziamento  do  trabalho.  Em  uma 

organização cuja direção seja orientada por tais princípios, a gerência é responsável 

por  definir  as  rotinas  de  trabalho,  supostamente  ótimas,  que  o  chão-de-fábrica 

simplesmente executa. Em um cenário como esse, os trabalhadores têm pouca ou 

nenhuma oportunidade de influenciar seu trabalho, limitando-se à repetição de tarefas. 

A qualificação resulta de uma formação voltada para o atendimento de “um sistema 

estável de codificações ocupacionais” (VALLE et alii, 2003, p. 17).

Diversos  autores  dão  conta  de  que  a  evolução  tecnológica  mudou  esse 

cenário, impondo às empresas o desafio constante da adaptação e do aprendizado. 

“Assim,  em relação  direta  com a  globalização  da  economia  e  as  tecnologias  de 

informação, surgiram demandas por uma total revisão das qualificações profissionais” 

(ibidem).

“Dentro de uma visão integrada ou 'holística' da produção, novas qualificações, que se 
dizem orientadas  para  a  'polivalência'  e  a  'multifuncionalidade'  dos  trabalhadores, 
buscam capacitá-los para  compreender  e  participar  de um ambiente organizacional 
onde as decisões são mais complexas e as interações mais numerosas. A programação 
e o acompanhamento de máquinas, por exemplo, exige constantes microdecisões, num 
contexto  industrial  cada  vez  mais  dinâmico.(...)  Fala-se,  cada  vez  mais,  em 
poliqualificação e policognição.” (VALLE et alii, 2003, p. 17, grifo dos autores).

A formação policognitiva do trabalhador, segundo Rezende Pinto (apud Valle et 

alii,  op.  cit.,  p.  18),  defende  o  desenvolvimento  das  habilidades  cognitivas 

(visualização  ou  abstração,  compreensão  de  fenômenos  em  processo,  dedução 

estatística,  capacidade  de  comunicação)  e  comportamentais  (lealdade, 

responsabilidade, iniciativa e educação contínua).
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“Tudo se passa como se o universo dos “white collars” tivesse sido estendido até as 
oficinas, numa dinâmica que vai inteiramente de encontro à divisão do trabalho e à 
especialização propostas, respectivamente, por Taylor e Ford. De fato, desde a década 
de 80 – quando nos países de economia mais avançada se declarou  a tendência à 
terceirização – estudos confirmam a evolução das ocupações em direção a funções 
mais densas em atividades intelectuais ou reflexivas, em oposição àquelas intensivas 
em vigor físico ou em habilidades manuais” (VALLE et alii op. cit, p. 18).

Tal dinâmica resultou em um esvaziamento do ensino profissional tradicional, 

que  até  então  “desempenhara  um  papel  vital  na  identidade  profissional  e 

fundamentara a estratificação ocupacional durante todo o século XX. (...) Em todo o 

planeta,  empresários  passaram  a  avaliar  negativamente  a  formação  profissional 

tradicional,  argumentando  que  ela  se  concentrou  demais  em 'saberes  teóricos'  e 

pouco trabalhou os 'recursos' mobilizáveis pelo trabalhador para 'resolver problemas'” 

(VALLE  et  alii.  op.  cit.,  p.  19).  As  empresas  passaram  a  se  interessar  pela 

competência e não pelos títulos dos trabalhadores, ou seja, experiência no lugar de 

diplomas.

Isso nos leva ao cerne da definição de competência. Valle et alii declaram que 

existem diversos conceitos de competência e citam vários deles. Segundo aqueles 

autores, a palavra-chave por trás das definições de competência é desempenho, ou 

seja, algo que acontece no local de trabalho, em detrimento da palavra qualificação, 

que estaria associada a saberes que não são aplicados no exercício cotidiano da 

profissão.  Steffen  afirma  que  essa  diversidade  de  visões  amplia  e  enriquece  os 

modelos de competência profissional, uma vez que os diferentes conceitos não são 

contraditórios,  mas  intercomplementares  e  sugere  “que  a  competência  seja  a 

capacidade de um indivíduo, definida e mensurada em termos de desempenho, e não 

apenas um conjunto de conhecimentos, habilidades, destrezas e atitudes. Tudo isso 

seria necessário, mas insuficiente para a efetiva atuação do indivíduo em um contexto 

profissional” (Steffen, 2000, apud VALLE et alii op. cit., p. 24 a 26)

Entretanto, segundo Valle et alii, essa e outras definições de competência ainda 

resultam de uma abordagem “racionalista” sobre o assunto, que não abandonaram a 

antiga  abordagem  KSA  (conhecimento,  qualificação  e  habilidade, em inglês).  Tal 

abordagem vem sendo criticada por diversos autores, que a acusam de ter um sentido 

instrumental ou condutivista (RAMOS, 2001, apud VALLE et alii, 2003, p. 29). “(...) no 

contexto  da  educação  profissional,  as  competências,  ao  serem  traduzidas  por 

diretrizes e referenciais curriculares, tornam-se descrições de atividades requeridas 

pela natureza do trabalho. O que a análise funcional das empresas e dos currículos 
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designa  como  competência  caracteriza-se,  assim,  por  uma  apropriação 

socioeconômica do conceito pelo capital” (VALLE et alii, 2003, op. cit.).

Os mesmos autores propõem uma nova definição de competência como:

“A capacidade  do  trabalhador  de  ativar  a  Cultura  Técnica de  sua  comunidade no 
trabalho para  interpretar  as  inúmeras  informações  provenientes  do  contexto  físico, 
social e  subjetivo,  sob a forma de sinais e  signos,  verbais (p.  ex.,  frases,  durante 
diálogos sobre questões técnicas ou gerenciais) ou não (p. ex., sinais provenientes de 
uma máquina)” (VALLE et alii, p. 169).

O conceito de Cultura Técnica utilizado pelos autores nessa nova definição de 

competência é a de um “pano de fundo (background knowledge,  ou conhecimento 

enciclopédico)  que  é  ativado  (passando  a  foreground  knowledge)  quando 

microdecisões  precisam  ser  tomadas,  diante  de  problemas  semiestruturados 

(ausência  de  um  modelo  prévio,  face  a  eventos  de  alto  risco  e  com  efeitos 

interconectados)”  (VALLE  et.  alii,  2003,  p.  167).  Ainda  segundo  os  autores,  a 

assimilação pelo indivíduo desse conhecimento enciclopédico é o ato de qualificar-se, 

ou seja, sua qualificação.

“(...)o potencial cognitivo (teórico e prático), obtido num sistema de educação formal, 
que provê o indivíduo com as condições necessárias ao desempenho de suas funções, 
inclusive a capacidade epistêmica (...) de refletir sobre as ações suas e de seus colegas, 
dentro do respectivo contexto” (VALLE et alii, op. cit.).

A  qualificação,  diferentemente  da  competência,  não  pode  ser  definida  em 

termos  de  desempenho  em  cargos,  por  natureza  específicos  e  cambiantes.  A 

qualificação  é  sempre  genérica  e  inercial.  As  instituições  de  ensino  qualificam, 

preparando  indivíduos  para  exercerem  vários  cargos  possíveis,  e  se  voltam 

prioritariamente “para o desenvolvimento da Cultura Técnica que constituirá o saber 

'enciclopédico' do trabalhador, sem se preocupar diretamente com as necessidades 

ligadas a este ou aquele cargo específico” (VALLE et. alii, op. cit., p. 175). Portanto, 

interessa-nos este conceito de qualificação, pois o objetivo do trabalho é o estudo da 

formação proporcionada pelas instituições de ensino. 

Após a  breve  discussão sobre  competência  e  qualificação,  apresenta-se,  a 

seguir o conceito da Fábrica de Software, que é uma tentativa de aplicar conceitos de 

gestão  de  operações  ao  processo  de  desenvolvimento  de  sistemas  de  software 

(FERNANDES E TEIXEIRA, 2007 p. 17).
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2.5 FÁBRICAS DE SOFTWARE

2.5.1 Histórico

Desde seu surgimento, a Tecnologia da Informação (TI)  tem sido usada por 

diversos tipos de organizações como ferramenta de automação de tarefas e de apoio 

à gestão da operação. Nos estágios iniciais dessa tecnologia, os CPDs (Centros de 

Fase 1: Organização básica e estrutura de gerenciamento (meados dos anos 1960 até início 
dos anos 1970)

 Estabelecidos os objetivos da fábrica
 Determinado o foco no produto
 Início da coleta e análise de dados sobre o processo

Fase 2: Customização e padronização da tecnologia (início dos anos 1970 até início dos anos 
1980)

 Estabelecidos os objetivos e os sistemas de controle
 Adoção de métodos padronizados para o design, codificação, testes, 

documentação e manutenção
 Desenvolvimento online através de terminais
 As habilidades dos empregados são padronizadas através de programas de 

treinamento
 Introduzidas as bibliotecas de programas
 Início do desenvolvimento de ferramentas e metodologias integradas

Fase 3: Mecanização e apoio ao processo (final dos anos 1970)
 Introduzidas ferramentas de apoio o controle de projetos
 Introduzidas ferramentas para geração de código, casos de testes e 

documentação
 Início da integração das ferramentas a bancos de dados online e a ferramentas 

de engenharia de software

Fase 4: Refinamento e extensão do processo
 Padrões revisados
 Introduzidos novos métodos e ferramentas
 Estabelecidos os programas de controle da qualidade e círculos da qualidade
 Transferência dos métodos e ferramentas para subsidiárias, subcontratados e 

clientes

Fase 5: Automação Flexível
 Aumento da capacidade das ferramentas existentes
 Introdução de ferramentas de apoio ao reuso
 Introdução de ferramentas de automação do design
 Introdução de ferramentas de análise de requisitos
 Maior integração das ferramentas às ferramentas de engenharia de software

Quadro 2: Evolução das Fábricas de Software. Fonte: CUSUMANO, 1989, apud SWANSON et alii, 
1991.
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Processamentos de Dados) concentravam os recursos de processamento e atendiam 

às demais áreas da organização, realizando o processamento centralizado de grandes 

volumes de informação. O contato entre o CPD e as demais áreas era geralmente 

restrito  e  pouco  frequente,  o  que  transmitia  aos  usuários  a  imagem de  que  os 

profissionais de processamento de dados eram seres diferentes e inacessíveis. Os 

programas de computador, nesse estágio, eram desenvolvidos de forma artesanal, 

sem o uso de métodos padronizados que disciplinassem esta tarefa (XAVIER, 2008, 

p. 12).

À  medida  que  a  TI  evoluiu,  tornou-se  mais  acessível  aos  usuários:  num 

primeiro estágio, os aplicativos tornaram-se  on-line e foram colocados à disposição 

nas mesas de alguns usuários através de terminais – chamados de terminais “burros”; 

quando a tecnologia de computação pessoal surgiu, foi incorporada às organizações, 

substituindo as aplicações de terminais; finalmente, com o surgimento da Internet, as 

aplicações baseadas nos navegadores Web têm se tornado comuns, colocando a TI 

ao alcance de qualquer pessoa da empresa.  Gradualmente, o processamento das 

informações deixou de ser exclusividade do pessoal do CPD, se deslocando para os 

diversos departamentos da organização. Novas oportunidades de uso da tecnologia 

foram  identificadas,  propiciando  o  surgimento  de  aplicativos  cada  vez  mais 

inovadores,  que  atendem  a  necessidades  específicas  das  diversas  unidades 

organizacionais.

Simultaneamente  ao  desenvolvimento  da  tecnologia  de  hardware  e  de 

software,  surgiram  novos  métodos  para  desenvolvimento  de  aplicativos  de 

computador,  ou  sistemas  de  software,  que  tornou-se  cada  vez  mais  disciplinado. 

Surge o conceito de Fábrica de Software, que se aplica tanto a unidades internas a 

uma organização usuária  de TI,  ou a uma organização autônoma fornecedora de 

soluções  de  software  (aplicativos  ou  softwares  ditos  “de  prateleira”)  ou  a  uma 

organização prestadora de serviços. 

A expressão Fábrica de Software tem sido utilizada desde o final da década de 

1960, nos Estados Unidos, e desde meados dos anos 1970, no Japão, para designar 

organizações voltadas para o desenvolvimento de sistemas de software. A evolução 

dessas  organizações  se  deu  em  cinco  fases  e  ao  longo  de  algumas  décadas, 

conforme o Quadro 2.
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De acordo com Swanson  et  alii (1991),  há  agregação de valor  quando se 

aplicam os  preceitos  de  engenharia  associados  à  manufatura  aos  processos  de 

desenvolvimento de software. Segundo o mesmo autor, na mudança de paradigma do 

desenvolvimento de software de forma artesanal para uma ciência, as abordagens de 

engenharia de software devem compreender: (1) métodos e ferramentas-padrão; (2) 

apoio automatizado para o desenvolvimento; (3) planejamento disciplinado, análise e 

controle de processos; e (4) códigos e componentes reutilizáveis. Tal afirmação nos 

permite fazer uma analogia entre a introdução de processos de desenvolvimento de 

software pelo paradigma da Fábrica de Software e a introdução das primeiras fábricas 

de  manufatura  que  produziam  segundo  o  paradigma  taylorista-fordista:  ambos 

transformam o processo de produção, de um esquema artesanal para um baseado em 

uma linha de produção que se baseia em tarefas repetitivas e padronizadas; assim 

como Ford criou o conceito  da intercambialidade entre  as partes na produção do 

automóvel, o conceito da reutilização de programas tenta aumentar a produtividade e 

melhorar a qualidade através do reuso de componentes de software por mais de um 

projeto. De fato, Fernandes e Teixeira se referem à operação de desenvolvimento de 

software  como  artesanal  no  período  de  1960  a  1980,  antes  da  implantação  do 

conceito de Fábrica de Software (FERNANDES E TEIXEIRA, 2007 p. 23). 

Contudo,  há,  uma  diferença  fundamental  entre  um  processo  fabril  de 

manufatura e o processo de desenvolvimento de software: enquanto o primeiro produz 

unidades  idênticas  ou  similares  de  um  determinado  produto  manufaturado  (por 

exemplo,  a  montagem  de  automóveis,  na  qual  a  linha  produz  carros  com 

características personalizadas, tais como cor, motorização e acessórios, mas sempre 

produz  o  mesmo modelo),  o  segundo  produz  componentes  que,  embora  tenham 

características  comuns  no  que  tange  sua  estrutura  e  tecnologia,  têm  funções 

diferenciadas: um código de programa é sempre diferente de outros produzidos pela 

mesma organização e se prestam a diferentes funcionalidades, da mesma forma que 

o conjunto desses componentes integrados compõe um sistema que se destina a uma 

finalidade específica.

Tal  como  ocorreu  com  a  indústria  de  manufatura,  também o  conceito  da 

Fábrica de Software busca nos conceitos relacionados com a Gestão pela Qualidade 

a melhoria e a flexibilização de seus processos, como pode ser visualizado no Quadro

2. Esse movimento privilegia a automação dos processos, que, no caso da produção 
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de  software,  envolve  automatizar  processos  relacionados  às  diversas  etapas  do 

desenvolvimento, da análise dos requisitos aos testes finais dos produtos (SWANSON 

et alii, 1991). Tal movimento é apoiado e se reflete na evolução dos processos de 

desenvolvimento de software adotados pelo mercado, conforme o Quadro 3 a seguir.

Percebe-se  que,  assim  como  na  manufatura,  as  organizações  de 

desenvolvimento  de  software  buscam alternativas  mais  “leves”  de  processos,  em 

substituição  a  processos  mais  estruturados:  novos  processos  como  o  Extreme 

Programming (XP),  Adaptive Software Development (ASD) e o  Lean Development 

(LD)  tornam-se  a  cada  dia  mais  utilizados.  A  adoção  dos  modelos  “leves”  de 

desenvolvimento ainda é incipiente e controversa (FERNANDES E TEIXEIRA, 2007, 

p. 25). 

Os  princípios  que governam uma organização do tipo  Fábrica  de  Software 

podem ser derivados de um exemplo de Fernandes e Teixeira (2007), que cita o caso 

de uma fábrica de software implantada no Brasil por uma empresa líder em serviços 

de tecnologia de informação, cujo escopo limitava-se à codificação de programas em 

diversas linguagens de programação para a plataforma “mainframe”.  Algumas das 

características  básicas  daquela  fábrica  são  citados  a  seguir  (FERNANDES  E 

TEIXEIRA, 2007, p. 31-33):

• o  processo  é  padronizado  –  entendendo-se  por  padronização  o  fato  do 

processo ser documentado, praticado e medido e as pessoas serem treinadas 

para operá-lo;

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 Século 21

Operações Artesanal Artesanal
Fábrica de 
Software

Fábrica de 
Software

Outsourcing

Software 
Product Line

Processos
Processos 

proprietários
Processos 

proprietários
CMM

PMI, ASAP, 
UP, ISO's

XP, ASD, LD

Plataformas
Fortran, 

Assembler
Cobol, PL1

Natural, C, C+
+, Clipper

VB, Delphi, 
Oracle

Java, .NET, 
XML

Metodologias Waterfall
Estruturada 
essencial

Estruturada 
essencial

Orientação a 
objetos, UML, 
componentes

?

Quadro 3: Evolução do desenvolvimento do software. Adaptado de Fernandes e Teixeira, 2003, p. 
23.
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• a plataforma de desenvolvimento é totalmente automatizada;

• há uma sistemática de planejamento e controle  da produção,  com controle 

rigoroso da alocação dos recursos;

• recursos humanos são flexíveis, à medida que cada programador domina pelo 

menos três linguagens de programação;

• há controle de qualidade com uso de controles estatísticos de processos;

• os tempos de ciclos de produção da fábrica são padronizados considerando a 

linguagem e a complexidade do programa;

• há controle de produtividade individual, níveis de defeitos e tempos-padrão de 

atendimento.

Portanto, pode-se resumir a definição de Fábrica de Software como sendo a 

aplicação  dos  conceitos  de  gestão  de  operações  utilizados  na  manufatura  ao 

processo  de  desenvolvimento  de  software.  No  tópico  seguinte,  apresenta-se  um 

modelo de uma Fábrica de Software, como proposto por Fernandes e Teixeira (op. 

cit.). Tal modelo permite contextualizar o processo de desenvolvimento de software 

em uma organização deste tipo.

2.5.2 Modelo de Fábrica de Software

Fernandes e Teixeira (2007) definem quatro possíveis escopos de fornecimento 

para Fábricas de Software, conforme a  Figura 1. Uma fábrica de projetos ampliada 

realiza todas as etapas do processo de desenvolvimento de software, porém incorpora 

também o estágio anterior à conceituação de software, no qual este é apenas uma 

parte da solução global. À medida em que se reduz o escopo de atuação, tem-se as 

fábricas  de  projetos  de  software  (executam  do  projeto  conceitual  ao  teste  de 

aceitação), as fábricas de projetos físicos (executam do projeto detalhado ao teste de 
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aceitação)  e  as  fábricas  de  programas  (realizam apenas  a  construção  e  o  teste 

unitário).

Figura 1: Escopo da Fábrica de Software. Fonte: Fernandes e Teixeira (2007, p. 118).

A escolha do escopo de fornecimento de uma fábrica de software determinará a 

abrangência do processo que deverá ser executado, que varia em complexidade e 

profundidade: quanto maior o escopo, maior a complexidade. Assim, a complexidade 

do processo em uma fábrica de projetos físicos é maior do que em uma fábrica de 

programas, assim como a complexidade em uma fábrica de projetos de software é 

maior do que em uma fábrica de projetos físicos, e assim por diante (Fernandes e 

Teixeira, op.cit.).

Fernandes e Teixeira (2007 p. 140) apresentam um modelo genérico de uma 

fábrica de software. Esse modelo se baseia em um framework proposto pelo mesmo 

autor, que engloba os processos de: (a) gestão estratégica do processo de software; 

(b) gestão da operação; (c) gestão do projeto; (d) construção do produto de software e 

(e) processo de suporte. O modelo é reproduzido na Figura 2.

O processo de gestão estratégica do processo de software reúne as atividades 

relacionadas com a melhoria contínua da qualidade e com o alinhamento da operação 

com os objetivos estratégicos da operação.

O processo de gestão da operação visa à gestão das múltiplas demandas que 

uma Fábrica de Software geralmente atende, estabelecendo as prioridades, alocando 

recursos, controlando o fluxo das diversas demandas, negociando níveis de serviço 

da operação, administrando os ativos de software, garantindo a qualidade etc.
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O processo da gestão do projeto está relacionado com o planejamento e o 

controle de uma demanda específica. Os diversos aspectos do controle envolvem o 

controle  de mudanças,  do escopo,  das versões dos itens  de software  – o que é 

denominado de controle de configuração no modelo CMMI – dos riscos, da qualidade, 

da comunicação e do desempenho do projeto. 

O processo de suporte agrupa as funções de apoio ao processo produtivo da 

fábrica, incluindo o “suporte tecnológico, metodológico, de engenharia de processos, 

de help-desk, logística de suprimento de recursos, etc.” (Fernandes e Teixeira, op.cit., 

p. 75).

Todas as atividades relacionadas com a produção em si ocorrem no processo 

de construção do produto de software. As etapas do processo de desenvolvimento de 

software,  desde  o  recebimento  e  a  análise  de  uma  ordem  de  serviço  até  a 

disponibilização do produto acabado e o atendimento para a correção de defeitos 

ocorrem neste processo. O escopo de operação de uma Fábrica de Software (projetos 

versus projetos  físicos  versus programas)  determina  a  quantidade  de  atividades 

executadas neste processo.  O modelo contempla todas as atividades necessárias 

para uma Fábrica de Projetos, porém uma Fábrica de Programas teria um conjunto 

menor de atividades4.

Para  um  melhor  entendimento  das  atividades  envolvidas  no  processo  de 

construção  do  produto  de  software,  apresenta-se  conceitos  de  “Engenharia  de 

Software”  segundo o  Institute  of  Electrical  and Electronics  Engineers (IEEE).  Tais 

conceitos  serão  utilizados  posteriormente  para  isolarmos  os  conhecimentos 

requeridos dos profissionais que atuarão em Fábricas de Software.

4 Os modelos propostos para os diversos escopos de atuação das Fábricas de Software podem ser encontrados 
no capítulo 8 de Fernandes e Teixeira, 2007.
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Figura 2: Modelo de Fábrica de Software de Fernandes e Teixeira (2007, p. 140).
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2.5.3 Processos de Desenvolvimento de Software

Para estruturar o conjunto de conhecimentos que um profissional que trabalhe 

na área produtiva de uma Fábrica de Software, recorre-se ao guia para o corpo de 

conhecimentos  em  Engenharia  de  Software  estruturado  pelo  IEEE  no  SWEBOK 

(2004).  Esse modelo busca servir  de orientação para engenheiros de software no 

acesso  ao  corpo  de  conhecimento  da  área,  que  é  resultado  da  acumulação  da 

literatura ao longo de 30 anos (IEEE, 2004, prefácio).

Entretanto,  em  relação  a  tal  corpo  de  conhecimento,  deve-se  levar  em 

consideração  a  conclusão  de  Apshvalka  e  Wendorff  (2005)  que  “sugere  que  a 

pesquisa científica em Engenharia de Software (ES) tem problemas fundamentais que 

a tornam, em parte, subjetiva e falível. Assim, a pesquisa em ES nem sempre resulta 

em afirmações absolutas, gerais e claras. O resultado inevitável é que o corpo de 

conhecimentos não é completamente objetivo, incluindo questões controversas sobre 

as quais há discordâncias entre os especialistas. Nesses casos, os engenheiros de 

software deverão tomar suas decisões com base na tradição, intuição, autoridade etc., 

no lugar de evidências científicas conclusivas” (tradução do autor). Portanto, tal corpo 

de  conhecimento  pode  se  revelar  incompleto  ou  mesmo  contraditório,  exigindo 

discernimento e julgamento crítico do profissional que o utiliza. Ainda assim, esse 

corpo de conhecimento tende a ser reconhecido pela área como padrão, razão pela 

qual foi utilizado como referência neste trabalho.

O IEEE (2004) atribui três significados para o termo “Processo de Engenharia 

de Software” no seu Guia para o Corpo de Conhecimento em Engenharia de Software 

(SWEBOK – Software Engineering Body of Knowledge): 

• o primeiro significado, ligado ao uso do artigo “o” antes do termo, pode implicar 

que  exista  uma e  somente  uma maneira  correta  de  realizar  as  tarefas  do 

desenvolvimento  de  software.  Esse  significado  é  evitado,  pois  tal  único 

processo não existe;
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• o segundo se refere à discussão geral de processos relacionados à engenharia 

de software. Este é o significado dado para essa área de conhecimento no 

SWEBOK (IEEE,2004);

• o  terceiro  significado  pode  representar  o  conjunto  real  de  atividades 

executadas  por  uma dada  organização,  que  pode  ser  percebido  como um 

processo.

O conhecimento aplicável ao desenvolvimento de software foi estruturado, pelo 

IEEE (ibidem), nas seguintes áreas: (a) Requisitos de software; (b) Projeto (desenho) 

do software; (c) Construção do software; (d) Testes do software; (e) Manutenção do 

software;  (f)  Gerenciamento  da  configuração  do  software;  (g)  Gerenciamento  da 

engenharia de software; (h) Processo de engenharia de software (i) Ferramentas e 

métodos  de  engenharia  de  software;  (j)  Qualidade  do  software;  e  (k)  Áreas  de 

conhecimento e disciplinas relacionadas.

Muitas vezes a denominação de uma área de conhecimento segundo o IEEE 

pode  significar  também  uma  etapa  de  uma  metodologia  ou  ciclo  de  vida  de 

desenvolvimento  de  software  aplicada  por  uma  organização  que  pode  ser  uma 

Fábrica de Software.

Cada área de conhecimento será descrita brevemente a seguir (IEEE, 2004):

A) REQUISITOS DE SOFTWARE

A área de conhecimento “Requisitos de Software” é relacionada à elicitação, 

análise, especificação e validação dos requisitos de software. Trata-se de uma das 

funções mais críticas e que, ao ser negligenciada, tornam vulnerável todo o restante 

do processo de software. Requisitos incompletos há muito são apontados como uma 

das  causas  mais  frequentes  para  o  fracasso  de  projetos  de  desenvolvimento  de 

software (STANDISH, 1995).



39

Segundo  Kotonya e Sommerville  apud IEEE (2004, p. 2-1), os requisitos de 

software  expressam “as  necessidades  e  restrições  colocadas  em um produto  de 

software que contribuem para a solução de um problema do mundo real”.

Um requisito de software pode estar relacionado ao produto (o próprio software) 

ou ao processo que o produz, pode definir aspectos funcionais (funções que deve 

desempenhar)  ou  não-funcionais  do  produto  (restrições  ou  características  de 

qualidade: desempenho, capacidade de manutenção, confiabilidade etc.), devem ser 

definidos de forma clara e não ambígua e ser mensuráveis. Os requisitos de software 

devem ser gerenciados desde o início do projeto até sua conclusão, perpassando todo 

o ciclo de vida da produção de um software. Por exemplo, os requisitos definidos nas 

etapas  iniciais  do  processo  devem  ser  incluídos  como  itens  de  configuração  no 

processo de gerenciamento de configuração de software até os testes finais para 

entrega do produto, e após isso, durante toda a fase de manutenção do produto até 

que este seja descontinuado.

B) PROJETO (DESENHO) DO SOFTWARE

O projeto ou desenho do software é definido pelo IEEE (2004, p. 3-1) como o 

processo  de  definir  a  arquitetura,  os  componentes,  as  interfaces  e  as  outras 

características de um sistema ou um componente e o resultado desse processo. Visto 

como um processo,  esta área de conhecimento é a atividade do ciclo de vida do 

desenvolvimento do software em que os requisitos são analisados de modo a produzir 

uma  descrição  da  estrutura  interna  do  software  que  servirá  de  base  para  sua 

construção. O seu resultado deve descrever a arquitetura do software – isto é, como o 

software é organizado em componentes – e as interfaces entre esses componentes. 

Deve descrever também os componentes com detalhe suficiente para que possam ser 

construídos.

O projeto (desenho) desempenha um papel importante no desenvolvimento do 

software:  permite  aos  engenheiros  produzirem  vários  modelos  que  formam  uma 

espécie de planta baixa da solução a ser implementada. Esses modelos podem ser 

analisados para verificar  se  atenderão aos requisitos  e  também quanto  às  várias 

alternativas possíveis de solução, além de orientarem o planejamento do restante do 
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trabalho de desenvolvimento e serem o ponto de partida para a construção e os testes 

(ibidem).

C) CONSTRUÇÃO DO SOFTWARE

O termo construção de software se refere à criação de um software funcional e 

válido através das atividades de codificação, verificação, testes unitários, testes de 

integração e depuração (IEEE, 2004, p. 4-1). 

A construção do software muitas vezes implica a realização de atividades de 

projeto  e  testes  do  software.  Como  etapa  de  um  ciclo  de  vida  real  em  uma 

organização, utiliza os resultados da etapa anterior (projeto do sistema) e cria uma 

das entradas para a etapa de testes do sistema.

D) TESTES DO SOFTWARE

Os testes  têm a  finalidade de avaliar  a  qualidade do produto  construído  e 

melhorá-la, através da identificação de defeitos e problemas.

Os testes não são mais vistos como uma atividade que começa apenas quando 

a fase de codificação é concluída, com o propósito limitado de identificar falhas. Hoje 

esse  processo  é  visto  como  parte  integrante  de  todo  o  ciclo  de  vida  do 

desenvolvimento. O planejamento para os testes deve se iniciar nas primeiras etapas 

do processo de requisitos. Planos e procedimentos de testes devem ser sistemática e 

continuamente  elaborados e  refinados à  medida que o  desenvolvimento  progride. 

Esses testes e procedimentos são uma importante fonte de esclarecimento para os 

projetistas sobre eventuais fraquezas (contradições, omissões ou ambiguidades da 

documentação).

E) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

A  manutenção  de  software  é  a  área  de  conhecimento  em engenharia  de 

software que lida com a correção de defeitos e a evolução do software depois que 
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este  é entregue e entra  em regime de produção (ou seja,  o  software  atinge sua 

condição de uso por uma organização) ou de comercialização (uso por clientes ou 

consumidores).

A definição dada pelo SWEBOK (IEEE, 2004, p. 6-1) é de que a manutenção 

do software consiste nas atividades necessárias para oferecer um suporte econômico 

ao  software.  Inclui  atividades  relacionadas  com  a  modificação  do  software, 

treinamento  e  a  operação  ou  a  interface  com  uma  estrutura  de  atendimento 

(helpdesk).

F) GERENCIAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE

Segundo Buckley (1996)  apud IEEE (2004,  p.  7-1),  a  “configuração de um 

sistema  é  composta  pelas  características  funcionais  e/ou  físicas  do  hardware, 

firmware ou  software,  ou  uma  combinação  destes,  tal  como  definida  em  uma 

documentação técnica e obtida em um produto”, podendo ser entendida como uma 

coleção de versões específicas de  hardware, firmware ou software combinadas de 

acordo com procedimentos  específicos  de  construção  para  servir  a  um propósito 

particular.

O  padrão  IEEE610.12-90  (apud IEEE,  2004)  define  o  gerenciamento  de 

configuração como:

“A discipline applying technical  and administrative direction and surveillance to:  
identify and document the functional and physical characteristics of a configuration  
item, control changes to those characteristics, record and report change processing  
and implementation status, and verify compliance with specified requirements.”

O controle de configuração de software é um processo de apoio no ciclo de 

vida de desenvolvimento que beneficia o gerenciamento do projeto, as atividades de 

desenvolvimento e manutenção, as atividades de garantia e os usuários ou clientes 

do produto final.
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G) GERENCIAMENTO DA ENGENHARIA DE SOFTWARE

É definido pelo IEEE (padrão IEEE610.12-90 apud IEEE 2004, p. 8-1) como a 

aplicação de atividades de gerenciamento – planejamento,  coordenação,  medição, 

monitoração,  controle  e  relatório  –  para  assegurar  que  o  desenvolvimento  e  a 

manutenção do software sejam sistemáticos, disciplinados e quantificados. 

A mesma entidade considera ser possível gerenciar a engenharia de software 

da mesma forma como se gerencia quaisquer outros processos complexos, porém 

existem alguns aspectos que tornam esse gerenciamento mais complicado: 

• a percepção dos clientes geralmente negligencia a complexidade inerente à 

engenharia de software, particularmente em relação ao impacto das mudanças 

dos requisitos;

• é inevitável que os próprios processos de engenharia de software determinarão 

a necessidade de incluir ou mudar requisitos do cliente;

• como resultado, o software é geralmente construído em um processo iterativo 

em vez de uma seqüência de tarefas;

• a engenharia de software necessariamente incorpora aspectos de criatividade 

(de certa forma endossando o aspecto artesanal da atividade anteriormente 

citado) e disciplina – e manter o equilíbrio adequado entre os dois é geralmente 

difícil;

• o grau de novidade e complexidade do software é frequentemente muito alto; e

• há uma taxa de mudanças muito rápida na tecnologia que apoia o processo.
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H) PROCESSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

A definição deste processo, segundo o IEEE, foi apresentada no início desta 

seção. Esta área de conhecimento, no âmbito do SWEBOK,  é relacionada com a 

discussão geral dos processos de engenharia de software e está relacionada com o 

seu  gerenciamento,  mais  especificamente  com  a  introdução  de  mudanças 

tecnológicas ou procedurais que visem à melhoria do produto ou do processo aplicado 

na sua produção.

I) FERRAMENTAS E MÉTODOS DA ENGENHARIA DE SOFTWARE

Esta área de conhecimento está relacionada com as ferramentas e métodos 

aplicados na engenharia de software. Ferramentas de desenvolvimento de software 

auxiliam nos  processos  do  ciclo  de  vida  do  desenvolvimento  por  automatizarem 

tarefas repetitivas e bem definidas, reduzindo a carga cognitiva sobre o engenheiro de 

software, que é então liberado para se concentrar nos aspectos criativos do processo.

Os métodos de engenharia de software estruturam a atividade de engenharia 

de  software  com o  objetivo  de  tornar  a  atividade  mais  sistemática  e,  em última 

instância, aumentar suas chances de sucesso. Os métodos proveem uma notação e 

um  vocabulário,  procedimentos  para  realizar  determinadas  tarefas  e  guias  para 

verificar tanto o processo quanto o produto.

J) QUALIDADE DE SOFTWARE

Esta  área  de  conhecimento  do  SWEBOK  (IEEE,  2004  p.  11-1)  lida  com 

considerações sobre a qualidade de software que transcendem os processos do ciclo 

de vida. A qualidade do software é uma preocupação constante em engenharia de 

software e é também considerada nas outras áreas de conhecimento. Esta área de 

conhecimento se concentra nas técnicas estáticas da qualidade do software – aquelas 

que não requerem a execução do software em avaliação, enquanto as dinâmicas são 

tratadas na área de conhecimento Testes de Software.
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K) ÁREAS DE CONHECIMENTO E DISCIPLINAS RELACIONADAS

O SWEBOK (IEEE,  2004,  p.  12-1)  identifica as disciplinas com as quais  a 

engenharia de software compartilha fronteiras comuns. No nível mais abrangente, as 

disciplinas relacionadas são: engenharia de computadores, ciência da computação, 

gerenciamento  (administração),  matemática,  gerenciamento  de  projetos, 

gerenciamento da qualidade, ergonomia de software e engenharia de sistemas. 

Como citado anteriormente, o SWEBOK evita o uso da expressão “o processo 

de engenharia de software”, pois existem vários deles. Nessa questão, apresenta-se a 

seguir  uma  breve  descrição  acerca  do  debate  entre  metodologias  tradicionais  e 

metodologias ágeis. Ambas definem seus modelos de processo de desenvolvimento.

2.5.4 Metodologias Tradicionais e Metodologias Ágeis

O processo de desenvolvimento de software é tradicionalmente associado ao 

ciclo  de  vida  “em  cascata”,  que  prevê  a  execução  sequencial  e  ordenada  das 

atividades de análise, projeto, codificação e teste. Assim, em um projeto que siga uma 

metodologia  baseada  nesse  ciclo  de  vida,  o  projeto  somente  é  iniciado  após  a 

conclusão da análise, a codificação só é iniciada após o projeto e assim por diante. Há 

diversos  problemas  com  essa  abordagem:  excesso  de  documentação,  demora  a 

apresentar  resultados,  dificuldade  de  gerenciamento  em ambientes  nos  quais  os 

requisitos são instáveis e atrasos na detecção de erros, entre outros (YOURDON, 

1995,  pp.  99-100).  Tais  metodologias são também denominadas de “metodologias 

orientadas a planos”.

Em  função  das  conhecidas  limitações  da  abordagem  em  cascata,  foram 

propostos ciclos de vida alternativos nos quais o software é desenvolvido de forma 

iterativa. Neles, a duração das atividades de análise, projeto, codificação e teste são 

reduzidas de modo a incorporar mais facilmente as mudanças nos requisitos. Yourdon 

(op. cit., pp. 106-107) cita dois ciclos de vida, apresentando-os como evoluções do 

ciclo de vida em cascata: incremental e em espiral. Há também o ciclo de vida da 

prototipação, no qual os requisitos do usuário são evidenciados e validados através 

de protótipos, ou seja, “esqueletos” de programas. (YOURDON, op. cit., p.110).
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O ponto defendido por Yourdon é que não é necessário se optar entre o rigor 

excessivo do ciclo de vida em cascata ou a experimentação independente do ciclo de 

vida  da  prototipação.  O  que  o  autor  defende  é  que  se  combine  as  melhores 

características de ambos, ou seja, utilizá-los em conjunto, optando por um ciclo de 

vida  mais  radical  ou  conservador,  adequando-os  às  necessidades  do  projeto 

(YOURDON, op. cit., pp. 111).

O debate a respeito dos ciclos de vida ainda existe, sendo comum publicações 

que defendam o uso de metodologias tradicionais ou as ditas metodologias ágeis. As 

últimas  surgiram como resposta  à  situação  muito  comum na  qual  o  usuário  tem 

dificuldade de saber  quais  funcionalidades gostaria  que o  sistema tivesse,  sendo 

estruturadas  de  modo a  atender  a  natureza  mutável  e  dinâmica  do  processo  de 

concepção  do sistema (FERREIRA  et  alii,  2006).  Nesse  sentido,  rompem com a 

linearidade dos processos tradicionais e promovem uma aproximação do usuário com 

os analistas de sistemas, como na produção enxuta. Tem-se um modelo não-linear, 

que enfatiza a retroação das fases posteriores sobre as anteriores e a interação entre 

a concepção e a operação (FERREIRA et alii, op. cit.). Seus valores principais são: 

indivíduos e interações no lugar de processos e ferramentas; software funcionando no 

lugar  de  documentação  abrangente;  colaboração  com  o  cliente  no  lugar  de 

negociação de contratos; e respostas às mudanças em vez da aderência a um plano. 

(AGILE, 2001). Em relação ao debate entre as metodologias orientadas a planos e as 

metodologias ágeis, APSHVALKA e WENDORFF (2005) ressaltam a tendência dos 

defensores de ambas as vertentes em apresentar suas crenças como conhecimento, 

citando o exemplo as declarações presentes no Manifesto para o Software Ágil que 

são apresentadas como “verdades” absolutas apesar de serem simples manifestações 

de crenças de um grupo. Os autores apresentam sua opinião de que há uma clara 

lição a ser aprendida desse debate: “os membros da comunidade devem distinguir 

mais  claramente  entre  crenças  e  conhecimento.  Clamores  de  conhecimento, 

declarações ambíguas e  linguagem provocativa  são certamente  técnicas  retóricas 

eficazes para o marketing de métodos, mas elas não são necessariamente sinais de 

um discurso sério e respeitoso” (op. cit.).

No que se refere às fábricas de software, o uso de um processo mais formal ou 

mais ágil pode ter consequências na organização e no gerenciamento da produção. 
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Os  processos  tradicionais,  mais  formais  e  lineares,  podem  ser  associados  ao 

paradigma taylorista-fordista, pois têm as seguintes características:

• Tende à especialização das funções envolvidas no processo: análise, projeto, 

codificação e testes realizadas por equipes especializadas;

• Há uma separação entre a concepção e o planejamento e a execução;

• O processo é menos flexível, pois eventuais mudanças de requisitos têm um 

custo muito alto sobre o desenvolvimento, a menos que detectado nas fases 

iniciais do processo;

• A qualidade do produto final pode ser comprometida, pois o ciclo do processo 

tende a ser longo e os defeitos percebidos tardiamente, quando o software já 

está pronto para uso.

Já as metodologias ágeis buscam um modelo em que o usuário é incorporado 

ao  processo  de  desenvolvimento.  O  processo  deixa  de  ser  linear,  adquirindo 

características pós-fordistas:

• Maior importância às pessoas, não aos processos e às ferramentas;

• Interação entre o usuário e os analistas, com foco em conversas face a face;

• Não-linearidade do processo, permitindo que defeitos sejam identificados com 

maior rapidez e possam ser corrigidos mais rapidamente e com menor custo; e

• Maior autonomia para as equipes.

Independentemente  do  debate  entre  metodologias  tradicionais  e  ágeis  ou 

radicais,  algumas atividades são sempre desempenhadas em uma organização de 

desenvolvimento  de  software.  São  elas:  levantamento  de  requisitos,  análise  e 

desenho, implementação e testes, conforme a definição dos ciclos de vida baseados 

nas metodologias tradicionais de desenvolvimento.
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2.5.5 Qualificações Associadas à Produção da Fábrica de Software

Com base no referencial  teórico sobre competências e fábricas de software 

apresentado anteriormente, busca-se traçar um perfil de qualificações desejáveis para 

as funções desempenhadas na produção de uma organização dessa natureza. Para 

essa empreitada utilizou-se o modelo de qualificações proposto por Valle et alii (2003), 

que a define como a cultura técnica ou o conhecimento de fundo que é ativado pelos 

indivíduos ao interpretar as informações e tomar microdecisões.

Procura-se mapear as qualificações técnicas relacionadas com as atividades de 

desenvolvimento de software. Duas considerações devem ser feitas, no entanto, para 

esclarecer algumas decisões tomadas na execução deste trabalho:

• evitou-se a identificação de funções ou de cargos pois eles derivam da forma 

como  o  trabalho  é  dividido  em  cada  organização,  como  já  mencionado 

anteriormente. O papel das instituições de ensino é o de qualificar os alunos, 

preparando-os para exercerem diversos cargos possíveis;

• a qualificação foi analisada em relação às atividades que um indivíduo poderia 

desempenhar  no  processo  de  produção  de  software  de  uma  Fábrica  de 

Software, focalizando nas qualificações técnicas, pois o papel das instituições 

formais  de  ensino,  no  caso  as  faculdades  de  ciências  da  computação, 

informática  ou  engenharia  de  sistemas,  é  formar  profissionais  aptos  a 

exercerem quaisquer funções nessas áreas. Segundo Valle et alii (op. cit., pp. 

171),  “a  Educação  Tecnológica  deve  voltar-se  prioritariamente  para  o 

desenvolvimento da Cultura Técnica que constituirá o saber “enciclopédico” do 

trabalhador,  sem se preocupar  diretamente com as necessidades ligadas a 

este ou aquele cargo específico”.

Feitas as considerações anteriores, apresenta-se no Quadro 4 as funções do 

processo de construção de software e as qualificações relacionadas a cada uma. As 

qualificações específicas são aquelas que se espera encontrar em um indivíduo que 

desempenhe uma função específica na organização de desenvolvimento de software. 

As qualificações transversais são aquelas comuns a todas as funções da organização, 
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ou seja,  são saberes compartilhados por todos os indivíduos que fazem parte  da 

organização.

Com a  apresentação  do  quadro  de  qualificações  utilizado para  analisar  as 

grades curriculares dos cursos que participaram da pesquisa, encerra-se a exposição 

do  referencial  teórico.  Foram  abordados  os  conceitos  de  taylorismo-fordismo, 

toyotismo, pós-fordismo, qualificações e competências, fábrica de software, processos 

de desenvolvimento e o corpo de conhecimentos em engenharia de software. Discute-

se, a seguir, os aspectos metodológicos da pesquisa.

Atividade
Qualificações Técnicas

Específicas Transversais

Levantamento de 
requisitos

Requisitos de software
 

Manutenção do software
Gerenciamento de configuração 
do software

Gerenciamento da engenharia 
de software

Processo de engenharia de 
software 

Ferramentas e métodos de 
engenharia de software 

Qualidade do software 

Análise e desenho de 
sistemas

Projeto do software

Implementação Construção do software

Testes Testes do software

Quadro 4: Competências das funções do processo produtivo de uma Fábrica de Software.
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3 MÉTODO DE PESQUISA

Apresenta-se  a  seguir  a  metodologia  utilizada  no  estudo.  A  pesquisa  é 

inicialmente classificada de acordo com a taxonomia proposta por Yin  (2001).  Em 

seguida, define-se a estratégia, as fontes de informação e o processo de coleta e 

análise utilizados para a elaboração do trabalho. 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa tem quatro objetivos específicos que podem ser confrontados com 

o Quadro 5, a seguir. 

O  primeiro  objetivo  específico  foi  identificar  o  conceito  da  academia  – 

professores e alunos – em relação ao fenômeno Fábrica de Software,  no que se 

refere  às  características  da  sua  operação  e  qualificações  necessárias  dos 

trabalhadores que nela atuam, situando tal conceito no continuum fordismo ------------ 

pós-fordismo.  Trata-se,  portanto,  de  obter  informações  sobre  um  evento 

contemporâneo (o conceito de professores e alunos neste momento ou no passado 

recente),  o que não requer o controle do pesquisador sobre o comportamento do 

grupo pesquisado e não tem caráter  explicativo  ou causal  (saber  o porquê),  mas 

simplesmente se quer identificar como um conceito é apreendido.

Estratégia Forma da questão de 
pesquisa 

Exige controle sobre 
eventos 

comportamentais? 

Focaliza 
acontecimentos 

contemporâneos? 

Experimento Como, por quê Sim Sim 

Levantamento Quem, o que, onde, 
quantos, quanto 

Não Sim 

Análise de arquivos Quem, o que, onde, 
quantos, quanto 

Não Sim/não 

Pesquisa histórica Como, por quê Não Não 

Estudo de caso Como, por quê Não Sim 

Quadro 5: Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa. Fonte: Yin (2001, p. 24)
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Para  que  este  objetivo  fosse  alcançado,  foram  realizadas  entrevistas  em 

profundidade  com  um  professor  ligado  a  cada  curso,  sendo  este  professor  o 

coordenador do curso ou alguém por ele indicado, na intenção de captar o conceito 

daqueles que de alguma forma influenciam na elaboração das grades curriculares, e, 

por outro lado, aplicou-se um questionário para os alunos que estejam nos períodos 

finais do curso (sétimo e oitavo  períodos),  para identificar se e como tal  conceito 

reflete-se no grupo de formandos. Tal objetivo dá à pesquisa um caráter descritivo.

O segundo objetivo foi identificar as grades curriculares oferecidas pelos cursos 

de graduação na cidade do Rio de Janeiro. Novamente a pergunta se relaciona a 

eventos  presentes,  não  requer  o  controle  do  pesquisador  sobre  eventos 

comportamentais  e  visa  coletar  informações,  e  não  estabelecer  relações  de 

causalidades  ou  explicações  para  os  eventos.  O  objetivo  pôde  ser  atingido  pela 

pesquisa da documentação disponibilizada por essas instituições através da Internet 

ou  em  publicações,  ou  obtidas  por  intermédio  dos  professores  entrevistados.  O 

método utilizado foi a análise de arquivos e documentos, o que também se caracteriza 

por uma abordagem descritiva.

O terceiro objetivo específico visou à comparação das informações levantadas 

com  um  perfil  de  qualificação  previamente  estruturado  com  base  no  referencial 

teórico, identificando as afinidades e lacunas. O objetivo geral é responder à pergunta 

“se  as  principais  instituições  de  ensino  nas  áreas  de  Ciência  da  Computação, 

Informática  e  Engenharia  de  Sistemas  formam  os  profissionais  adequadamente 

capacitados, vis-à-vis as necessidades inerentes a organizações do tipo Fábrica de 

Software”, e a formulação da pergunta nos dirige para a última coluna da Tabela 1: 

como um determinado acontecimento contemporâneo ocorre. 

Trata-se,  portanto,  de  uma  pesquisa  qualitativa  de  caráter  descritivo.  A 

estratégia,  segundo  a  taxonomia  de  YIN  (op.  cit.),  é  a  de  levantamento  de 

informações, cujos detalhes são apresentados a seguir.
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3.2 ESTRATÉGIA UTILIZADA

A  estratégia  utilizada  foi  o  levantamento  de  informações,  a  partir  de 

documentos disponíveis nas instituições de ensino estudadas, utilizando-se também 

entrevistas em profundidade com os indivíduos responsáveis pela grade curricular dos 

cursos. Para limitar a quantidade de instituições a serem analisadas, no intuito de 

permitir a conclusão da pesquisa dentro do prazo de conclusão do curso de mestrado, 

bem como reduzir os eventuais custos com deslocamentos, foram selecionadas as 

instituições  que  obtiveram  grau  igual  ou  superior  a  três  no  Exame  Nacional  de 

Desempenho  dos  Estudantes  (ENADE)  realizado  em  2005  pelo  INEP  (Instituto 

Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira),  eliminando-se 

também aquelas cujo resultado não foi divulgado. Os cursos pré-selecionados são 

listados no Quadro 6.

O passo seguinte foi identificar e obter, através de pesquisas na Internet, os 

telefones e  e-mails  dos coordenadores  dos cursos  pré-selecionados,  e  entrar  em 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO CURSO CONCEITO
(1 a 5)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BACHARELADO EM SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 5

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO DE JANEIRO

BACHARELADO EM CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO 5

FACULDADE DE INFORMÁTICA 
LEMOS DE CASTRO

BACHARELADO EM SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 4

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

BACHARELADO EM CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO 4

UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

BACHARELADO EM CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO 4

ABEU-CENTRO 
UNIVERSITÁRIO

BACHARELADO EM SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 3

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
CARIOCA

BACHARELADO EM CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO 3

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA 
CIDADE

BACHARELADO EM CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO 3

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
METODISTA BENNETT

BACHARELADO EM CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO 3

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE 
SA

BACHARELADO EM SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 3

UNIVERSIDADE GAMA FILHO BACHARELADO EM CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO 3

UNIVERSIDADE VEIGA DE 
ALMEIDA

BACHARELADO EM CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO 3

Quadro 6: Quadro 6: Cursos pré-selecionados com base no resultado do Enade 2005. (Fonte: 
http://enade2005.inep.gov.br, acesso em 09/08/2008.)
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contato, inicialmente por  e-mail e em seguida por telefone, visando o agendamento 

das entrevistas em profundidade e a aplicação do questionário. Alguns coordenadores 

não responderam aos contatos iniciais ou não concordaram em participar da pesquisa, 

mesmo após diversas  tentativas.  A  secretaria  da  unidade Ilha  do  Governador  da 

instituição  Centro  Universitário  ABEU  informou  que  o  curso  de  Bacharelado  em 

Sistemas de Informação não é mais oferecido pela instituição naquela unidade. Por 

esses motivos, a lista final de cursos avaliados foi reduzida aos cursos e instituições 

listados no Quadro 7.

É  importante  mencionar  que  a  pesquisa  do  ENADE  relaciona  os  cursos 

segundo a área (computação e informática) e subárea (bacharelado em ciência da 

computação, bacharelado em sistemas de informação e engenharia da computação). 

Tal identificação pode não coincidir com os títulos dos cursos realmente oferecidos 

pelas instituições. Em particular, o curso de Engenharia de Computação da UFRJ e os 

de Sistemas de Informação e Engenharia da Computação da PUC-Rio aparecem na 

pesquisa do ENADE como Bacharelados em Ciência da Computação. No caso da 

PUC-Rio, em particular, o curso denominado Ciência da Computação começou a ser 

oferecido apenas no primeiro semestre de 2009.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO CURSO CONCEITO
(1 a 5)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BACHARELADO EM SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 5

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO DE JANEIRO

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E 
INFORMAÇÃO 5

FACULDADE DE 
INFORMÁTICA LEMOS DE 
CASTRO

BACHARELADO EM SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 4

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO RIO DE 
JANEIRO

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 4

UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

BACHARELADO EM INFORMÁTICA 
E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
METODISTA BENNETT

BACHARELADO EM CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO 3

UNIVERSIDADE GAMA FILHO BACHARELADO EM CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO 3

Quadro 7: Cursos e instituições estudados nesta pesquisa.
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3.3 VALIDADE DA PESQUISA

A pesquisa levantou informações acerca dos cursos de graduação oferecidos 

na cidade do Rio de Janeiro. Seu caráter qualitativo e descritivo, e sua abrangência a 

apenas  um município  impõem restrições  quando  a  possíveis  generalizações  das 

conclusões obtidas para outros cursos e instituições em outras localidades do país, 

embora algumas das instituições analisadas são referência para outras universidades 

e faculdades em todo o país. É possível que as conclusões obtidas sejam verdadeiras 

para outras instituições de ensino na área.

A seguir discute-se os aspectos da validade da pesquisa,  segundo critérios 

estabelecidos por Yin (2001, pp. 54-60).

3.3.1 Validade do Construto

A validade do construto está relacionada com o estabelecimento de medidas 

operacionais corretas para os conceitos que serão estudados (YIN, 2001, op. cit.). No 

caso desta pesquisa acerca da adequação da formação acadêmica, na graduação, de 

profissionais em Informática, o conceito em estudo é o conjunto de conhecimentos 

necessários para que um indivíduo recém-graduado pelos cursos analisados possa 

desempenhar funções operacionais nas organizações do tipo Fábrica de Software. A 

definição do conjunto dos conhecimentos teóricos foi elaborada principalmente com 

base na análise das áreas de conhecimento em engenharia de software definidos pelo 

IEEE  (IEEE,  2004)  e  do  modelo  de  operações  para  a  Fábrica  de  Software 

(FERNANDES e TEIXEIRA, 2007). Pelo lado da academia, as grades curriculares, 

cujas  informações  foram obtidas  em pesquisas  pela  Internet  ou  diretamente  das 

instituições através  de visitas,  foram cruzadas com as informações coletadas nas 

entrevistas  em  profundidade,  para  assegurar  a  consistência  das  informações,  e 

analisadas para avaliar a adequação dos conhecimentos oferecidos aos alunos das 

instituições em estudo. 

Em relação aos modelos da Fábrica  de Software  de Fernandes e  Teixeira 

(2007)  e  ao  corpo  de  conhecimentos  do  IEEE  (2004),  pode-se  afirmar  que  são 

reconhecidos e aceitos pelo mercado e mesmo pela academia, embora ressalte-se 
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que  são  modelos  prescritivos  e  que  incorporam no  seu  conteúdo  alguns  pontos 

controversos,  que são opiniões expressas como conhecimento,  como discutido no 

referencial  teórico  e  em  Apshvalka  e  Wendorff  (2005).  Portanto,  o  modelo  de 

conhecimentos associado aos trabalhadores  da Fábrica  de Software,  elaborado a 

partir  do  estudo  do  referencial  teórico  apresentado  anteriormente,  é  também de 

natureza prescritiva e possui as mesmas restrições quanto à sua validade. 

3.3.2 Validade Interna

A  validade  interna  é  uma  preocupação  para  as  pesquisas  causais  ou 

explanatórias, cuja finalidade é concluir se um evento A causou o evento B (Yin,  op 

cit.). Para fins do estudo buscou-se traçar um padrão de conhecimentos associados 

às funções da produção de software e compará-lo com as grades curriculares dos 

cursos analisados. Pode-se dizer que a técnica analítica de adequação ao padrão, 

descrita por Yin para os estudos de caso, se aplica ao estudo proposto. “Essa lógica 

(Trochin,1989) compara um padrão fundamentalmente empírico com outro de base 

prognóstica (...). Se os padrões coincidirem, os resultados podem ajudar o estudo de 

caso a reforçar sua validade interna (grifo do autor)” YIN (2005, cap. 5, p.145). Neste 

estudo o padrão consiste em um conjunto de conhecimentos associados ao processo 

de desenvolvimento de software (ou engenharia de software), que serviu de base para 

a análise dos cursos individualmente.

3.3.3 Validade Externa

Devido ao universo pequeno e específico de cursos avaliados, as conclusões 

da pesquisa têm uma limitada capacidade de generalização. O fato de esta pesquisa 

analisar cursos na cidade do Rio de Janeiro nos permite tirar conclusões a respeito 

desses cursos apenas. Não é possível  usar o conhecimento obtido neste trabalho 

para  outras  instituições  sem  que  antes  se  faça  o  mesmo  levantamento  de 

informações.  Contudo,  espera-se  que  o  modelo  dos  perfis  de  conhecimento  dos 

profissionais formados pelos cursos de informática seja suficientemente completo para 

que possa servir de base para novos estudos.
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3.3.4 Confiabilidade

A  base  de  dados  que  fundamentou  a  pesquisa,  incluindo:  a  pesquisa  ao 

resultado do “provão”  do  ENADE de 2005,  as  grades curriculares  analisadas,  os 

roteiros das entrevistas em profundidade e os questionários de levantamento podem 

ser  encontrados  no  apêndice  a  esta  dissertação.  O  autor  procurou  descrever  de 

maneira  clara  as  análises  efetuadas  e  os  respectivos  resultados  no  texto  da 

dissertação. Espera-se com isso que a confiabilidade do trabalho esteja preservada.

3.3.5 Fontes de Informações 

As  fontes  de  informações  utilizadas  nesta  pesquisa  foram:  (a)  análise  de 

documentos das organizações estudadas, como currículos dos cursos, ementas de 

disciplinas,  obtidas  em  meio  eletrônico,  nos  portais  Internet  das  instituições,  ou 

recebidas  por  e-mail;  (b)  entrevistas  em profundidade  com os  coordenadores  ou 

professores dos cursos com o objetivo de levantar informações a respeito dos cursos 

analisados  e  (c)  aplicação  de  questionário  a  alunos  das  instituições  e  cursos 

analisados, que estejam em vias de concluir o curso. 

Em relação à aplicação dos questionários, dois modelos, um em papel e outro 

na Internet, porém com o mesmo conteúdo, foram utilizados para que os estudantes 

pudessem responder à pesquisa. Inicialmente pretendia-se aplicar questionários em 

papel durante as visitas do pesquisador às instituições, limitando-se a quantidade de 

participantes aos alunos presentes nessas oportunidades. Contudo este procedimento 

se mostrou inadequado pelos seguintes motivos:

• por se tratar de alunos nos dois últimos períodos da graduação, era provável 

que um número pequeno de alunos estivesse presente nas aulas escolhidas 

para  aplicação  do  questionário.  Nesses  períodos  os  alunos  se  dedicam à 

realização  dos  trabalhos  finais  do  curso  e  a  estágios  em  empresas, 

frequentemente se ausentando ou se atrasando das aulas. As primeiras visitas 

e contatos com os coordenadores evidenciaram esta limitação;
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• a coleta de dados desta pesquisa teve início em período próximo do fim do ano 

letivo  de  2008,  devido  às  dificuldades  iniciais  que  o  pesquisador  teve  em 

identificar e alcançar os responsáveis pelos cursos.

Por esses motivos optou-se por criar uma versão eletrônica do questionário que 

pudesse ser respondida pelos alunos através da Internet, no horário que lhes fosse 

mais conveniente e mesmo após o fim do período letivo. Mesmo assim, a seleção dos 

alunos participantes não foi  feita  com a preocupação de se estabelecer amostras 

estatisticamente representativas.

3.3.6 Tratamento dos Dados

Para  realizar  a  análise  das  grades curriculares,  foi  utilizada a  planilha  que 

consta do Apêndice A. Essa planilha relaciona as qualificações mapeadas a partir do 

estudo do referencial teórico, em colunas, com os cursos analisados. Em cada célula 

(curso  x  qualificação),  são  listadas  as  disciplinas  oferecidas  pelo  curso  na 

qualificação. 

A classificação das disciplinas em cada coluna se fez com base na análise das 

ementas, considerando o tema principal abordado pela matéria. Algumas disciplinas 

tratam  de  mais  de  uma  qualificação  e,  nesta  pesquisa,  foram  classificadas  na 

qualificação mais enfatizada pelo seu conteúdo. A adequação da grade curricular de 

cada curso/instituição foi avaliada considerando-se o número de disciplinas ofertadas 

para cada qualificação que compõe o modelo de análise.

Ainda em relação à análise das grades curriculares, foram construídas duas 

avaliações  considerando:  apenas  as  disciplinas  obrigatórias;  as  disciplinas 

obrigatórias  e  as  opcionais  (optativas  e/ou  eletivas,  quando  oferecidas  e  ou 

identificadas nas grades curriculares).

A análise das entrevistas procurou evidências que confirmassem a orientação 

do curso. Através da análise do conteúdo das respostas, foram citados os pontos que 

confirmam ou contradizem o resultado obtido com a análise da grade curricular de 

cada curso.
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Finalmente, os questionários foram tabulados nos seguintes cortes: geral, para 

se medir a percepção de todos os alunos da amostra como um grupo, com relação ao 

fenômeno Fábricas de Software e em relação à formação recebida nos cursos; e por 

curso,  para se medir essa percepção para a amostra pesquisada em cada curso. 

Nessa análise, se fez uso de estatística descritiva básica.

O resultado que se buscou obter foi um panorama da formação acadêmica e 

das percepções dos alunos e professores em relação às Fábricas de Software entre 

os cursos mais bem conceituados no município do Rio de Janeiro. A pesquisa não 

produziu nenhuma espécie de ranking ou outra forma de classificação que possa ter 

conotação discriminatória entre os cursos analisados. 

Os resultados são apresentados em seguida.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A  apresentação  da  análise  dos  resultados  se  inicia  pela  apresentação  da 

análise das grades curriculares. Para essa análise utilizou-se o modelo de planilha do 

Apêndice  A.  O  objetivo  dessa  análise  foi  distribuir  as  disciplinas  dos  currículos, 

separando o currículo básico ou obrigatório das matérias optativas  e eletivas,  nas 

qualificações técnicas identificadas como resultado do estudo do referencial teórico.

As disciplinas foram classificadas após a leitura das ementas obtidas junto às 

instituições  de  ensino.  Em  alguns  casos,  o  conteúdo  abordado  pelas  disciplinas 

envolve mais de uma qualificação técnica. Nesses casos, o procedimento adotado foi 

o  de  identificar  e  classificar  a  disciplina  na  qualificação  técnica  predominante  na 

ementa.  Com  isso,  uma  disciplina  foi  classificada  em  somente  uma  qualificação 

técnica.

Foram desconsideradas, para efeito da análise, as disciplinas relacionadas aos 

TCCs  (Trabalhos  de  Conclusão  de  Curso)  e  estágio,  pois  o  conteúdo  dessas 

disciplinas  não  pode  ser  determinado,  pois  tanto  um  como  outro  são  objeto  de 

escolhas dos próprios alunos.

O  resultado final  da  distribuição das disciplinas  de  cada curso  analisado é 

apresentado nos quadros 8 a 14. A interpretação desse resultado é apresentada logo 

a  seguir,  primeiro  com  a  análise  da  abrangência  dos  currículos  em  relação  às 

qualificações identificadas, em seguida, em caráter geral.
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Quadro 8: Cobertura das qualificações específicas pelas grades curriculares (1 de 2).

CURSO INSTITUIÇÃO ESCOPO
QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Optativas

Optativas

Optativas

REQUISITOS DE 
SOFTWARE

PROJETO DE 
SOFTWARE

CONSTRUÇÃO DO 
SOFTWARE

TESTES DO 
SOFTWARE

BACHARELADO 
EM 
INFORMÁTICA

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

1. Informática na 
Administração

1. Modelagem de 
Sistemas de 
Informação I
2. Organização de 
Dados I
3. Organização de 
Dados II
4. Banco de Dados I

1. Computação para 
informática
2.  Computação II
3. Computadores e 
Programação
4.  Linguagens de 
Programação

1. Avaliação e 
Desempenho

1. Laboratório de 
Bancos de Dados
2. Tempo Real 
3. Proj. De Sistemas 
de Informações 
4. Modelagem de 
Sist de Informações 
II 
5. Laboratório de 
Projeto de Sist de 
Informações

1. Lógica em 
Programação 
2. Computação III
3. Programação 
Orientada para 
Objetos

ENGENHARIA DA 
COMPUTAÇÃO 
E INFORMAÇÂO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

1. Informática na 
Administração

1. Organização de 
Dados I
2. Organização de 
Dados II
3. Modelagem de 
Sist. De 
Informações I
4. Bancos de Dados 
I

1. Computação para 
informática
2. Computação II
3. Computadores e 
Programação
4. Linguagens de 
Programação

1. Avaliação e 
Desempenho

1. Laboratório de 
Bancos de Dados
2. Tempo Real
3.  Interface 
Humano-
Computador

1. Lógica em 
Programação
2. Computação III
3. Programação 
Orientada por 
Objetos
4. Programação 
Paralela e 
Distribuída

BACHARELADO 
EM SISTEMAS 
DE 
INFORMAÇÃO

FACULDADE DE 
INFORMÁTICA 
LEMOS DE 
CASTRO

Currículo 
Único

1. Fundamentos de 
Sistemas de 
Informações

1. Teoria Geral de 
Sistemas
2. Organização de 
Dados I, II e III
3. Análise e Projeto 
de Sistemas I e II
4. Laboratório de 
Análise e Projeto de 
Sistemas

1. Algoritmo e 
Programação
2. Metodologia de 
Programação
3. Linguagem de 
Programação I e II
4. Atividades 
Complementares de 
Graduação I e II

ENGENHARIA DA 
COMPUTAÇÃO

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO 
RIO DE JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

1. Programação de 
Ponto Grande

1. Engenharia de 
Requisitos

1. Projeto de 
Sistemas de 
Softw are I
2. Laborat. de Sist. 
Softw are I
3. Projeto Interface 
Usuários
4.Banco de dados I 
e II;
5 Const sist ger 
banco de dados;
6.Sist de 
componentes 
sof tw are;

1. Programação 
Orientada Objetos
2.Linguagem  de 
programação OO
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Quadro 9: Cobertura das qualificações específicas pelas grades curriculares (2 de 2).

CURSO INSTITUIÇÃO ESCOPO
QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS

Optativas

Eletivas

REQUISITOS DE 
SOFTWARE

PROJETO DE 
SOFTWARE

CONSTRUÇÃO DO 
SOFTWARE

TESTES DO 
SOFTWARE

BACHARELADO 
EM SISTEMAS 
DE 
INFORMAÇÃO

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO 
RIO DE JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

1. Princípios de 
Modelagem I

1. Modelagem de 
Dados
2. Bancos de Dados
3. Programação 
Modular
4. Modelagem de 
Sistemas

1. Técnicas de 
Programação I e II
2. Linguagem de 
Programação OO
3. Programação 
Distribuída e 
Concorrente
4. Programação 
para a Web
5. Construção de 
Sistemas

1. Teste de 
Softw are

1. Engenharia de 
Requisitos

1. Projeto de 
Sistemas de 
Softw are I
2. Modelagem 
Negócios e 
Sistemas
3. Bancos de Dados 
II e III

1. Programação em 
Unix

BACHARELADO 
EM 
INFORMÁTICA E 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO

UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

1. Análise de 
Sistemas II
2. Sistemas de 
Informação II

1. Estruturas de 
Dados
2. Organização de 
Dados
3. Banco de Dados
4. Análise de 
Sistemas III
5. Projeto de 
Sistemas II

1. Programação de 
Computadores I, II
2. Projeto de 
Sistemas III

1. Linguagem p/ 
desenvolvimento de 
sistemas

BACHARELADO 
EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO 
METODISTA 
BENNETT

Currículo 
Obrigatório

1. Engenharia de 
Requisitos

1. Arquitetura de 
Softw are
2. Modelagem e 
Especif icação de 
BD
3. Projeto Integrado 
SI
4.Laboratório de 
Banco de Dados
5. Padrões de 
Projeto OO
6. Sistemas Objeto 
Distribuídos

1. Construção de 
Softw are
2. Programação 
Web

1. Validação, 
Verif icação e 
Testes de Softw are
2. Modelagem 
Avaliação e 
Desempenho

BACHARELADO 
EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

UNIVERSIDADE 
GAMA FILHO

Currículo 
Obrigatório

1. Estruturas de 
Dados
2. Bancos de Dados 
I e II
3. Análise e Projeto 
Estruturado e 
Essencial
4. Análise e Projeto 
Orientado a Objetos

1. Linguagem de 
Programação I, II e III
2. Tópicos 
Avançados em 
Programação
3. Otimização de 
Sistemas I
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Quadro 10: Cobertura das qualificações transversais pelas grades curriculares (1 de 3)

CURSO INSTITUIÇÃO ESCOPO

QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS TRANSVERSAIS

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Optativas '

Optativas

GERENCIAMENTO DA 
ENGENHARIA DE 

SOFTWARE

PROCESSO DE 
ENGENHARIA DE 

SOFTWARE

QUALIDADE DO 
SOFTWARE

BACHARELADO 
EM 
INFORMÁTICA

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

1. Fundamentos da Computação Digital
2. Linguagens Formais
3. Circuitos Lógicos
4.Arquitetura de Computadores
5.Sistemas Operacionais,
6. Compiladores I
7. Computação Gráf ica I
8. Inteligência Artif icial
9. Teleprocessamento e redes
10. Algoritmos e Grafos

1. Fundamentos da 
Engenharia de 
Softw are

1. Computação Gráf ica II; 2. Introdução 
à Cibernética; 3. Projeto Assistido por 
Computador; 4. Arquitetura de 
Computadores II; 5. Sistemas 
Operacionais II; 6. Compiladores II; 7. 
Periféricos e Interfaces; 8. Topicos Esp 
em Int. Artif icial;  9. Topicos Esp em Sist 
Operacionais; 10. Tópicos Esp. Em 
Algoritmos 11. Sistemas Hipermídia; 12. 
Tóp. Esp. Em Automação 13. Tóp. Esp. 
Em Compiladores; 14. Top. Esp. Em 
Comput. Grafica; 15. Top. Esp. Em 
Sistemas Multimidia
16. Computação Algébrica; 17. 
Programação Lógica Indutiva; 18. Top. 
Esp. Em Bancos de Dados
19. Numeros Inteiros Criptografia; 20. 
Lab de Sistemas Digitais; 21.  Comp de 
Curvas e Superf icies 

1. Métodos de 
Desenvolvimento de 
Sistemas de 
Informação

1. Tópicos Especiais 
em Engenharia de 
Softw are
2. Métodos Formais de 
Esp. De Sistemas 

ENGENHARIA DA 
COMPUTAÇÃO 
E INFORMAÇÂO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

1. Fundamentos da Computação Digital  
2. Números Inteiros Criptograf ia
3. Circuitos Lógicos
4. Linguagens Formais
5. Compiladores I
6. Computação Gráf ica I
7. Arquitetura de Computadores
8. Sistemas Operacionais I
9. Inteligência Artif icial
10. Teleprocessamento e Redes
11. Algoritmos e Grafos

1. Fundamentos da 
Engenharia de 
Softw are

1. Computação Gráf ica II; 2. Introdução 
à Cibernética; 3. Projeto Assistido por 
Computador; 4. Arquitetura de 
Computadores II; 5. Sistemas 
Operacionais II; 6. Compiladores II; 7. 
Tópicos em Computação I; 8. 
Periféricos e Interfaces; 9. Comp.de 
Curvas e Superf ícies; 10. Tóp. Esp. em 
Inteligência Artif icial
11. Tóp. Esp. em Sistemas 
Operacionais; 12. Tóp. Especiais em 
Algoritmos; 13. Sistemas de Hipermídia
14. Tóp. Esp. em Inteligência Artif icial; 
15. Tóp. Esp. em Bancos de Dados I e 
II; 16. Computação Algébrica; 17. 
Programação Lógica Indutiva; 
18.Telefonia IP; 19. Tóp. Especiais em 
Redes; 20. Geoprocessamento I; 21. 
Sistemas Embutidos I; 22. Tópicos em 
Criptograf ia; 23. Estudos Dirigidos em 
Redes; 24. Tóp. Esp. em Roteadores 
Roteamento; 25. Tóp. Esp. Comutação 
Roteam Inter; 26. Tóp. Esp. Redes 
Longa Distância
27. Bioinformática I; 28. Tóp. Especiais 
Sist. Inteligentes I e II; 29. Algoritmos de 
Aproximação; 30. Lab de Sistemas 
Digitais; 31. Algoritmos paralelos

1. Métodos de 
Desenvolvimento de 
Sistemas de 
Informação

1. Tópicos Especiais 
em Engenharia de 
Softw are
2. Tópicos Especiais 
em Programação II

BACHARELADO 
EM SISTEMAS 
DE 
INFORMAÇÃO

FACULDADE DE 
INFORMÁTICA 
LEMOS DE 
CASTRO

Currículo 
Único

1. Laboratório de Informática
2. Tecnologia da Computação I e II
3. Computação Gráf ica
4. Comunicação de Dados
5. Sistemas Operacionais
6. Multimídia
7. Redes de Computadores
8. Sistemas Distribuídos I e II
9. Interface Homem-Máquina
10. Inteligência Artif icial
11. Segurança em Sistemas de 
Informação

1. Gerência e Negócios 
de Informática

1. Engenharia de 
Softw are

1. Qualidade de 
Softw are
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Quadro 11: Cobertura das qualificações transversais pelas grades curriculares (2 de 3).

CURSO INSTITUIÇÃO ESCOPO

QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS TRANSVERSAIS

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Optativas

Optativas

Eletivas

GERENCIAMENTO DA 
ENGENHARIA DE 

SOFTWARE

PROCESSO DE 
ENGENHARIA DE 

SOFTWARE

QUALIDADE DO 
SOFTWARE

ENGENHARIA DA 
COMPUTAÇÃO

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO 
RIO DE JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

1. Introdução à Ciência da Computação 
2. Estruturas de Dados 3. Sof tw are 
Básico 4. Ling. Formais e Automatos 5. 
Sistemas de Computação I 6. Análise 
de algoritmos

1. Princípios da 
Engenharia de 
Softw are

1. Comunicação de Computadores; 
2. Tópicos Especiais em Sistemas 
Computação II; 3. Inteligência 
computacional aplicada; 4. Redes 
neurais I; 5. Lógica Fuzzy; 6. 
Administração, gerência e segurança 
de redes; 7. Computação Gráf ica 
Tridimensional; 8. Projeto Interfaces 
Humano-Computador; 9. Avaliação 
Interfaces Humano-Computador; 
10. Criptologia; 11. Inteligência artif icial; 
12. Intr Int Humano-Computador; 13. 
Segurança da Informação; 14. 
Sistemas de computação II; 15. 
Sistemas distribuídos; 16. Engenharia 
de groupw are; 17. Tecnol inf  aplicadas 
educação; 18. Autoria apl hipermídia na 
w eb; 19. Fund sist multi/hipermídia; 20. 
Tóp avanc redes computadores; 21. 
Compiladores; 22. Mod Analit Desem 
Sist Comp I; 23. Computação gráf ica; 
24. Top redes sist computação iii; 25. 
Engenharia de groupw are; 26. Top 
tecnol bd p/w eb semântica; 27. Redes 
de alta velocidade; 28 - introd 
computação móvel; 29. Algoritmos 
distribuídos; 
30. Sistemas distribuídos; 31. Game AI: 
IA em jogos 3D; 32 Interfaces 
inteligentes; 33. Autoria Aplicações 
Hipermídia

1. Planejam Negócios p/ 
empreend inf ;  2. 
Metodol gestão projetos

BACHARELADO 
EM SISTEMAS 
DE 
INFORMAÇÃO

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO 
RIO DE JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

1. Organização dos Computadores
2. Introd. à Interface Humano-
Computador
3. Estruturas Discretas
4. Sistemas Operacionais
5. Estruturas de Dados
6. Linguagens e Máquinas
7. Redes de Computadores
8. Projeto e Análise de Algoritmos
9. Segurança da Informação

1. Gerência de Projetos 
em Informática

1. Qualidade de 
Softw are

1. Internet e arquitetura TCP/IP
2. Top Especiais em Informática
3. Aval Inter Humano-Computador
4. Computação Gráf ica Interativa
5. Ferramentas do Unix
6. Top Esp Int Hum Computador I e II
7. Admin, Gerência e Seg de Redes 
8. Top Especiais em Informática
9. Computação Gráf . Tridimensional
10. Proj Inter Humano-Computador 

BACHARELADO 
EM 
INFORMÁTICA E 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO

UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

1.Introdução ao Processamento de 
Dados
2. Organização de Computadores I, II
3. Sof tw are de Sistemas
4. Estruturas de Linguagens
5. Sistemas Operacionais I, II
6. Tecnologia de Computadores
7. Compiladores I, II
8. Redes de Computadores

1. Gerência em 
Informação

Abordado pela 
Disciplina Projeto 
de Sistemas III

1. Introdução à Computação Gráf ica
2. Introdução à Inteligência Artif icial
3. Tópicos Especiais
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Quadro 12: Cobertura das qualificações transversais pelas grades curriculares (3 de 3).

CURSO INSTITUIÇÃO ESCOPO

QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS TRANSVERSAIS

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Eletivas

Eletivas

GERENCIAMENTO DA 
ENGENHARIA DE 

SOFTWARE

PROCESSO DE 
ENGENHARIA DE 

SOFTWARE

QUALIDADE DO 
SOFTWARE

BACHARELADO 
EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO 
METODISTA 
BENNETT

Currículo 
Obrigatório

1. Computação, Ciência e Profissão
2. Algoritmos e Solução de Problemas
3. Conf iguração e Uso de SO
4. Algoritmos e Técnicas de 
Programação
5. Arquitetura de Computadores
6. Paradigmas LP
7. Estrutura de Dados e Grafos
8. Linguagens Formais e Autômatos
9. Princípio e Projeto de SO
10. Redes de Computadores I e II
11. Tópicos em Inteligência Artif icial
12. Compiladores
13. Segurança da Informação
14. Interação Homem-Máquina

1. Planejamento e 
Gerência de Sistemas 
de Informação

1. Metodologias de 
Desenvolvimento de 
Sistemas de 
Informação

1. Qualidade de 
Softw are

BACHARELADO 
EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

UNIVERSIDADE 
GAMA FILHO

Currículo 
Obrigatório

1. Estudo Dirigido em Computação
2. Algoritmos
3. Introdução à Computação
4. Circuitos Lógicos Combinacionais
5. Arquitetura dos Computadores I e II
6. Teoria da Computação e Linguagens 
Formais
7. Sistemas Operacionais
8. Realidade Virtual I e II
9. Compiladores
10. Redes de Computadores I e II
11. Inteligência Artif icial
12. Computação Gráf ica I e II
13. Sistemas Multimídia
14. Softw are Livre
15. Sistemas Distribuídos
16. Interface Homem-Máquina

1. Engenharia de 
Softw are
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Quadro 13: Conteúdo de formação geral das grades curriculares (1 de 2).

CURSO INSTITUIÇÃO ESCOPO OUTROS CONHECIMENTOS

Optativas

Optativas

Optativas

BACHARELADO EM 
INFORMÁTICA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

1. Álgebra p/ Informática,
2.  Cálculo Inf initesimal I, II, III IV
3. Cálculo Vetorial e G. Analítica I, 
4. Física I, II e III
5.Álgebra Linear II,
6.Matemática Combinatória, 
7. Cálculo Numérico p/ Informática, 
8. Programação Linear I,
9.Lógica, 
10. Estatística e Probabilidade,
11. Computadores e Sociedade
1. Economia 
2. Tópicos Especiais em Informática na Sociedade 
3. Métodos Numéricos I 
4. Tópicos em Computação I 
5. Métodos Numéricos II 
6. Programação Não-Linear I e 2 
7. Anal. Num Equações Dif . Ordinarias, 
8. Anal Num de Eq Dif Parciais I e II 
9. Teoria dos Grafos 
10. Informática aplicada ao ensino 
11.Otimizacao Combinatoria 
12. Metodos Numericos em computação paralela 
13. Laboratório de Métodos
14. Empreendimento em Informática

ENGENHARIA DE 
COMPUTAÇÃO E 
INFORMAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO DE JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

1. Cálculo Inf initesimal I, II, III e IV
2. Cálculo Vetorial e G. Analítica
3. Física I, II e III
4. Matemática Combinatória
5. Álgebra Linear II
6. Cálculo Numérico p/ Informática
7. Programação Linear I
8. Lógica
9. Estatística e Probabilidade
10. Computadores e Sociedade
1. Economia
2.Computação Gráf ica II
3. Tópicos Esp. Informática na Sociedade
4. Métodos Numéricos I e II
5. Programação Não-Linear I e II
6. Análise Numérica de Eq. Dif . Ordinárias
7. Análise Numérica de Eq. Dif . Parciais I e II
8. Teoria de Grafos
9. Informática aplicada ao Ensino
10. Otimização Combinatória
11. Métodos Numéricos em Comp. Paralela
12. Empreendimento em Informática
13. Conhecimento e Inovação
14. Governança da Internet

BACHARELADO EM 
SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO

FACULDADE DE 
INFORMÁTICA LEMOS DE 
CASTRO

Currículo 
Único

1.Matemática I, II, III, IV
2. Inglês Instrumental I, II
3. Direito em Computação
4. Empreendedores em Informática I, II e III
5. Computador e Sociedade

ENGENHARIA DE 
COMPUTAÇÃO

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO RIO DE 
JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

1. Introdução à Engenharia 
2. Física New toniana, Lab. Física New toniana 
3. Cálculo de uma variável; Cálculo Dif . Várias Variáveis,  Cálculo Integ. 
Várias Variáveis 
4. Álgebra Linear I e II; 
5. Química Geral, Lab Química Geral 
6. O Humano e o Fenômeno Religioso 
7.Fluidos e Termodinâmica, Lab. Fluidos e Termodinâmica 
8. Comp. Prod. Textos Técnicos 
9. Desenho Técnico 
10. Lógica I 
11. Eletromagnetismo,  Lab. De Eletromagnetismo 
12. Legislação Social 
13. Ética Cristã 
14. Ciência e Tecnol Contemporânea 
15. Probab. e Estatistica 
16. Eq. Diferenciais e de Diferenças 
17. Circuitos Elétricos 
18. Estruturas discretas 
19. Ética Profissional 
20. Eletrônica Analógica I 
21. Técnicas Digitais 
22. Análise Numérica I
23. Sistemas Digitais I e II
1. Optativas de Cristianismo 2. Optativas de Mecânica dos Sólidos 
3. Optativas de Engenharia Ambiental 4. Optativas de Administração 5. 
Optativas de Economia 6. Sinais e Sistemas 
7. Controles e Servomecanismos; 8. Processos Estocásticos 
9. Met num equacoes diferenciais 
10. Met. num para álgebra linear
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4.1 COBERTURA DOS CURSOS EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICAÇÕES 
IDENTIFICADAS

Apresenta-se a análise das grades curriculares em relação a cada uma das 

qualificações identificadas pelo estudo do referencial teórico. Parte-se do conceito de 

que uma Fábrica de Software executa todos os processos da engenharia de software, 

Quadro 14: Conteúdo de formação geral das grades curriculares (2 de 2).

CURSO INSTITUIÇÃO ESCOPO OUTROS CONHECIMENTOS

Optativas

Eletivas 1. Informática e Sociedade

UNIVERSIDADE GAMA FILHO

BACHARELADO EM 
SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO RIO DE 
JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

1. Compreensão e Produção de Texto Técnico 
2. Introdução à Matemática
3. O Homem e o Fenômeno Religioso
4. Lógica
5. Cálculo para Informática I e II
6. Álgebra Linear para Informática I
7. Probabilidade e Estatística
8. Introdução às Finanças
9. Análise Empresarial
10. Introdução à Análise Administrativa
11. Ética Cristã
12. Análise de Processos
13. Ética Prof issional (para INF)
14. Direito do Autor
1. Optativas de Cristianismo
2. Optativas de Filosof ia

BACHARELADO EM 
INFORMÁTICA E 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

1. Geometria Analítica
2. Cálculo Diferencial e Integral I, II, III, IV
3. Física Geral I, II
4. Introdução à Lógica
5. Álgebra Linear IX, X, XI
6. Álgebra V, VI
7. Estatística I
8. Cálculo Numérico
9. Programação Linear
10. Geometria Euclidiana I
11. Pesquisa Operacional
12. Geometria Descritiva I
13. Introdução à Administração
14. Organização e Métodos

BACHARELADO EM 
CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
METODISTA BENNETT

Currículo 
Obrigatório

1. Métodos de Estudos Universitários
2. Leitura e Produção de Textos
3. Filosof ia
4. Sociologia
5. Teologia e Cultura
6. Antropologia
7. Metodologia de Pesquisa I e II
8. História e Cultura Brasileira
9. Tecnologia e Sociedade
10. Psicologia Organizacional
11. Introdução à Economia
12. Análise Econômica
13. Pesquisa Operacional
14. Empreendedorismo
15. Álgebra Linear
16. Cálculo Diferencial e Integral
17. Estatística Aplicada
18. Lógica
19. Matemática Discreta

BACHARELADO EM 
CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

Currículo 
Obrigatório

1. Lógica Matemática
2. Matemática Discreta I e II
3. Geometria Analítica e Cálculo Vetorial
4. Cálculo para Computação I e II
5. Física para Computação I e II
6. Probabilidade e Estatística
7. Álgebra Linear
8. Matemática Combinatória
9. Metodologia da Pesquisa
10. Cálculo Numérico
11. Programação Linear
12. Empreendedorismo
13. Propriedade Intelectual, Direito e Ética
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ou seja, segundo Fernandes e Teixeira (2007), uma Fábrica de Projetos Ampliada. 

Com relação ao papel dos cursos oferecidos pelas instituições de ensino, repete-se 

aqui  o  entendimento anteriormente apresentado no referencial  teórico de que tais 

cursos devam qualificar o aluno, oferecendo-lhe o conhecimento enciclopédico (de 

fundo) que, diante de situações reais da sua vivência profissional, será ativado para a 

tomada de  decisões  relativas  ao  seu  trabalho.  A  competência  será  desenvolvida 

quando ao conhecimento de fundo for somada a experiência e o acesso à linguagem, 

condição que não pode ocorrer senão no próprio ambiente do trabalho.

4.1.1 Requisitos de Software

Dos  oito  cursos  analisados,  sete  possuem  em  seu  currículo  obrigatório 

disciplinas  relacionadas  com  a  qualificação  “Requisitos  de  Software”.  Cabe, 

entretanto, citar três casos em que disciplinas foram ligadas à qualificação em questão 

com base nas suas ementas, pois seus títulos não permitem tal associação.

O primeiro caso são os dois cursos oferecidos pela UFRJ, que embora não 

tenham  uma  disciplina  focalizada  na  questão  da  identificação,  análise  e 

gerenciamento de requisitos, têm em sua grade obrigatória uma disciplina cuja ementa 

é aqui reproduzida:

“Estruturas  organizacionais.  Critérios  de  departamentalização.  Centralização  e 
decentralização administrativas. Aplicações da informática na administração. Sistemas 
de informação.  Ciclo de vida clássico de um sistema. Especificação de sistemas de 
informação. Economia de sistemas de informação.” (UFRJ, 2008).

Classificou-se, assim, tal disciplina na qualificação de “Requisitos de Software” 

por  entender-se  que  está  ligada  à  identificação  e  definição  do  problema  ou 

necessidade dos usuários  que o  software  deverá  solucionar  ou  atender,  ou  seja, 

elicitação dos requisitos.

O segundo caso é o do curso oferecido pela FILC que tem em seu currículo a 

disciplina “Fundamentos de Sistemas de Informação”, cuja ementa é:
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“Apresentar  uma  visão  conceitual  de  Sistemas  de  Informação.  Visão  Geral  da 
importância  dos  Sistemas  de  Informação  na  Tomada  de  Decisão.  Estudar  o 
levantamento de Necessidades de Sistemas de Informação para a Empresa.” (FILC, 
2009k).

Da mesma forma que no caso dos cursos da UFRJ, a disciplina foi relacionada 

à qualificação “Requisitos de Software”.

O  terceiro  caso  que  merece  comentário  é  o  curso  de  Bacharelado  em 

Informática  e  Tecnologia  da  Informação  da  UERJ,  que  também  não  oferece  no 

currículo disciplinas cujo foco seja a engenharia de requisitos. Contudo, duas cadeiras 

se relacionam com o tema da especificação das funções do sistema e sua aplicação 

em uma empresa: Análise de Sistemas III e Sistemas de Informação II. Os objetivos 

de ambas estão aqui reproduzidos:

“Ao final do período o aluno deverá estar capacitado a identificar conceitualmente e 
filosoficamente Sistemas de Informação, a sua aplicação nas organizações, bem como 
deverá  ter  adquirido  conhecimentos  sobre  a  sua  tendência evolutiva”  (Ementa  da 
disciplina Sistemas de Informação II – UERJ, 2008).

“Ao final do período o aluno deverá ser capaz de analisar uma função dentro de uma 
empresa  e  especificar  o  sistema  de  informação  adequado  ao  seu  melhor 
funcionamento” (Ementa da disciplina Análise de Sistemas II – UERJ, 2008).

Os dois cursos da PUC e o da Bennett  oferecem disciplinas específicas de 

“Engenharia de Requisitos”  e portanto tais  disciplinas puderam ser  relacionadas à 

qualificação “Requisitos de Software”  sem a necessidade de analisar as ementas, 

embora o autor o tenha feito para assegurar que o título e o conteúdo das disciplinas 

fosse correlato. Note-se, porém, que a PUC oferece a disciplina como optativa para os 

cursos de Sistemas de Informação e Engenharia de Computação. Como exemplo, 

cita-se a ementa da disciplina oferecida pela PUC:

“Elicitação de requisitos; identificação das fontes de informação; técnicas de elicitação; 
modelagem; técnicas de  modelagem; análise de  requisitos;  validação  e  verificação; 
gerência de requisitos; certificação e padrões internacionais; ferramentas.” (Ementa da 
disciplina Engenharia de Requisitos - PUC, 2009.)

O  autor  não pôde associar  nenhuma das  disciplinas  do  currículo  do  curso 

Bacharelado em Ciência da Computação oferecido pela Universidade Gama Filho à 

qualificação “Requisitos de Software”. Não há a cadeira específica na grade curricular 

do curso, portanto não se pode associar uma disciplina a esta área. 
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Conclui-se, em relação à qualificação “Requisitos de Software”, que os cursos 

oferecidos  a  cobrem  em  suas  grades  curriculares,  com  exceção  do  curso  de 

Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Gama Filho. Não há como 

afirmar,  somente  com base  na  análise  da  grade  curricular  que  os  cursos  dão  a 

adequada ênfase a esta qualificação. Para isso o trabalho recorreu ao levantamento 

junto aos alunos em vias de se graduar nos referidos cursos, o que será exposto mais 

adiante.

Ressalta-se, entretanto, que a correta definição do problema a ser resolvido 

pelo desenvolvimento e o uso de um sistema de informações é fundamental para que 

a Fábrica de Software que o construirá possa lograr sucesso. Portanto, esta área de 

conhecimento não deve ser negligenciada pelos cursos de graduação em Ciência da 

Computação e Sistemas de Informação.

4.1.2 Projeto de software

A disciplina “Projeto de Software” é uma das qualificações mapeadas por este 

estudo que têm, nas grades curriculares dos cursos estudados, grande ênfase. De 

fato, depois da formação geral (“Outros Conhecimentos” nos quadros 13 e 14) e das 

qualificações ligadas à Ciência da Computação, esta disciplina é a que tem o maior 

número de disciplinas em todos os cursos pesquisados.

Tal ênfase pode estar relacionada à quantidade de matérias que a qualificação 

engloba,  tais  como  organização  e  modelagem  de  dados,  bancos  de  dados, 

modelagem de software e as diversas metodologias de análise e projeto de sistemas 

(modelagem estruturada, essencial  e orientada a objetos),  que são abordadas por 

todos os cursos. 

Aqui se antecipa uma informação obtida nas entrevistas com os coordenadores 

dos cursos, que serão descritas mais adiante. Três entrevistados mencionaram que o 

objetivo dos cursos que coordenam é formar “gerentes de projetos”, pessoas que vão 

planejar  e  projetar  o  trabalho de desenvolvimento  de software  que será  realizado 

pelos programadores, estes últimos indivíduos de menor qualificação. Tal visão nos 

remete  aos  conceitos  fordistas  da  separação  entre  concepção  e  realização  do 
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trabalho,  na qual  uma elite  gerencial  determina a “melhor maneira” de executar  o 

trabalho a ser executado pelos “operários”. Não obstante a importância que tem o 

projeto  para a qualidade do produto final  quando se trata  de desenvolvimento de 

software, a possível influência do paradigma fordista parece influenciar a maior ênfase 

dada à qualificação “Projeto de Sistema” em detrimento da programação, dos testes, 

como veremos a seguir, e mesmo dos requisitos de software.

4.1.3 Construção de software

Esta  qualificação,  assim como a  anterior,  é  abordada  em todos  os  cursos 

pesquisados. Também em relação a ela pode-se dizer que o paradigma fordista da 

separação entre concepção e execução do trabalho influencia a formação das grades 

curriculares, na medida em que a função de programador é vista como uma função de 

menor  qualificação.  Alguns  cursos  enfatizam nesta  qualificação  a  capacitação  do 

aluno para especificar e avaliar o trabalho desenvolvido pelos programadores. No que 

tange  ao  conhecimento  de  linguagens  de  programação,  os  cursos  oferecem 

disciplinas  nas quais  o  aluno tem oportunidade de exercitar  esta  qualificação,  no 

entanto não é preocupação dos cursos estudados capacitar o aluno na utilização de 

um conjunto extenso de linguagens, muito menos o uso de ferramentas e tecnologias 

específicas de mercado.

Cita-se  aqui,  a  título  de exemplo,  as  ementas  das disciplinas  classificadas, 

neste  trabalho,  como  relacionadas  à  qualificação  “Construção  de  Software”,  dos 

cursos oferecidos pela UFRJ, a saber: Computação II e Linguagens de Programação:

“Programação  estruturada  utilizando linguagem imperativa (Pascal ou  C).  Técnicas 
para decomposição de programas em módulos: refinamentos sucessivos, programação 
'top down'. Recursos avançados das linguagens de programação: ponteiros, registros, 
arquivos. Algoritmos de ordenação e busca,  recursão.  Teste  e depuração  de erros. 
Estruturas  de  dados  mais  comuns:  matrizes,  listas  encadeadas,  árvores  binárias. 
Noções de análise de algoritmos.” (Ementa da disciplina Computação II, UFRJ, 2008).

“Evolução das linguagens – classificação – características gerais de algumas linguagens 
–  sintaxe –  interpretação  x execução  do  programa objeto  –  variáveis,  expressões, 
comandos  –  tipos  –  escopo  –  gerencia  de  memória  (estática,  pilha,  heap)  – 
procedimentos  e  funções  (passagem  de  parâmetros,  efeito  colateral,  co-rotinas, 
funções  genéricas)  –  abstração  de  dados  –  tratamento  de  exceção  –  concorrência 
(semáforos e monitores) – programação funcional – programação lógica – linguagens 
para  máquinas  de  fluxo  de  dados.  Linguagens  orientados  a  objetos.  (Ementa  da 
disciplina Linguagens de Programação, UFRJ, 2008).
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Embora  outras  instituições  incluam diferentes  linguagens  no lugar  de  C  ou 

Pascal, o conteúdo das disciplinas de programação de computadores ou linguagens 

de programação é muito similar. Evidentemente tal abordagem é suavizada à medida 

que são oferecidas, entre as disciplinas eletivas ou optativas, disciplinas com foco em 

linguagens de programação. Contudo, tais disciplinas somente serão cursadas se o 

aluno assim o quiser, o que nos leva a concluir que alguns indivíduos concluirão sua 

graduação com pouco conhecimento em linguagens de programação. Tal qualificação, 

se desejada pelo aluno, ele deverá buscá-la em cursos livres, dissociados da grade 

curricular e muitas vezes não oferecidos pela instituição de ensino na qual ele está se 

graduando. Ele terá que se matricular em cursos “do mercado”. Isso foi confirmado em 

entrevistas com os coordenadores e será apresentado e discutido mais adiante.

4.1.4 Teste de software

Abordando o processo de engenharia de software como um processo linear, o 

que é uma aproximação, a atividade de teste seria a última atividade do processo. 

Sua função é avaliar se os produtos desenvolvidos satisfazem os requisitos para os 

quais  foram construídos:  se  as  funções  desejadas  funcionam corretamente,  se  o 

desempenho e a capacidade são adequados, se o software é usável (ergonômico) 

etc.  Tal  atividade  pode  se  tornar  complexa  à  medida  que  a  complexidade  dos 

produtos de software aumenta.

Em relação aos oito cursos analisados, observa-se que quatro oferecem pelo 

menos uma disciplina obrigatória relacionada com a qualificação Teste de Software. 

Cabem  alguns  comentários  sobre  o  critério  utilizado  para  a  classificação  das 

disciplinas,  tal  como feito  para  a  qualificação “Requisitos  de  Software”,  pois  este 

conteúdo aparece com nomes diversos.

O primeiro caso a se comentar são os dois cursos oferecidos pela UFRJ, que 

têm  uma  disciplina  denominada  “Avaliação  e  Desempenho”,  cuja  ementa 

reproduzimos:
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“Visão  das  técnicas  de  avaliação.  Técnicas  e  ferramentas  de  medição.  Projeto  de 
experimentos de medição. Interpretação dos resultados. Simulação: técnicas, projeto 
de  experimentos,  interpretação  dos  resultados.  Técnicas  analíticas.  Modelos 
determinísticos.  Modelos  probabilísticos.  Validação  do  modelo  analítico. 
Caracterização da carga de trabalho.”

Vê-se que o conteúdo dessa disciplina aborda os conhecimentos relacionados 

com  o  Teste  do  Software.  Contudo,  aparenta  ter  uma  abordagem  centrada  em 

modelos  matemáticos  de  teste,  com  ênfase  na  aferição  da  capacidade  de 

processamento  do  sistema.  Não  foi  possível  identificar,  entre  as  ementas  das 

disciplinas das grades curriculares da UFRJ,  disciplinas que abordassem aspectos 

relacionados com todos os aspectos da atividade de testes de sistema5.

Dos cursos analisados, os dois que apresentam em sua grade uma disciplina 

específica para o tema Teste de Software são os cursos da BENNETT (Validação, 

Verificação e Testes de Software) e de Sistemas de Informação da PUC-Rio. 

Percebe-se que excetuando-se o curso oferecido pela BENNETT, os demais 

não atribuem à qualificação “Testes de Software” a devida ênfase. Quando abordam o 

assunto, o fazem dentro de disciplinas com um escopo maior e com o enfoque restrito, 

como a realização de testes unitários (atividade essa que é parte da construção de um 

software) ou a avaliação de desempenho. O curso oferecido pela FILC, por exemplo, 

possui uma disciplina “Qualidade de Software” que aborda o assunto testes, porém 

não apenas ele. Na UERJ, a disciplina “Análise de Sistemas III” aborda testes, porém 

a sua ementa nos leva a crer que a abordagem é dirigida à Construção de Software.

A atividade de testes é a que avalia se o produto de software atende aos 

parâmetros de qualidade. Mesmo com os recentes desenvolvimentos em direção à 

gestão pela qualidade na área de software, como a adoção generalizada do modelo 

de  maturidade  CMMI,  a  atividade  de  testes  do  produto  acabado  não  pode  ser 

negligenciada no processo, mesmo que o volume maior de esforço seja investido na 

prevenção de defeitos. Caso isso ocorra, o efeito imediato é a entrega de produtos de 

má qualidade para as mãos do cliente.  Tal  como na manufatura,  a  qualidade do 

software é hoje um fator determinante da competitividade de uma organização no 

mercado interno e externo. É preocupante o diagnóstico de que essa área não receba 

a  ênfase  adequada  da  academia  na  formação  dos  futuros  profissionais  em 

5 Para uma exposição sobre o que a atividade de testes envolve, ver o SWEBOK (IEEE, 2004, capítulo 5).
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informática, mesmo considerando que nem todos se dedicarão à área de engenharia 

de software.

Apresentado  este  quadro  sobre  as  qualificações  técnicas  específicas  às 

atividades do processo de produção de software, analisa-se a seguir os resultados 

para as qualificações técnicas transversais.

4.1.5 Qualificações Técnicas Transversais

As qualificações técnicas transversais assim o foram denominadas por se tratar 

de conhecimentos acerca do processo de produção de software como um todo, que 

os  indivíduos  que  trabalham  nesse  tipo  de  organização,  independentemente  da 

posição ou cargo que ocupam, devem conhecer. Tal conhecimento é importante para 

que os indivíduos possam desenvolver a competência, ao dar-lhes a “visão do todo” 

que lhes orientará as decisões e ações do cotidiano profissional.

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Cinco  dos  oito  cursos  analisados  são  bacharelados  em  Ciência  da 

Computação. Tal viés se deve ao critério utilizado neste trabalho para a escolha dos 

cursos a pesquisar, que se baseou no resultado da avaliação do ENADE 2005. Nessa 

avaliação,  os  cursos  mais bem classificados são os  de  formação em Ciência  da 

Computação.  Mesmo  assim,  fica  evidente  no  quadro  de  análise  das  grades 

curriculares (Quadros 10 e 11) que mesmo aqueles cursos voltados para Sistemas de 

Informação  têm  em  seus  currículos  uma  grande  quantidade  de  disciplinas 

relacionadas à essa qualificação. Todos os cursos analisados oferecem uma grande 

quantidade de disciplinas da área de Ciência da Computação.

A  grande  quantidade  de  disciplinas  orientadas  para  esta  qualificação  não 

representa  uma  deficiência  em  relação  à  formação  requerida  pelas  Fábricas  de 

Software, uma vez que ela se constitui o fundamento para tal atividade. Porém, visto 

que  há  carências  em  algumas  qualificações  técnicas  importantes,  diretamente 

relacionadas à engenharia de software, mesmo por parte dos cursos voltados para 
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essa  área,  uma revisão  da  grade  que  reduzisse  um pouco  a  ênfase  Ciência  da 

Computação e dedicasse mais horas aos conhecimentos específicos e transversais 

de engenharia de software seria benéfica. Isso é especialmente relevante para os 

cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação, e, de fato, essa é a orientação da 

SBC (SBC, 2009).

GERENCIAMENTO DA ENGENHARIA DE SOFTWARE

Os cursos da FILC, UERJ, BENNET e Sistemas de Informação da PUC-Rio 

têm disciplinas relacionadas com a Gerência da Engenharia de Software na grade 

curricular  obrigatória.  A  FILC  oferece  a  disciplina  “Gerência  e  Negócios  em 

Informática”, cuja ementa é citada.

“Conceituação  de  administração  por  projeto.  Caracterização  da  função  gerencial. 
Conceituação, caracterização e aplicação de métodos de planejamento de projetos de 
software.   Modelos  de  referência  de  qualidade.  Plano  de  tarefas.  Estimativas  de 
esforço.  Análise  de  riscos.  Atividades  de  apoio.  Infra-estrutura.  Treinamento. 
Alocação e otimização de recursos. Orçamento. Coordenação e controle. Projetos Ad-
hoc.”

A UERJ, oferece a disciplina “Gerência em Informática”, cujo objetivo é dar ao 

aluno a capacidade de “entender os aspectos envolvidos na gerência de uma área de 

informática desde o planejamento das atividades até o desenvolvimento, manutenção 

e produção de sistemas,  tanto em seus aspectos técnicos como organizacionais.” 

(Ementa da disciplina IME 04-05948, UERJ, 2008).

A BENNETT, por sua vez, aborda os processos de gerência de projetos e as 

técnicas, métodos e ferramentas nele envolvidos (KALINOWSKI, XEXÉO e SOARES, 

2007).

Além  dos  cursos  anteriores,  os  cursos  da  UFRJ  e  o  de  Engenharia  de 

Computação  da  PUC-Rio  oferecem  disciplinas  optativas  relacionadas  com  esta 

qualificação.  Os primeiros incluem a matéria “Metodologia de Desenvolvimento de 

Sistemas de Informação”, que aborda o gerenciamento da engenharia de software, e 

o  segundo  possui  duas  disciplinas,  “Planejamento  de  Negócios  para 

Empreendimentos” e “Metodologia de Gestão de Projetos”.  A ementa da disciplina 

oferecida pela UFRJ é:
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“Metodologia de pesquisa e desenvolvimento de projetos. Gerência e organização de 
projetos. Técnicas de trabalho em equipe. Técnicas de desenvolvimento de software 
para Internet. Tendências tecnológicas para sistemas de informação.”

Já as ementas das disciplinas optativas do curso da PUC-Rio são:

“Estrutura de um Plano de Negócios. Conceito de empresa "start-up". Tipos básicos 
de empresas. Modelos de negócios. Estruturação e organização de uma unidade de 
negócios. Alianças e parcerias. Características funcionais das diferentes áreas de uma 
empresa e do pessoal necessário para sua implementação e funcionamento. Áreas de 
"marketing" e propaganda: suas atribuições e características. Conceitos e princípios de 
Planejamento Financeiro. Políticas Nacionais e Setoriais. Planejamento Estratégico e 
Planejamento de Negócios. Elaboração de Planos de Negócios.” (Ementa da disciplina 
“Planejamento de Negócios para Empreendimentos”).

“Apresentação de Gerência de Projetos; Metodologia de Gerência de Projetos; ciclo de 
vida da Gestão de Projetos; Análise de riscos e medidas gerenciais derivadas; Gerência 
de  Requisitos;  Prototipação;  Técnicas  para  planejamento  de  projetos  objetivos  e 
abrangência, organização do trabalho, cronograma, PERT, recursos e custos; Uso de 
ferramentas de planejamento e acompanhamento de projetos; MS Project 98 e 2000; 
Prática da gerência, motivação de equipes e a gestão de pessoas. Prática da Gerência 
estilos  de  gerência  princípios  de  negociação  tratamento  de  conflitos  no  projeto; 
administração do tempo e reuniões; Gerência por processos; Exercitar os estudantes 
na aplicação dessas ferramentas e técnicas através do  planejamento de projetos  de 
sistemas de informação e do acompanhamento do desenvolvimento de um protótipo de 
aplicativo.” (Ementa da disciplina “Metodologia de Gestão de Projetos”).

Constata-se,  assim,  que apenas  três  dos  sete  cursos  analisados  oferecem 

disciplinas obrigatórias nessa qualificação, e três oferecem uma disciplina optativa. Os 

demais não abordam essa qualificação. 

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Encontra-se pelo menos uma disciplina obrigatória voltada para a qualificação 

em Engenharia  de  Software  em seis  dos  oito  cursos  analisados,  a  saber:  UFRJ 

(Ciência da Computação e Informática), FILC, PUC-Rio (Engenharia da Computação), 

BENNETT e UGF. Apenas a UERJ não aborda diretamente o assunto, nem na grade 

obrigatória nem na optativa. 

A UFRJ oferece, além da disciplina obrigatória “Fundamentos da Engenharia de 

Software”, as disciplinas “Tópicos especiais em Engenharia de Software” e, apenas 

para o curso de Ciência da Computação, “Tópicos Especiais em Programação II”, cuja 

ementa se refere às metodologias de desenvolvimento ágil de sistemas:
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“Princípios  do  Desenvolvimento  Ágil  e  Software.  Introdução  ao  Extreme 
Programming. O ciclo de vida de um projeto em XP. Práticas do XP. O papel dos 
integrantes de uma equipe XP. Dificuldades na adoção do XP. Quando não se deve 
utilizar  o  XP.  Contratos  de  escopo  negociável.  A  organização  do  ambiente  de 
trabalho. Modelagem ágil de bancos de dados.  Retrospectivas. Documentação Ágil. 
Introdução às demais metodologias ágeis.”

A PUC-Rio tem, na grade obrigatória do curso de Engenharia da Computação, 

a disciplina “Princípios da Engenharia de Software”, cuja ementa é:

“Qualidade de  software.  Requisitos,  especificação,  projeto,  implementação,  teste  e 
verificação  de  grandes  sistemas  de  software.  Estudo  e  uso  de  metodologias  e 
ferramentas. Programação em grupo.”

O curso  de Sistemas de Informação da PUC-Rio também não possui  uma 

disciplina específica sobre o tema, porém aborda este assunto na disciplina optativa 

Projetos de Sistemas de Software I.

Pode-se observar que esta disciplina aborda também a questão da qualidade 

do software, a última das qualificações transversais a ser analisada.

QUALIDADE DE SOFTWARE

Apesar da importância que pode ser  atribuída à qualidade de software,  em 

função  da  disseminação  da  aplicação  dos  conceitos  da  gestão  pela  qualidade  à 

atividade  de  desenvolvimento  de  software,  vê-se  que  alguns  dos  cursos  mais 

conceituados  falham  em  abordar  este  tema.  Dos  cursos  analisados,  apenas  os 

oferecidos pela FILC, pela BENNETT e o curso de Sistemas de Informações da PUC-

Rio oferecem uma disciplina específica sobre este tema. A UERJ aborda o tema em 

uma das disciplinas obrigatórias (Projeto de Sistemas III),  da mesma forma que o 

curso  de  Engenharia  da  Computação  da  PUC-Rio,  cuja  disciplina  obrigatória 

“Princípios de Engenharia de Software” aborda o assunto. Não foi possível identificar, 

nas grades e nas ementas das disciplinas dos demais cursos, matérias que tratassem 

do tema. 
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4.1.6 Formação Geral

Agrupou-se  na  Formação  Geral  todas  as  disciplinas  do  curso  que  não  se 

relacionam a  uma qualificação  técnica,  seja  ela  específica  ou  transversal.  Nesse 

grupo se encontram as disciplinas de base matemática (cálculo, geometria, álgebra), 

ciências da natureza (física), ciências humanas (filosofia, sociologia, administração de 

empresas) etc.

De um modo geral, todos os cursos têm uma grande abrangência na formação. 

Entretanto, percebe-se que os cursos oferecidos pela UFRJ e UERJ concentram seu 

esforço de formação geral nas disciplinas de base matemática e física. Nesses cursos 

existem disciplinas eletivas ou optativas direcionadas para áreas complementares, por 

exemplo a economia (UFRJ), e a discussão da influência da informática na sociedade 

(UFRJ na grade obrigatória e UERJ como eletiva).

Os demais cursos têm uma oferta mais abrangente de disciplinas de cunho 

humanista,  destacando-se  a  PUC  e  a  BENNETT  que  oferecem  disciplinas 

relacionadas a temas como ética, teologia, sociologia, antropologia, entre outros. A 

FILC e a UGF também oferecem uma boa formação geral,  porém nos dois casos 

focalizadas no empreendedorismo e  direito  aplicado à  informática,  temas também 

abordados pela PUC e BENNET.

A SBC em seu currículo básico recomenda a formação geral dos alunos em 

áreas como filosofia, sociologia e ética além de uma formação complementar com 

conceitos de administração de empresas e funções empresariais. Tal recomendação 

se  deve  ao propósito  de formar profissionais  dotados de competências  humanas, 

criativos e inovadores, participantes e que atuem de forma ética. Pode-se dizer que os 

cursos  analisados  oferecem tal  formação,  entretanto,  curiosamente,  os  mais  bem 

avaliados no ENADE são os que oferecem uma formação geral menos completa do 

que cursos que se situaram no nível médio na avaliação.
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4.1.7 Resumo

Pela análise da cobertura das grades curriculares, pode-se concluir que um 

profissional egresso das instituições analisadas seja capaz de atuar em organizações 

do tipo fábrica de software. Embora existam deficiências em relação a uma ou outra 

qualificação  (em especial  as  qualificações  ligadas  ao  levantamento  de  requisitos, 

qualidade de software e a engenharia de software como um todo), os cursos abordam 

os aspectos essenciais para que o futuro profissional possa desempenhar diversas 

funções relacionadas com o desenvolvimento de software. Pode-se afirmar, também, 

que os Bacharelados em Sistemas de Informação possuem uma grade curricular mais 

adequada às qualificações associadas às Fábricas de Software, quando comparados 

com os cursos de Ciência e Engenharia da Computação. Além disso, a formação 

geral proporcionada por algumas das escolas dará a esse profissional uma visão da 

profissão, da empresa e da sociedade que lhe permitirá se desenvolver e assumir 

responsabilidades, em consonância com o paradigma pós-fordista.

Por outro lado, coloca-se em discussão a questão de que, embora os cursos 

formem o profissional adequadamente em relação à sua qualificação, as habilidades 

específicas para que ele desempenhe com sucesso em uma dada organização não 

podem ser obtidas somente nos cursos universitários. Não se trata da aquisição de 

conhecimentos  tácitos  ou  da  cultura  técnica  da  organização  somente,  mas  de 

capacitação no uso das ferramentas e tecnologias específicas aplicadas no processo 

produtivo.  Tal  formação  requer,  do  próprio  profissional  e  da  organização  que  o 

emprega,  investimento  de  recursos  financeiros,  tempo  e  esforço  para  adquirir  o 

conhecimento sobre estas ferramentas. A título de exemplo, imagine um profissional 

recém-graduado  em  uma  dessas  escolas  que  se  emprega  em  uma  Fábrica  de 

Software  que  utiliza  a  ferramenta  de  desenvolvimento  A6.  Ora,  todos  os  cursos 

estudados abordam os aspectos da programação, porém em uma ou duas linguagens 

(uma de uso científico e outra de uso comercial). O que pode ocorrer é que o curso no 

qual esse profissional se graduou não abordou a ferramenta A, o que provavelmente é 

verdade para a maioria das ferramentas comerciais utilizadas para o desenvolvimento 

de sistemas, uma vez que a formação superior em informática não tem como objetivo 

principal  treinar  os  alunos para o  uso de produtos  comerciais.  Portanto,  cabe ao 

6 Uma ferramenta fictícia.
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profissional e à organização em que trabalha o esforço da aquisição dessa habilidade 

específica.

Existem ferramentas  comerciais  aplicáveis  a  todas as  etapas e  funções da 

Fábrica de Software. Os cursos de graduação, por sua vez, abordam os fundamentos 

teóricos e práticos relacionados com essas etapas e funções. Quando se propõem a 

qualificar os alunos no uso dessas ferramentas, os cursos o fazem para algumas das 

ferramentas  mais  utilizadas.  Na  discussão  sobre  competência  e  qualificação 

apresentada no referencial teórico, define-se o papel dos cursos de formação como o 

de dar ao aluno uma Cultura Técnica ou Conhecimento Enciclopédico. Seguindo essa 

definição, não se pode desvirtuar o papel da universidade, transformando-a em uma 

instituição  formadora  de  recursos  treinados  para  usar  uma  ou  outra  ferramenta 

comercial, sob pena de esvaziar a formação e mesmo limitar o campo de atuação dos 

profissionais por ela formados, que ficariam limitados a funções e organizações que 

utilizassem as mesmas ferramentas. No extremo, tal  conceito exigiria que o aluno 

fizesse uma escolha de alto risco ao ingressar na universidade, uma vez que sua 

formação seria de tal modo dirigido a uma ou outra tecnologia, que ele correria o risco 

de se formar e descobrir que a tecnologia na qual se qualificou já está obsoleta. Além 

disso,  tal  abordagem poderia fazer das universidades meros centros de formação 

profissional para os principais fornecedores de ferramentas comerciais.

Portanto entende-se que a formação universitária não é suficiente, embora seja 

adequada, para formar um profissional competente para as Fábricas de Software. É 

necessário  que  a  formação  seja  complementada  com conhecimentos  acerca  das 

tecnologias comerciais empregadas no processo da produção de software.

Esta conclusão pode explicar o porquê do resultado obtido por Xavier em seu 

estudo sobre duas fábricas de software, no qual os trabalhadores indicaram que os 

cursos superiores pouco contribuíram para a formação requerida pelas suas atuais 

funções (XAVIER, 2008, p. 68).
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4.2 ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES

A segunda parte do presente trabalho envolveu a realização de entrevistas com 

professores  dos  cursos  pesquisados,  os  coordenadores  ou  professores  por  eles 

indicados.  A  entrevista  abordou  os  seguintes  temas:  qual  a  percepção  que  o 

entrevistado tem sobre as  fábricas  de software;  qual  é  o  perfil  dos trabalhadores 

nesse tipo de organização; e qual seria a formação requerida para essas pessoas. 

Buscou-se entrevistar uma pessoa por curso. A seguir apresenta-se um quadro dos 

entrevistados, seguido pela exposição dos resultados das entrevistas.

4.2.1 Conceito dos Professores Sobre Organizações do Tipo Fábrica de 
Software

Todos  os  coordenadores  dos  cursos  ou  os  professores  entrevistados  já 

ouviram  falar  de  Fábricas  de  Software.  Entretanto,  alguns  demonstraram  maior 

familiaridade  com organizações  desse  tipo,  enquanto  outros  apenas  conhecem o 

Instituição/Curso Entrevistado 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO / BACHARELADO EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

Eber Schmitz (professor)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO / ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO E 
INFORMAÇÃO

Claudia Werner (professora)

FACULDADE DE INFORMÁTICA LEMOS DE 
CASTRO / BACHARELADO EM SISTEMAS DE 
INFORMAÇÕES  

Walter Henrique C. Gomes 
(coordenador)

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
RIO DE JANEIRO / BACHARELADO EM 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / ENGENHARIA 
DA COMPUTAÇÃO

Arndt von Staa (professor)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO / INFORMÁTICA 

Alexandre Sztajnberg (coordenador)  

CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA 
BENNET / BACHARELADO EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO 

Marcos Kalinowski (coordenador)

UNIVERSIDADE GAMA FILHO / 
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO 

Neury Cardoso (coordenador)

Quadro 15: Professores entrevistados durante a pesquisa.
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termo, sem ter tido oportunidade de conhecer uma Fábrica de Software. Alguns dos 

entrevistados consideram que o termo tem sido utilizado pelo mercado para designar 

diversos  tipos  de  organizações,  que  não  necessariamente  seguem  os  princípios 

descritos no referencial teórico. 

Ao  serem  perguntados  sobre  como  seria  o  funcionamento  dessas 

organizações, aqueles mais próximos de organizações do gênero souberam explicar 

melhor os processos ali operados, porém não houve um consenso geral em relação 

ao  conceito  que  cada  um possui  sobre  o  termo,  embora  três  dos  entrevistados 

compartilhem de uma visão comum da Fábrica de Software. De um modo geral, cada 

entrevistado enfatizou os aspectos que considera mais relevantes para as Fábricas de 

Software. Por exemplo, o Prof. Éber Schmitz (UFRJ / Ciência da Computação), deu 

muita ênfase ao aspecto econômico e do valor agregado:

“Isso  é  uma coisa  que  vem de  muito  tempo.  Quando  a  programação  virou  uma 
atividade econômica, o pessoal da academia achava que programação era uma arte. 
Tanto é que um dos livros mais famosos de computação que existe até hoje chama-se 
'A Arte da Programação de Computadores'. Isso durou pouco tempo. De repente as 
oportunidades econômicas apareceram e o pessoal entendeu que desenvolver software 
não podia ser uma arte, é uma atividade que envolve muito dinheiro e muito recursos, 
portanto, não poderia ficar nas mãos de artesãos.[...] Então se você olhar as grandes 
empresas de software, embora os “operários” ganhem muito bem – tem alunos meus 
que trabalham na Microsoft lá na matriz nos EUA e eles ganham muito muito mais do 
que o professor, têm horário flexível – mas é o seguinte, é um esquema de produção,  
do mesmo jeito do que os outros: chega no final do dia tem a sua cota, a sua meta do 
dia, você tem que entregar.  Você pode chegar ao meio-dia, duas da tarde,  seis da 
manhã, problema seu, no final do dia tem que cumprir a cota.  Quer dizer, continua 
sendo uma espécie de “operário”, onde ele tem lá um serviço para ser feito, talvez com 
mais liberdade porque, talvez, a pessoa produza mais com liberdade. De um lado, você 
vê a  Microsoft que atua com o valor agregado muito grande. E você tem na outra 
ponta empresas tipo a EDS aqui, que é uma multinacional, mas é forte aqui no Brasil, 
que trabalha na ponta do valor agregado muito pequeno, que na verdade é quase uma 
venda de mão de obra especializada por quilo, quase isso.”

Tal concepção se mostra ainda calcada em paradigmas de economicidade e 

intensificação do trabalho característicos do taylorismo-fordismo, e contrasta com a 

visão do professor Arndt von Staa, que considera a atividade de desenvolvimento de 

software como essencialmente artesanal:

“O processo é um processo de aprendizado. Então faz-se, desenvolve-se, controla-se a 
qualidade  e  eventualmente  libera-se  para  o  usuário.  Isso  na  realidade  tem  uma 
característica muito mais de artesanato do que de fábrica. Bom, pode-se dizer que uma 
parte  da  indústria  de  móveis  cai  nessa  categoria.  Quer  dizer,  você  tem  alguns 
componentes que são reaproveitados, mas a maior parte das coisas é artesanal. Nós 
não estamos inventando nada de novo, estamos meramente dizendo que a maturidade 
da área leva a essa visão.”
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Por outro lado, o professor Marcos Kalinowski (BENNETT) realçou o aspecto 

da maturidade dos processos organizacionais de uma fábrica de software:

“[...] uma das coisas que ajuda a determinar o sucesso numa fábrica de software é a 
estruturação  de seus processos,  a maneira como ela se prepara,  a maturidade dela 
[...].”

Já  o  professor  Alexandre  Sztajnberg  da  UERJ  enfatizou  o  aspecto  da 

orientação  da  Fábrica  de  Software  para  o  desenvolvimento  de  componentes 

reutilizáveis,  visão compartilhada pela professora Cláudia Werner e pelo professor 

Arndt von Staa. Citam-se algumas frases desses professores:

“[...]  e a idéia desse tipo de abstração, desse tipo de técnica, é pegar uma mesma a 
aplicação e adaptá-la com uma certa facilidade para vários ambientes de operação. [...] 
em um contexto de engenharia de software, tendo ferramental, uma infraestrutura para 
arquitetura de software, se faria a composição final customizada. [Tal idéia] é centrada 
em reutilização. E como é fortemente baseada em componentes, tem a idéia de fábrica, 
de você não precisar desenvolver componentes que já existem e aproveitá-los para 
colocar em sua aplicação.” (Alexandre Sztajnberg, UERJ)

“Uma outra  visão seria procurar  produzir componentes que vão ser reaproveitados 
seguidamente  em sistemas similares.  Quer  dizer,  está  na moda falar  em linhas de 
produto. Então isso é um outro tipo de fábrica de software o sistema final é construído 
a partir da composição de uma série de elementos já pré-fabricados, pré-existentes, e 
possivelmente  um  pequeno  desenvolvimento  sob  medida  para  compor  as 
características específicas do produto desejado. Isso funciona em algumas situações, 
não funciona sempre.” (Arndt von Staa, PUC-Rio)

“Pelo meu viés de reutilização comecei a olhar mais para este contexto no sentido de 
que, num mundo de reutilização, a gente percebe claramente que tem um grupo de 
pessoas  bem-formado,  capaz,  que  teoricamente  seriam os  produtores  de  software 
reutilizável, e o outro mundo que seria o normal que é o consumidor desse software. 
Então  toda  a  história  da  reutilização  ela  vem  no  sentido  de  criar  estruturas 
organizacionais para apoiar este modelo, de produtor apoiando um grande volume de 
consumidores. [...]. Então foi por aí que eu comecei a olhar para as FSW, embora, de 
novo, na prática, esse modelo não necessariamente é seguido. Uma fábrica de software 
não necessariamente está  preocupada com a reutilização de software,  o  que é uma 
pena, [...]  você monta uma organização e não se beneficia do que você poderia se 
beneficiar de melhor, que é efetivamente ter uma base de coisas reutilizáveis.” (Claudia 
Werner, UFRJ)

Apesar de serem visões diferentes a respeito da aplicação de conceitos fabris à 

atividade  de  desenvolvimento  de  software,  as  três  visões  são,  na  verdade, 

complementares e alinham-se com os conceitos apresentados no referencial teórico. 

O resultado que se obtém ao se juntar as três ênfases levantadas nas entrevistas 

para se definir a Fábrica de Software é: uma organização estruturada por processos, 

orientada para a reutilização de componentes de software e que visa a economicidade 

(obtida pela maximização da produtividade e da escala de produção). Essa definição 

se alinha com o modelo do nosso referencial teórico.
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Os professores da FILC e da UGF afirmaram ter ouvido falar do termo. A FILC 

possui uma pequena Fábrica de Software na qual os alunos desenvolvem trabalhos, 

sob orientação dos professores, dirigidos para o mercado local (bairro de Madureira e 

adjacências), como atividade extracurricular. A UGF possui um “escritório modelo” de 

informática   no  qual  os  alunos  prestam  diversos  serviços,  não  necessariamente 

desenvolvimento de software, portanto, não é considerado uma fábrica de software. 

Os  professores  que  disseram  ser  familiarizados  com  o  termo  “Fábrica  de 

Software” a descreveram por uma de suas características. Isso pode sugerir que a 

visão desse tipo de organização ainda é limitada entre os membros da academia. O 

segundo tema da entrevista foi a percepção a respeito do perfil dos trabalhadores da 

fábrica de software.

4.2.2 Percepção do Perfil dos Trabalhadores de uma Fábrica de Software

Todos os entrevistados têm uma percepção muito parecida sobre o perfil dos 

trabalhadores  de  uma  fábrica  de  software.  Em  comum  a  noção  de  que  os 

trabalhadores  devem  ser  “especializados”,  porém  não  na  concepção  fordista  do 

trabalho, que associa a especialização à desqualificação do trabalhador, mas uma 

especialização que é uma qualificação: o profissional deve ter sólidos e aprofundados 

conhecimentos a respeito de sua atividade.

Boa parte dos entrevistados (quatro entre os sete entrevistados) tem a noção 

de que o trabalho de programação envolvido na construção de software pode ser 

realizado  por  profissionais  de  um menor  nível  de  qualificação.  Para  eles,  o  dito 

programador está para o desenvolvimento de software assim como o mestre-de-obras 

está para a construção civil, como nas palavras do professor Éber:

“[...] O cara de requisitos tem que entender do negócio, do mundo onde ele vive, dos 
clientes;  o  cara  de  projeto,  ele  tem  que  estar  em  dia  com  a  tecnologia  e  os 
programadores é a mão de obra básica que é o seguinte, na obra é o mestre-de-obra, o 
marceneiro, o carpinteiro.[...]”

Os  professores  Arnd  von  Staa  da  PUC-Rio,  Claudia  Werner  da  UFRJ, 

Sztajnberg,  da  UERJ,  e  o  professor  Marcos  Kalinowski,  da  BENNETT,  não 

manifestaram essa visão. Nas palavras do professor Sztajnberg:
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“Eu acho que nesse tipo de equipe é bom que as pessoas tenham todas elas um mesmo 
perfil e possam permear por todas as etapas.[...]  Especialmente quando você fala de 
integração,  você  tem que  dominar  aspectos  diferentes,  eventualmente  middleware, 
eventualmente deployment... No mínimo transitar ou interagir com todo mundo, com 
todos os outros elementos.”

Ainda com relação à especialização, o professor Kalinowski a define como:

“Eu particularmente acredito mais na especialização. [...] Eu acredito na especialização 
com uma certa  flexibilidade no sentido de,  por  exemplo, um analista de requisitos 
dominar diferentes técnicas para poder se adaptar a diferentes projetos. Num projeto 
ele  poderia  fazer  a  elicitação  usando  técnicas  como  o  JAD,  outro  prototipação, 
entrevistas, etnografia, então são várias técnicas diferentes, que ele conheça várias para 
poder participar de vários projetos.”

Essa  visão  de  especialização,  como  dito,  é  comum  a  boa  parte  dos 

entrevistados, que têm a percepção de que o trabalho em uma Fábrica de Software é 

estruturado nas fases de análise ou engenharia de requisitos, projeto do sistema e 

construção,  e  os  processos  de  apoio.  Tais  funções  seriam  executadas  por 

especialistas, sendo a construção atribuída a programadores, geralmente profissionais 

de menor qualificação, por exemplo, de nível médio.

Por outro lado, o professor Sztajnberg, que acredita em uma organização por 

células ou grupos semi-autônomos orientados por projetos:

“Eu tenho um pouco de tendência de achar mais interessante estruturas que sejam bem 
achatadas,  com  uma hierarquia  pequena.  Que  se  formem grupos  de  trabalho  ou 
núcleos de desenvolvimento, mas que o grupo possa se auto-gerenciar.” 

Na mesma linha, o professor Arndt von Staa considera que as organizações de 

desenvolvimento de software devem investir nos métodos ágeis e nas pessoas, pois 

não se  consegue um bom desempenho com pessoas mal formadas,  mesmo que 

essas pessoas sejam controladas por um super-gerente. Nas suas palavras, fazendo 

analogia entre um time de futebol e uma equipe de desenvolvimento:

“Seria o mais ou menos o mesmo que você dizer, fazendo uma analogia radical, que 
você pega um bom treinador de futebol e onze pernas-de-pau e acha que você vai 
conseguir ter um bom time por causa disso. Isso aí tem obviamente limitações e um 
excesso  de  propaganda.  Então,  o  radical  do  outro  lado,  são  os  assim chamados 
métodos ágeis, que muita gente entende incorretamente como desenvolvimento mal-
feito. Não é bem verdade. Para você seguir um método ágil você precisa obedecer uma 
série de preceitos, tem que ter disciplina, mas o investimento na pessoa é muito maior. 
Então  você pode dizer que você tem um time formado por bons jogadores,  e que 
possivelmente até um treinador mais ou menos consegue ter resultados muito bons.”
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Já a professora Claudia Werner considera que o processo de desenvolvimento 

de software não pode ser visto como uma sequência linear e, portanto, não pode ser 

tratado em fases muito demarcadas e estruturado como uma “linha de produção” com 

funções muito especializadas, mas sim em um processo iterativo em que as pessoas 

tenham condições de executarem as diversas etapas do processo em grupos com 

maior autonomia. Nas suas palavras:

“Nós, da Engenharia de Software, saímos do dito modelo em cascata, que era mais 
linear, e percebemos que não é assim que se faz software. Então a coisa realmente tem 
idas e voltas o tempo inteiro [...]. Já vi muita gente achando, que para se ter uma FSW, 
e a idéia de FSW é terceirização para muita gente, é preciso fazer a especificação de 
requisitos e passar para a “caixa preta”, que aquele bando de gente pode estar na Índia, 
no Brasil, pode estar onde for. Agora, nós que estamos envolvidos em planejamento 
de software, sabemos que isso é missão impossível. Primeiro porque nós não temos 
capacidade de especificar os requisitos de uma maneira muito precisa. Portanto,  ao 
longo do processo de desenvolvimento é que se vai descobrindo os requisitos.  [...] 
Então esse modelo que separa a especificação de requisitos do desenvolvimento para 
mim não funciona, embora tenha gente que jura “de pé junto” que faz, que funciona 
[...]. Nós tentamos minimizar, criando uma série de ferramentas, de técnicas, e tudo 
mais, mas dizer que nós descobrimos a pólvora, longe disso [...]. Software, por mais 
que façamos analogia com componentes, módulos, coisas que funcionam nas outras 
engenharias, a nossa engenharia é uma engenharia truncada, sabemos disso. Com toda 
a tecnologia hoje, orientação a objetos, componentização, não se consegue isso.”

O perfil do trabalhador nos leva ao último tema da entrevista, que é a formação 

necessária para esses profissionais.

4.2.3 Formação dos Trabalhadores das Fábricas de Software

Neste tema também se observa uma coincidência de opiniões entre um grupo 

de entrevistados, que definem a formação (aqui focalizada na formação superior em 

Ciência  da  Computação  ou  Sistemas  de  Informação)  em  termos  de  preparar 

profissionais para atuarem como “Gerentes de Projeto” ou “Engenheiros de Software”, 

que têm a função de definir o trabalho que será posteriormente executado por outros, 

em particular a programação, como mencionado no tópico anterior.

Por  exemplo,  o  professor  Walter  Gomes da FILC disse  que o  objetivo  da 

faculdade é  formar  gerentes  de  projeto,  ou  seja,  um aluno responsável  por  uma 

equipe  de  desenvolvimento,  que  conheça  o  processo  todo,  citando  inclusive  a 

preocupação dos alunos em relação a não saber programar,  pois a faculdade dá 

noções de programação em JAVA, mas a proposta da escola é apresentar conteúdo e 
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não  formar  programadores.  O  mesmo  raciocínio  permeia  as  visões  dos  demais 

professores entrevistados. Como exemplo citamos uma frase muito interessante do 

professor Éber Schmitz:

“Então se um aluno, como tem algumas escolas aqui no Rio de Janeiro, que preparam 
o aluno para trabalhar na tecnologia corrente,  daquilo que está  dando emprego no 
momento, então ele está comprando um conhecimento com prazo de validade de dois 
anos, três anos. E como se compra operários por quilo, então é o seguinte, eu não 
posso chegar para os meus alunos e ensinar para eles uma coisa que daqui a dois anos 
vão ter que voltar e ensinar de novo. “

Com relação ao conteúdo da formação, todos os cursos atendem às diretrizes 

curriculares  do  MEC  e  da  SBC.  Entretanto,  há  uma  particularidade  que  foi 

mencionada  pelos  professores  Neury  Cardoso  (UGF)  e  Marcos  Kalinowski 

(BENNETT) em relação à ordenação das disciplinas de projeto de sistemas na grade 

curricular, que nessas escolas antecedem as disciplinas de programação, enquanto 

nas demais elas são dadas em períodos posteriores. No entanto, com exceção do 

curso da BENNETT que enfatiza a Engenharia de Software, todos os demais cursos 

têm uma formação generalista, buscando dar ao aluno a formação necessária para 

exercer qualquer função ligada à computação, não se limitando ao desenvolvimento 

de software.

Os coordenadores da BENNETT e da UGF ainda destacaram a formação geral 

dada pelas instituições, em áreas como ética, empreendedorismo, sociologia etc, que 

dão ao aluno uma visão ampla do seu papel na profissão e na sociedade, contribuindo 

para desenvolver aspectos de liderança e trabalho em equipe. Já os cursos da UFRJ 

e da UERJ carecem dessa formação geral, sendo focalizadas na base matemática, de 

ciência  da  computação  e  de  engenharia  de  software,  segundo  os  professores 

entrevistados.  Em  relação  ao  curso  de  Engenharia  de  Computação  da  UFRJ,  a 

professora Claudia Werner considera que a grade curricular deveria dar mais ênfase à 

engenharia  de  software,  principalmente  nas  disciplinas  ligadas  à  engenharia  de 

requisitos, bem como ter uma maior preocupação com a formação geral em disciplinas 

como Empreendedorismo e outras que discutam o papel da profissão e do profissional 

na sociedade,  e  que desenvolvam as habilidades de comunicação e  trabalho em 

equipe dos alunos. A professora critica o caráter excessivamente técnico do curso de 

Engenharia da Computação e tenta amenizar esse tecnicismo excessivo:
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“Então a gente [o aluno] fica com essa tendência. 'deixa eu aqui no meu canto, eu vou 
lá e falo minimamente', que era a visão do CPD há 20 anos atrás. Deixa eu pegar os 
requisitos, agora me deixa em paz, deixa eu implementar o sistema e quando ele volta 
com o sistema, ele não serve mais para nada. Além de ser um monstro, os requisitos já 
mudaram. Na engenharia de software a gente tem discutido muito isso, a gente sabe 
que desenvolver software é uma coisa muito mais colaborativa, uma questão de equipe 
e a formação  de um engenheiro de software  deveria prezar  muito mais isso e não 
assumir que ele aprende no mercado. Ele aprende, mas leva tempo. Então ele chega no 
mercado  muito  'cru'  [...].   Em cima dessas  idéias que  nesse curso  de  engenharia, 
embora, de novo, seja um curso técnico, até porque para ser engenharia tem que ter 
aquelas cadeiras básicas [...].  Então  entraram cadeiras da Engenharia de Produção, 
sobre gestão de conhecimento, empreendedorismo, que na engenharia, a não ser a de 
produção, você não tem contato com isso.”

“O problema é que se você não pode tirar nada, porque temos medo de tirar e piorar, 
então  só  vai se incluindo.  O que está  faltando é o  lado não-técnico,  é  o  lado do 
negócio, da comunicação, da percepção, da psicologia, uma série de questões, que ou 
você  é  nato  ou  o  mercado  vai  desenvolver  isso,  porque  nós  da  graduação  não 
trabalhamos nem um pouco isso. Todo esse olhar para empreendedorismo é novo.”

Tendo  exposto  os  resultados  mais  importantes  das  entrevistas  realizadas, 

apresenta-se agora o resultado do levantamento junto aos alunos dos períodos finais 

dos cursos pesquisados, realizado através da aplicação do questionário no Apêndice 

C.

4.3 LEVANTAMENTO JUNTO AOS ALUNOS

O levantamento junto aos alunos consistiu da aplicação de um questionário, em 

papel ou pela Internet,  para os alunos dos dois últimos períodos da graduação. O 

motivo para a aplicação dos questionários em papel e na Internet foi o de flexibilizar o 

levantamento, pois as primeiras tentativas de aplicar os questionários em papel se 

mostraram inadequadas devido ao baixo número de alunos presentes nas salas de 

aula, quando da aplicação, e também possibilitar a obtenção de respostas mesmo 

após o término do período letivo.

O questionário foi elaborado com os mesmos temas das entrevistas com os 

professores. Apresenta-se a seguir os resultados, iniciando-se com a descrição da 

amostra, seguida pelos resultados por tema pesquisado.



88

4.3.1 Perfil dos Alunos

O questionário de levantamento foi  aplicado para um total  de 48 alunos.  A 

distribuição desses alunos por curso e sexo é mostrado na tabela a seguir.

Observa-se  o  predomínio  de  alunos  do  sexo  masculino  entre  os  que 

participaram  da  pesquisa.  Na  maioria  dos  cursos,  com  exceção  do  curso  da 

BENNETT, há mais homens do que mulheres entre os alunos. Há também um maior 

número de alunos do curso da UGF, enquanto os cursos de Ciência da Computação 

da UFRJ e da PUC-Rio e o da UERJ estão representados por apenas dois alunos 

cada.

A Tabela 2 mostra a distribuição dos alunos por faixa etária. Observa-se que, 

na sua maioria, os alunos são jovens, possuindo até 25 anos.

As Tabelas 3 e 4 a seguir mostram se os alunos já exercem alguma atividade 

profissional e qual o tipo de vínculo no qual tal atividade é exercida. 

Tabela 1: Proporção dos alunos por curso e sexo.

Sexo
Instituição Curso MASCULINO % FEMININO %

UFRJ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2 66,7% 1 33,3%
UFRJ ENG. DA COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO 5 100,0% 0 0,0%
PUC-RIO ENG. DA COMPUTAÇÃO 2 66,7% 1 33,3%
PUC-RIO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 5 100,0% 0 0,0%
FILC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 6 85,7% 1 14,3%
UERJ INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO 2 100,0% 0 0,0%
BENNETT BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 4 50,0% 4 50,0%
UGF BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 15 100,0% 0 0,0%

TOTAL 41 85,4% 7 14,6%
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Tabela 4: Proporção de alunos de acordo com o tipo de vínculo profissional.

Tabela 2: Proporção dos alunos por faixa etária.

Faixa Etária
Instituição Curso De 21 a 25 % De 26 a 30 % De 31 a 35 % De 36 a 40 % Mais de 40 % TOTAL
UFRJ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 3 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3
UFRJ ENG. DA COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO 5 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5
PUC-RIO ENG. DA COMPUTAÇÃO 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 3
PUC-RIO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 5 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5
FILC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 5 71,4% 1 14,3% 1 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 7
UERJ INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA COMPUT. 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2
BENNETT BACH. EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 1 12,5% 3 37,5% 0 0,0% 3 37,5% 1 12,5% 8
UGF BACH. EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 11 73,3% 1 6,7% 3 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 15

TOTAL 33 68,8% 6 12,5% 5 10,4% 3 6,3% 1 2,1% 48

Tabela 3: Proporção de alunos que exerceram atividade profissional.

Exerce atividade profissional?
Instituição Curso SIM % NÃO %

UFRJ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 3 100,0% 0 0,0%
UFRJ ENG. DA COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO 4 80,0% 1 20,0%
PUC-RIO ENG. DA COMPUTAÇÃO 3 100,0% 0 0,0%
PUC-RIO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 5 100,0% 0 0,0%
FILC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 5 71,4% 2 28,6%
UERJ INFORMÁTICA E TECN. DA COMP. 2 100,0% 0 0,0%
BENNETT CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 6 75,0% 2 25,0%
UGF CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 12 80,0% 3 20,0%

TOTAL 40 83,3% 8 16,7%

Modalidade de atuação profissional

Instituição Curso % % % % Cooperativa % Outros % TOTAL
UFRJ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0,0% 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 3
UFRJ ENG. DA COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO 0 0,0% 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4
PUC-RIO ENG. DA COMPUTAÇÃO 0 0,0% 2 66,7% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3
PUC-RIO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 0 0,0% 4 80,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5
FILC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1 20,0% 3 60,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5
UERJ INFORMÁTICA E TECN. DA COMP. 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2
BENNETT CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0,0% 0 0,0% 5 83,3% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 6
UGF CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0,0% 6 50,0% 5 41,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 8,3% 12

TOTAL 1 2,5% 21 52,5% 15 37,5% 2 5,0% 0 0,0% 1 2,5% 40

Estágio não 
rem unerado

Estágio 
rem unerado

Contrato 
pela CLT

Contrato 
PJ
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A  Tabela 3 mostra  a proporção entre  os  alunos que têm alguma atividade 

profissional e os que não a têm. Um total de 40 alunos (83,3%) desempenham ou 

desempenharam, durante o curso, alguma atividade profissional ligada à sua área de 

formação  enquanto  oito  (16,7%)  não  o  fizeram.  A  proporção  de  alunos  que  não 

tiveram nenhuma atividade profissional é alto, considerando-se que essas atividades 

complementam a formação oferecida pela graduação,  por permitirem ao aluno ter 

contato com os desafios do cotidiano profissional e de pôr em prática alguns dos 

conceitos que foram adquiridos. 

No  entanto,  a  maioria  dos  alunos  que  responderam  o  questionário  estão 

concluindo  o  curso  já  desempenhou  ou  está  desempenhando  alguma  atividade 

profissional. Desses, os que estão empregados pelo regime da CLT e os que têm 

estágio  remunerado  somam o  percentual  de  90,0% (Tabela  4).  Há  também dois 

alunos (5,0%) que desempenham suas atividades profissionais através de contratos 

de prestação de serviços, um que participa de programa de Iniciação Científica e outro 

que faz estágio não remunerado (2,5% cada). Mesmo admitindo-se que nem todos os 

alunos  que estão  participando dos  programas de  estágio  serão  absorvidos  pelas 

empresas, há a perspectiva de que a maior parte dos graduandos desses cursos seja 

absorvida pelo mercado após sua graduação e passem a exercer as diversas funções 

possíveis para os egressos dos cursos de graduação em Ciência da Computação e 

Informática  (das  quais  as  funções  de  Fábricas  de  Software  são  apenas  um 

subconjunto). 

Os alunos foram solicitados a dizerem se conheciam o conceito de Fábrica de 

Software e a descreverem, através de perguntas fechadas, como concebem o seu 

funcionamento. A segunda parte do questionário avalia este conceito.

4.3.2 Conceito dos Alunos Sobre Fábricas de Software

As respostas dos alunos à pergunta “você conhece o conceito de Fábrica de 

Software”  são  tabuladas  na  Tabela  5.  Dos  48  alunos  que  responderam  ao 

questionário,  40  (83,3%)  afirmaram conhecer  o  conceito  de  Fábrica  de  Software. 

Apenas 8 (16,7%) desconhecem tal conceito.
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Procurou-se identificar como os alunos que afirmaram ter o conceito de Fábrica 

de Software  foram introduzidos ao conceito,  através  de pergunta  específica  cujos 

resultados são tabulados na  Tabela 6. Observa-se que um pouco mais da metade 

(57,5% ou 23 alunos)  teve  contato  com o termo no próprio  curso  de graduação, 

enquanto outra parcela significativa (25,0% ou 10 alunos) foi introduzida ao conceito 

no  ambiente  de  trabalho.  O  restante  dos  respondentes  conheceu  o  conceito  em 

conversas  com amigos (quatro  alunos ou  10,0%),  lendo artigos  ou  revistas  (dois 

alunos ou 5,0%) e mesmo através da Internet  (1  aluno que respondeu “outros”  à 

pergunta, referindo-se ao sítio Wikipedia).

A proporção de alunos que afirma conhecer o conceito é alta,  e boa parte 

desses  foi  introduzida  ao  tema  no  próprio  ambiente  acadêmico  ou  no  meio 

profissional,  o  que  sugere  que  esse  conhecimento  seja  bem  fundamentado.  As 

perguntas seguintes do questionário têm o objetivo de capturar um pouco do conceito 

que  os  alunos  têm  da  Fábrica  de  Software  e,  portanto,  consideram  apenas  as 

respostas dos 40 alunos que disseram conhecer o conceito.

A primeira dessas perguntas busca identificar  qual a percepção dos alunos 

sobre  o  escopo  de  atuação  de  uma  Fábrica  de  Software  (projeto  de  sistemas, 

codificação de programas, codificação e testes de programas ou somente testes), na 

qual os alunos poderiam assinalar todas as opções (mais de uma) que achassem 

verdadeiras.  A  Tabela  7 resume  as  respostas  a  essa  pergunta.  Das  quarenta 

respostas  consideradas,  33  (82,5%)  acham  que  as  Fábricas  de  Software  são 

organizações que realizam todas as etapas de um Projeto de Software (Fábrica de 

Projetos), enquanto 28 (70,0%) acham que tais organizações executam serviços de 

Fábrica de Programas, realizando apenas as etapas de codificação e testes de um 

projeto de software. Contudo, 22 alunos (55,0%) assinalaram duas alternativas e dois 

Tabela 5: Proporção de alunos que dizem conhecer o conceito de Fábrica de Software.

Conhece o conceito de FSW
Instituição Curso SIM % NÃO %

UFRJ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 3 100,0% 0 0,0%
UFRJ ENG. DA COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO 4 80,0% 1 20,0%
PUC-RIO ENG. DA COMPUTAÇÃO 3 100,0% 0 0,0%
PUC-RIO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 4 80,0% 1 20,0%
FILC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 7 100,0% 0 0,0%
UERJ INFORMÁTICA E TECN. DA COMP. 2 100,0% 0 0,0%
BENNETT CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 8 100,0% 0 0,0%
UGF CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 9 60,0% 6 40,0%

TOTAL 40 83,3% 8 16,7%
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(5,0%)  assinalaram  três,  indicando  que  aproximadamente  metade  dos  que 

responderam o questionário consideram como Fábrica de Software organizações que 

realizam todas as atividades de desenvolvimento ou um subconjunto delas. Quatro 

alunos  (10,0%)  assinalaram  a  alternativa  “Somente  Codificação”  e  um  (2,5%) 

assinalou “Somente Testes”.

Pode-se  afirmar,  então,  que  os  alunos  concebem as  organizações  do  tipo 

Fábrica  de Software  como aquelas que ou realizam projetos  inteiros  de software, 

desde a definição dos requisitos até os testes do produto final, ou que codificam e 

testam programas com base em um projeto definido pelo cliente, ou ambos. Tal visão 

coincide com os possíveis escopos de Fábricas de Software proposto pelo modelo de 

Fernandes e Teixeira citado no referencial teórico.

No intuito de verificar como os alunos concebem a distribuição de tempo de 

trabalho pelas fases do processo de desenvolvimento de software em uma Fábrica de 

Software,  foi  incluída  no  questionário  uma  pergunta  que  pedia  aos  alunos  que 

assinalassem a proporção de tempo gasto em cada tarefa que eles imaginam que 

ocorreria  caso  trabalhassem em uma organização dessa  natureza.  Os  resultados 

estão apresentados nas Tabelas 8, 9, 10 e 11.
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Tabela 6: Proporções dos meios pelos quais os alunos conheceram o conceito de Fábrica de Software

Como conheceu o conceito?

Instituição Curso % Leituras % % % Outros % TOTAL
UFRJ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2 66,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 3
UFRJ ENG. DA COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO 3 75,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 4
PUC-RIO ENG. DA COMPUTAÇÃO 1 33,3% 0 0,0% 1 33,3% 1 33,3% 0 0,0% 3
PUC-RIO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 3 75,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 4
FILC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 5 71,4% 2 28,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7
UERJ INFORMÁTICA E TECN. DA COMP. 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 2
BENNETT CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 3 37,5% 0 0,0% 0 0,0% 5 62,5% 0 0,0% 8
UGF CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 5 55,6% 0 0,0% 2 22,2% 2 22,2% 0 0,0% 9

TOTAL 23 57,5% 2 5,0% 4 10,0% 10 25,0% 1 2,5% 40

No Curso de 
Graduação

Conversas 
com  am igos

No 
Trabalho

Tabela 7: Tabulação das opiniões sobre o escopo das Fábricas de Software.

Opinião sobre o escopo da FSW Opções Marcadas

Instituição Curso % % % % Um a % Duas % Três % TOTAL
UFRJ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 3 100,0% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 66,7% 1 33,3% 0 0,0% 3
UFRJ ENG. DA COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO 2 50,0% 4 100,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 25,0% 3 75,0% 0 0,0% 4
PUC-RIO ENG. DA COMPUTAÇÃO 3 100,0% 1 33,3% 1 33,3% 0 0,0% 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 3
PUC-RIO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 4 100,0% 4 100,0% 1 25,0% 1 25,0% 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0% 4
FILC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 7 100,0% 3 42,9% 0 0,0% 0 0,0% 4 57,1% 3 42,9% 0 0,0% 7
UERJ INFORMÁTICA E TECN. DA COMP. 1 50,0% 2 100,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 2
BENNETT CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 6 75,0% 6 75,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 50,0% 4 50,0% 0 0,0% 8
UGF CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 7 77,8% 7 77,8% 0 0,0% 0 0,0% 4 44,4% 5 55,6% 0 0,0% 9

TOTAL 33 82,5% 28 70,0% 4 10,0% 1 2,5% 16 40,0% 22 55,0% 2 5,0% 40

Projeto de 
Sistemas

Codificação e 
Testes

Som ente 
Codificação

Som ente 
Testes

Tabela 8: Estimativa dos alunos quanto à proporção de tempo dedicada à etapa de Levantamento de Requisitos

Proporção de Tempo no Levantamento de Requisitos

Instituição Curso % % % % TOTAL
UFRJ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 0 0,0% 3
UFRJ ENG. DA COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO 2 50,0% 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 4
PUC-RIO ENG. DA COMPUTAÇÃO 2 66,7% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 3
PUC-RIO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1 25,0% 3 75,0% 0 0,0% 0 0,0% 4
FILC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1 14,3% 6 85,7% 0 0,0% 0 0,0% 7
UERJ INFORMÁTICA E TECN. DA COMP. 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 2
BENNETT CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 6 75,0% 2 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 8
UGF CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 4 44,4% 5 55,6% 0 0,0% 0 0,0% 9

TOTAL 18 45,0% 22 55,0% 0 0,0% 0 0,0% 40

Entre 0 
e 20%

Entre 21% 
e 40%

Entre 41% 
e 60%

Entre 61% 
e 80%
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Tabela 9: Estimativa dos alunos quanto à proporção do tempo dedicada à etapa de Análise e Projeto.

Proporção do Tempo na Análise/Projeto de Software

Instituição Curso % % % % TOTAL
UFRJ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0,0% 3 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 3
UFRJ ENG. DA COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO 2 50,0% 1 25,0% 1 25,0% 0 0,0% 4
PUC-RIO ENG. DA COMPUTAÇÃO 2 66,7% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 3
PUC-RIO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1 25,0% 3 75,0% 0 0,0% 0 0,0% 4
FILC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1 14,3% 6 85,7% 0 0,0% 0 0,0% 7
UERJ INFORMÁTICA E TECN. DA COMP. 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 2
BENNETT CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 4 50,0% 4 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 8
UGF CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2 22,2% 7 77,8% 0 0,0% 0 0,0% 9

TOTAL 12 30,0% 27 67,5% 1 2,5% 0 0,0% 40

Entre 0 
e 20%

Entre 21% 
e 40%

Entre 41% 
e 60%

Entre 61% 
e 80%

Tabela 10: Estimativa dos Alunos quanto à proporção do tempo dedicada à etapa de Codificação.

Proporção de Tempo na Codificação

Instituição Curso % % % % TOTAL
UFRJ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 3 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3
UFRJ ENG. DA COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO 1 25,0% 3 75,0% 0 0,0% 0 0,0% 4
PUC-RIO ENG. DA COMPUTAÇÃO 0 0,0% 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 3
PUC-RIO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 2 50,0% 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 4
FILC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 5 71,4% 2 28,6% 0 0,0% 0 0,0% 7
UERJ INFORMÁTICA E TECN. DA COMP. 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 2
BENNETT CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2 25,0% 3 37,5% 2 25,0% 1 12,5% 8
UGF CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 3 33,3% 4 44,4% 1 11,1% 1 11,1% 9

TOTAL 17 42,5% 16 40,0% 5 12,5% 2 5,0% 40

Entre 0 
e 20%

Entre 21% 
e 40%

Entre 41% 
e 60%

Entre 61% 
e 80%
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Os resultados da tabulação mostram que os alunos entendem que o trabalho 

em uma Fábrica de Software lhes daria oportunidade de participar de todas as etapas 

do processo de desenvolvimento de software e que a proporção de tempo ocupado 

em cada uma dessas etapas seria relativamente uniforme e igualmente distribuída. 

Alguns alunos responderam que passariam a maior parte do tempo executando a 

atividade de codificação (mais do que 40% do tempo), porém a maioria dos alunos 

distribuiu o tempo entre as atividades em proporções aproximadas. Portanto, pode-se 

concluir que os alunos não concebem o trabalho nas Fábricas de Software como um 

trabalho restrito a uma tarefa específica e especializada, nos moldes do paradigma 

taylorista-fordista,  e  sim como um trabalho  amplo que  inclui  todo  o  processo  de 

desenvolvimento, mais característicos do pós-fordismo.

A pergunta seguinte, ainda sobre o conceito do aluno sobre as Fábricas de 

Software,  pergunto  se  eles  trabalhariam em uma organização dessa  natureza se 

tivessem oportunidade e que justificassem a resposta em uma pergunta aberta. As 

respostas são sumarizadas na Tabela 15, seguida por uma análise das justificativas.

Tabela 11: Estimativa dos alunos quanto à proporção do tempo dedicada à etapa de Testes.

Instituição Curso % % TOTAL
UFRJ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 3 100,0% 0 0,0% 3
UFRJ ENG. DA COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO 3 75,0% 1 25,0% 4
PUC-RIO ENG. DA COMPUTAÇÃO 3 100,0% 0 0,0% 3
PUC-RIO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 4 100,0% 0 0,0% 4
FILC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 7 100,0% 0 0,0% 7
UERJ INFORMÁTICA E TECN. DA COMP. 2 100,0% 0 0,0% 2
BENNETT CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 7 87,5% 1 12,5% 8
UGF CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 7 77,8% 2 22,2% 9

TOTAL 36 90,0% 4 10,0% 40

Proporção de Tempo nos Testes 
do Sistema

Entre 0 
e 20%

Entre 21% 
e 40%

Tabela 12: Sumário das respostas à pergunta "Você trabalharia numa Fábrica de Software?"

Você trabalharia numa fábrica de software, se tivesse oportunidade?  
Instituição Curso Sim % Talvez % Não %

UFRJ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0%
UFRJ ENG. DA COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0%
PUC-RIO ENG. DA COMPUTAÇÃO 0 0,0% 3 100,0% 0 0,0%
PUC-RIO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0%
FILC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 5 71,4% 2 28,6% 0 0,0%
UERJ INFORMÁTICA E TECN. DA COMP. 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0%
BENNETT CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 6 75,0% 1 12,5% 1 12,5%
UGF CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 4 44,4% 4 44,4% 1 11,1%

TOTAL 18 45,0% 18 45,0% 4 10,0%
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A  maioria  (36  alunos  ou  90,0%)  respondeu  que  trabalharia  ou  talvez 

trabalhasse  em uma Fábrica  de  Software  se  tivesse  oportunidade,  sendo  que  a 

proporção entre os que responderam “Sim” e “Talvez” foi idêntica, ou seja, 18 alunos 

(45,0%)  em  cada  opção.  A  maioria  dos  alunos  associou  oportunidade  de 

desenvolvimento e atualização de conhecimentos ao trabalho na Fábrica de Software. 

Três  mencionaram já  ter  trabalhado em uma dessas organizações,  dos quais  um 

afirma ter gostado do método de trabalho. Algumas das respostas típicas foram:

“Já trabalhei e gostei muito do método utilizado. Já estive em outras empresas que não 
eram fábrica de software e não gostei de como era.” (Aluno do curso de Ciência da 
Computação da Universidade Gama Filho)

“Já trabalhei e gostei, o problema é que é muita correria e estresse.”(Aluno do curso 
de Ciência da Computação do Instituto Metodista Bennett)

“Sou Analista/Desenvolvedor de Sistemas. Trabalhar em uma Fábrica de Software é 
interessante por, ao longo dos anos, o profissional estar alocado em vários Projetos 
diferentes,  com conceitos  e  finalidades diferentes.”  (Aluno do  curso  de Ciência da 
Computação da Universidade Gama Filho)

“Oportunidade de conhecer o processo de desenvolvimento de um software, além de 
um excelente crescimento profissional, que vem naturalmente.” (Aluno do curso de 
Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Apenas  quatro  alunos  responderam  que  não,  cujas  justificativas  são  aqui 

reproduzidas:

“Acredito que o trabalho deve ser bastante maçante. Acredito que a única área mais 
interessante é a de Análise e Projeto  de Sistemas” (Aluno do  curso  de Ciência da 
Computação do Instituto Metodista Bennett)

“O salário certamente não seria bom, sem falar na falta de benefícios, segurança e 
estabilidade tendo  em vista que muito provavelmente o  contrato  não  seria CLT e 
mesmo que fosse esse tipo de empreendimento estatisticamente não cresce, são raros 
casos que têm sucesso, já que as próprias leis do país não ajudam os empreendedores a 
manter seus sonhos de seguir em frente com esse projeto.” (Aluno do curso de Ciência 
da Computação da Universidade Gama Filho)

Entre os que responderam que talvez trabalhassem em Fábricas de Software, 

alguns associaram esse  tipo  de  organização à  atividade de codificação ou a  um 

trabalho pesado ou pouco interessante.

“Pelo que me passaram o trabalho nas fábricas de software costuma ser bem pesado e 
não reconhecem o  valor  do  profissional. Se eu estivesse desempregado,  aceitaria.” 
(Aluno  do  curso  de  Informática  e  Tecnologia  da  Informação  da  Universidade  do 
Estado do Rio de Janeiro)
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“Dependeria da perspectiva de crescimento do meu trabalho na fábrica; se a fábrica 
investe em seus funcionários.” (Aluno do curso Sistemas de Informação da Faculdade 
de Informática Lemos de Castro)

“Não acho uma oportunidade de trabalho muito agradável porque está mais focada em 
codificação.”  (Aluno  do  curso  de  Ciência da  Computação  do  Instituto  Metodista 
Bennett)

“Se fosse para a área de Levantamento de Requisitos, sim. Se fosse para trabalhar na 
parte de codificação, não.” (Aluno do curso de Engenharia de Computação da UFRJ).

Conclui-se que os alunos dos cursos de graduação em Ciência da Computação 

ou Informática da cidade do Rio de Janeiro de um modo geral veem as Fábricas de 

Software  como  uma  oportunidade  de  trabalho  interessante  e  associada  a 

oportunidades de desenvolvimento (adquirir novos conhecimentos, desenvolver novas 

habilidades)  e  crescimento  profissional  (assumir  mais  responsabilidades,  ser 

promovido a cargos mais elevados, aumentar rendimentos), o que se buscou avaliar 

nas duas perguntas seguintes.

As  respostas  dos  alunos  para  as  perguntas  sobre  as  oportunidades  de 

desenvolvimento e crescimento profissional associadas pelos alunos às Fábricas de 

Software são tabuladas a seguir.  As  justificativas  dos alunos à afirmação de que 

trabalhariam nessa classe de organização anteciparam que existe essa associação.

Observa-se  que  a  maioria  atribui  oportunidades,  tanto  de  desenvolvimento 

quanto de crescimento profissional às Fábricas de Software,  de forma consistente 

com as respostas afirmativas sobre trabalhar em uma Fábrica de Software. O curioso 

Tabela 13: Sumário das respostas sobre a percepção dos alunos quanto às oportunidades de 
desenvolvimento profissional oferecidas pelas Fábricas de Software.

Instituição Curso Sim % Não %
UFRJ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2 66,7% 1 33,3%
UFRJ ENG. DA COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO 3 75,0% 1 25,0%
PUC-RIO ENG. DA COMPUTAÇÃO 2 66,7% 1 33,3%
PUC-RIO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 4 100,0% 0 0,0%
FILC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 7 100,0% 0 0,0%
UERJ INFORMÁTICA E TECN. DA COMP. 2 100,0% 0 0,0%
BENNETT CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 6 75,0% 2 25,0%
UGF CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 9 100,0% 0 0,0%

TOTAL 35 87,5% 5 12,5%

Uma fábrica de software te ofereceria oportunidades de desenvolvimento 
profissional?  
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é  que  a  maior  parte  dos  alunos  que  responderam  “talvez”  àquela  pergunta 

responderam  afirmativamente  a  essas  duas  perguntas.  As  respostas  negativas, 

embora minoria, também são consistentes com a posição de não trabalhar em uma 

Fábrica  de  Software.  Algumas  das  justificativas  dadas  pelos  alunos  que  não 

consideram as Fábricas  de Software  ambientes propícios  para o desenvolvimento 

profissional e que não trabalhariam nelas, foram:

“Porque pelo tenho notícia as equipes são bastantes segmentadas e bem especializadas 
naquilo que fazem. Não há conceito de colaborador/funcionário generalista, caso este 
que te permite conhecer várias tecnologias. Pode ser que exista esta possibilidade, mas 
acredito  que  sejam  poucas  oportunidades.”  (Aluno  do  curso  de  Ciência  da 
Computação do Instituto Metodista Bennett)

“Existem poucos cargos para subir e o trabalho tende a ser muito mecânico e pouco 
intelectual.” (Aluno do curso de Engenharia de Computação da UFRJ)

Estes exemplos mostram que alguns alunos veem as Fábricas de Software 

como organizações  especializadas,  tanto  em relação  às  funções  exercidas  pelos 

trabalhadores  quanto  à  tecnologia  empregada  no  processo,  e  que  esses  alunos 

preferem trabalhar em locais onde pudessem trabalhar em várias funções e com mais 

de uma tecnologia, ou seja, de uma forma mais generalista. Portanto, é indício de que 

o princípio da especialização associado ao paradigma fordista também é relacionado 

às Fábricas de Software, ou pelo menos existe essa percepção por parte de alguns 

alunos, que, por este motivo, evitam tais organizações.

Finalizando a parte do questionário que obtém informações sobre o conceito do 

aluno sobre  as  Fábricas  de  Software,  foram feitas  duas perguntas  a  respeito  da 

percepção dos mesmos sobre o ritmo de trabalho e o nível de estresse do trabalho 

nesses locais. Os resultados são sumarizados nas tabelas 15 e 16.

Tabela 14: Sumário das respostas sobre a percepção dos alunos quanto às oportunidades de 
crescimento profissional oferecidas pelas Fábricas de Software.

Instituição Curso Sim % Não %
UFRJ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 3 100,0% 0 0,0%
UFRJ ENG. DA COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO 3 75,0% 1 25,0%
PUC-RIO ENG. DA COMPUTAÇÃO 2 66,7% 1 33,3%
PUC-RIO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 4 100,0% 0 0,0%
FILC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 7 100,0% 0 0,0%
UERJ INFORMÁTICA E TECN. DA COMP. 2 100,0% 0 0,0%
BENNETT CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 8 100,0% 0 0,0%
UGF CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 8 88,9% 1 11,1%

TOTAL 37 92,5% 3 7,5%

Numa fábrica de software você poderia ter oportunidades de crescimento 
profissional?  



99

Prevalece entre os alunos o conceito de que o ritmo de trabalho é dinâmico e 

criativo  e  o  ambiente  estressante.  As  justificativas  dos  alunos  para  as  respostas 

afirmativas ou negativas sobre eles trabalharem nas Fábricas de Software ou sobre 

essas  organizações  favorecerem  seu  desenvolvimento  profissional  fornecem 

indicações dos motivos para este cenário. A maioria justificou as respostas afirmativas 

dizendo que nessas organizações poderia colocar em prática todos os conhecimentos 

adquiridos na graduação, demonstrando uma expectativa de que realizaria todas as 

etapas do processo.  Alguns mencionaram, ainda,  a  possibilidade de trabalhar  em 

projetos para diferentes clientes como um motivador para adquirirem mais habilidades 

e conhecimentos. Citamos aqui duas respostas:

“Geralmente  as  empresas  oferecem  cursos,  dependendo  da  empresa  até  mesmo 
gratuito, além de palestras after-work. Como o mercado é dinâmico, há uma grande 
quantidade de pessoas saindo e entrando constantemente, o que faz com que os mais 
antigos tenham oportunidade de crescer na carreira e enfrentar novos desafios” (Aluno 
do curso de Ciência da Computação da UFRJ)

Tabela 15: Sumário das respostas sobre o ritmo de trabalho nas Fábricas de Software.

Instituição Curso % %
UFRJ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2 66,7% 1 33,3%
UFRJ ENG. DA COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO 1 25,0% 3 75,0%
PUC-RIO ENG. DA COMPUTAÇÃO 1 33,3% 2 66,7%
PUC-RIO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 4 100,0% 0 0,0%
FILC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 7 100,0% 0 0,0%
UERJ INFORMÁTICA E TECN. DA COMP. 0 0,0% 2 100,0%
BENNETT CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 5 62,5% 3 37,5%
UGF CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 9 100,0% 0 0,0%

TOTAL 29 72,5% 11 27,5%

Como você acha que é o trabalho 
numa fábrica de software?  

Dinâmico/ 
Criativo

Repetitivo/ 
Monótono

Tabela 16: Sumário das respostas sobre o ambiente de trabalho nas Fábricas de Software.

Instituição Curso Calmo % Estressante %
UFRJ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 1 33,3% 2 66,7%
UFRJ ENG. DA COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO 0 0,0% 4 100,0%
PUC-RIO ENG. DA COMPUTAÇÃO 0 0,0% 3 100,0%
PUC-RIO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1 25,0% 3 75,0%
FILC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 2 28,6% 5 71,4%
UERJ INFORMÁTICA E TECN. DA COMP. 0 0,0% 2 100,0%
BENNETT CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 1 12,5% 7 87,5%
UGF CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 5 55,6% 4 44,4%

TOTAL 10 25,0% 30 75,0%

Além disso, você acha que o ambiente 
seria?  
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“Pois  engloba  todo  o  processo  de  desenvolvimento  de  software.  Podemos 
ver/participar na prática de todas as fases do ciclo de desenvolvimento.” (Aluno do 
curso de Ciência da Computação da UGF)

Em  relação  à  expectativa  quanto  ao  nível  de  estresse,  ela  parece  estar 

associada ao dinamismo do trabalho (diferentes desafios, pressões por cumprimento 

de prazos e qualidade) do que o que seria associado a um trabalho esvaziado e 

monótono.

Em suma, a maior parte dos alunos tem um conceito de Fábrica de Software 

como uma organização que realiza todas as etapas do processo de desenvolvimento 

de software, representa oportunidade de emprego, de desenvolvimento e crescimento 

profissional, onde se realiza um trabalho dinâmico e criativo em um clima de estresse 

elevado.  Tal  concepção  talvez  se  deva  à  expectativa  dos  alunos  de  que  tais 

organizações permitam aos seus colaboradores atuar nas diversas fases do processo 

e  em diferentes  projetos.  Por  outro  lado,  um grupo menor  de  alunos associa  as 

Fábricas  de  Software  ao  trabalho  especializado,  rotineiro  e  vazio,  que  não  lhes 

apresenta oportunidades para desenvolvimento. Apresenta-se, a seguir, a percepção 

dos alunos sobre a formação que eles tiveram no curso, com base no conceito que 

cada um tem sobre as Fábricas de Software.

4.3.3 Percepção do Aluno Sobre a Formação Recebida

Nesta parte do questionário solicitou-se aos alunos que avaliassem a formação 

recebida  face  aos  conceitos  que  eles  mesmos  tivessem  sobre  as  Fábricas  de 

Software.  A  primeira pergunta  é direta:  pede para responderem se consideram a 

formação adequada para que eles trabalhassem em uma fábrica de software. Para a 

sumarização  das  respostas,  foram  considerados  apenas  os  questionários  cujos 

respondentes conhecem o conceito de Fábrica de Software.

Os resultados entre as respostas SIM e NÃO foram muito próximas, apesar de 

haver  mais  respostas  positivas.  Conclui-se  que  a  maioria  dos  alunos  do  grupo 

pesquisado  se  sente  preparado  para  trabalhar  em  Fábricas  de  Software.  O 

questionário solicitou que os alunos justificassem suas respostas. Algumas delas são 

citadas aqui, para permitir um melhor entendimento dos porquês dessas respostas. 

Inicia-se com algumas justificativas para a resposta SIM.
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“A cada disciplina aprendida/cursada capacita o recurso de maneira conceitual diversas 
atividades do dia a dia do recurso em uma fábrica de software. O Profissional que se 
destaca é justamente aquele que sabe exatamente o que está realizando em seu dia a 
dia. Diferentemente do recurso que executa as suas tarefas de maneira "robotizada" 
sabendo os resultados e o porquê deles, mas sem saber o seu significado ou conceito 
de sua atividade.” (Aluno do curso de Ciência da Computação da UGF)

“Acredito que o conhecimento base para desempenhar bem as atividades exercidas em 
uma fábrica de software me foi oferecida pela graduação em Ciência da Computação 
do  Bennett.  Para  obter  uma  especialização  em programação  em uma  linguagem 
específica, seria necessário também um curso de programação em uma empresa por 
exemplo,  como  a  SUN,  para  o  caso  de  Java.”  (Aluno  do  curso  de  Ciência  da 
Computação do Instituto Metodista Bennett)

“Acredito que, assim como todas as demais graduações, não há um preparo adequado 
e suficiente para formação de um profissional preparado para este tipo de mercado 
(fábrica  de  software).  Porém,  obtive  muitos  conhecimentos  que  me possibilitaram 
formar uma base conceitual/teórica para avançar e desenvolver minhas habilidades, que 
poderão  ser  refinadas  em  uma  pós-graduação.”  (Aluno  do  curso  Sistemas  de 
Informação da Faculdade de Informática Lemos de Castro)

“O curso tem bastante foco em engenharia de software e programação, capacitando 
para as atividades de uma fábrica.” (Aluno do curso de Engenharia da Computação da 
UFRJ)

Observa-se  nas justificativas  para  a  resposta  positiva  uma consciência  por 

parte do aluno do papel formativo das universidades e faculdades, sua preocupação 

em relação à qualificação dos alunos, ao ensino de conceitos generalistas que os 

capacitem para exercer qualquer função. O papel das instituições de ensino, conforme 

o referencial teórico, é esse. Contudo, essa formação não esgota a capacitação de 

um profissional  para  que  exerça  cargos  específicos  nas  empresas,  porque  falta, 

principalmente na área de tecnologia de informação, a capacitação nas ferramentas 

específicas do trabalho, capacitação essa que deve ser obtida na própria empresa ou 

em cursos extracurriculares.7

7 Aqui pode se encaixar o papel das certificações profissionais, tão em voga, como complemento, não 
substituição da formação acadêmica. Para uma discussão sobre o tema ver Valle et alii, 2003, capítulo 5.

Tabela 17: Sumário da opinião dos alunos sobre a formação acadêmica recebida.

Instituição Curso Sim % Não %
UFRJ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 1 33,3% 2 66,7%
UFRJ ENG. DA COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO 3 75,0% 1 25,0%
PUC-RIO ENG. DA COMPUTAÇÃO 1 33,3% 2 66,7%
PUC-RIO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 2 50,0% 2 50,0%
FILC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 4 57,1% 3 42,9%
UERJ INFORMÁTICA E TECN. DA COMP. 0 0,0% 2 100,0%
BENNETT CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 7 87,5% 1 12,5%
UGF CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 4 44,4% 5 55,6%

TOTAL 22 55,0% 18 45,0%

Você acha que sua graduação o 
preparou para trabalhar em uma 

fábrica de software?  
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Por outro lado, alguns alunos assim justificaram sua resposta negativa:

“Aprendemos o básico, como um start, para futuramente darmos continuidade, através 
de cursos (que poderiam ser oferecidos na instituição), certificações.”(Aluno do curso 
Sistemas de Informação da Faculdade de Informática Lemos de Castro)

“Não tive aulas de Software atuais de desenvolvimento (MS Visual Studio,  Eclipse 
etc) e nem de Análise (Jude, EA etc).” (Aluno do curso de Ciência da Computação da 
UGF)

“Aprende-se muito mais trabalhando, graduação foi muito teórica.” (Aluno do curso 
de Sistemas de Informações da PUC-Rio)

“Poucas matérias de desenvolvimento de software;  a faculdade teve foco  maior na 
pesquisa.” (Aluno do curso de Engenharia da Computação da UFRJ)

Curiosamente, os alunos que responderam negativamente à pergunta usaram 

justificativas  similares  àqueles  que  responderam  afirmativamente.  Essa  aparente 

divergência de opiniões pode estar relacionada com a expectativa que cada aluno tem 

em relação à graduação. Aqueles que compreendem o seu papel de formação geral, 

não especializada a esta ou aquela tecnologia ou a este ou aquele cargo, avaliam 

como positiva a sua formação; por outro lado, aqueles que vêm a graduação como 

porta de entrada para um emprego, cuja formação deva ser imediatista e dirigida para 

o mercado, a avaliam negativamente.

O questionário procurou avaliar também como os alunos se sentem preparados 

para  cada  etapa  do  processo  de  desenvolvimento  de  software.  Para  isso,  uma 

pergunta solicitou que eles assinalassem o quanto se sentiam preparados (menos ou 

mais preparados) em cada etapa. Os resultados são apresentados a seguir.

Tabela 18: Médias das avaliações dos alunos sobre a própria capacitação para desempenharem cada 
etapa do processo de desenvolvimento.

Instituição Curso Requisitos Codificação Testes
UFRJ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 5,33 6,67 9,67 7,33 7,25
UFRJ ENG. DA COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO 6,50 5,75 4,75 4,75 5,44
PUC-RIO ENG. DA COMPUTAÇÃO 6,33 6,33 7,33 6,33 6,58
PUC-RIO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 6,50 8,50 8,00 5,75 7,19
FILC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 7,14 7,14 4,86 5,43 6,14
UERJ INFORMÁTICA E TECN. DA COMP. 1,50 2,50 10,00 3,50 4,38
BENNETT CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 5,63 6,88 4,88 5,75 5,78
UGF CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 7,00 6,11 5,33 6,78 6,31

Média 5,74 6,23 6,85 5,70 6,13

Percepção do aluno quanto ao nível de 
qualificação (Médias)

Análise e 
Projeto

Média 
Geral



103

Pode-se afirmar que os alunos em geral se sentem razoavelmente capacitados 

para todas as etapas do processo de desenvolvimento, embora em alguns cursos a 

qualificação em codificação (programação) tenha sido melhor avaliada, como no caso 

da UFRJ e UERJ.

A  pergunta  seguinte  do  questionário  solicita  ao  aluno  que  indique  as 

habilidades que ele precisa desenvolver para completar sua formação. As respostas 

são apresentadas de forma sumarizada a seguir.

Das opções que foram apresentadas aos alunos, o conhecimento de idiomas 

estrangeiros e sobre o mercado de TI foram as habilidades que mais foram lembradas 

pelos  alunos,  com  35,0%  e  22,5%,  respectivamente.  A  habilidade  de  liderança 

também foi escolhida por 17,5% dos alunos, enquanto trabalho em equipe, habilidade 

de comunicação e outros foram os menos foram assinalados.

Pode-se afirmar que de um modo geral  todas as opções são consideradas 

pelos  alunos como habilidades que devem ser  desenvolvidas  fora  dos cursos  de 

graduação. A opção “outros” foi complementada por uma pergunta aberta. As quatro 

habilidades adicionais identificadas nesta pergunta foram:

“Maior experiência em linguagens e metodologias utilizadas no atual cenário de T.I.” 
(Aluno do curso de Engenharia da Computação da PUC-Rio)

“Saber levantar requisitos, saber analisar e projetar sistemas, para não ser a vida toda 
um programador, um codificador de programas.” (Aluno do curso de Informática da 
UERJ)

Tabela 19: Habilidades que precisam ser desenvolvidas, segundo os alunos.

Percepção do aluno quanto às habilidades a serem desenvolvidas

Instituição Curso % % % Idiomas % % Outros %

UFRJ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 1 33,3% 0 0,0%

UFRJ 0 0,0% 1 25,0% 2 50,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0%

PUC-RIO ENG. DA COMPUTAÇÃO 1 33,3% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3%

PUC-RIO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0% 0 0,0%

FILC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 0 0,0% 1 14,3% 2 28,6% 2 28,6% 1 14,3% 1 14,3%

UERJ 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0%

BENNETT CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 6 75,0% 1 12,5% 0 0,0%

UGF CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 1 11,1% 0 0,0% 1 11,1% 3 33,3% 3 33,3% 1 11,1%

TOTAL 3 7,5% 3 7,5% 7 17,5% 14 35,0% 9 22,5% 4 10,0%

Trabalho 
em Equipe

Habilidade 
Comuni-
cação

Lideran-
ça

Mercado 
de TI

ENG. DA COMPUTAÇÃO E 
INFORMAÇÃO

INFORMÁTICA E TECN. DA 
COMP.
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“Preciso de mais experiência.” (Aluno do curso de Ciência da Computação da UGF)

“Programação” (Aluno do curso Sistemas de Informação da Faculdade de Informática 
Lemos de Castro)

Em relação especificamente aos idiomas, que foi  assinalada por 35,0% dos 

respondentes, os alunos parecem reconhecer que essa é uma habilidade fundamental 

para  o  desempenho  da  função  porque  a  maior  parte  da  literatura  é  em idioma 

estrangeiro e  porque as empresas estão se internacionalizando,  o que torna esta 

habilidade essencial para que os alunos possam atuar no mercado.

As duas últimas perguntas do questionário são abertas e solicitam aos alunos 

que identifiquem os pontos de destaque e o que precisa ser melhorado nos cursos de 

graduação. Os pontos positivos e comuns a alunos de todos os cursos analisados 

foram:  a)  a  apresentação  ao  conceito  de  fábrica  de  software;  b)  as  cadeiras  de 

engenharia  de  software,  de  análise  de  requisitos  e  projeto  de  sistemas  e  c)  a 

formação  generalista  e  abrangente  que  foi  recebida.  Os  principais  pontos  que 

precisam ser melhorados, segundo os alunos, são: a) maior aplicação prática dos 

conceitos  aprendidos;  b)  maior  ênfase  em programação;  c)  conhecimento  prático 

acerca do mercado de TI. Algumas das respostas obtidas são citadas primeiro com 

pontos positivos levantados pelos alunos.

“As aulas de Fundamentos de TI onde aprendemos as técnicas de levantamento de 
requisitos; as aulas de Qualidade de Software onde aprendemos os métodos de teste, 
verificação  e  validação  contidas  dentro  de  um  processo  de  desenvolvimento  de 
software; as aulas de Padrões de Projetos, onde aprendemos a teoria básica que deve 
ser  aplicada no momento  de definir como estruturar  um software,  os  trabalhos de 
implementação  que  apesar  de  não  representarem  uma  forma  de  se  programar 
profissionalmente, já nos colocam em contato com novas tecnologias e nos obrigam a 
pesquisar  a  respeito  das  mesmas para  que  possamos utilizá-las de  forma efetiva.” 
(Aluno do curso de Ciência da Computação do Instituto Metodista Bennett)

“Ter  visto  o  conceito  de  fábrica de  software,  o  seu  funcionamento  e  como  esse 
conceito é aplicado e utilizado no mercado por grandes empresas.” (Aluno do curso de 
Ciência da Computação da UGF)

“Destaque para disciplinas conceituais/teóricas como modelagem de banco de dados, 
engenharia de  software,  projeto  e  análise de  sistemas,  segurança  da  informação  e 
lógica  de  programação  com  estruturas  de  dados.”  (Aluno  do  curso  Sistemas  de 
Informação da Faculdade de Informática Lemos de Castro)

Alguns exemplos de sugestões de melhoria:
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“Permanecer com essa disciplina e criar uma prática para a Engenharia de Software, 
onde o aluno fizesse o processo de análise e construísse um software de fato, a partir 
dos requisitos de um cliente (seria muito proveitoso).” (Aluno do curso de Ciência da 
Computação da UFRJ)

“Poderia  haver  uma  reformulação  da  grade  de  carga  horária  de  cada  disciplina, 
ampliando e atribuindo maior peso nas matérias destinadas ao ensino de linguagens de 
programação.” (Aluno do curso Sistemas de Informação da Faculdade de Informática 
Lemos de Castro)

“A instituição  (Universidade)  poderia  buscar  algum convênio  com empresas  para 
aproveitar  algumas disciplinas (como atividades complementares,  por  exemplo)  em 
projetos reais que poderiam ser desenvolvidos por alunos sem custo para as empresas 
e  que  pudessem  ser  convertidos  em  uma  melhoria  dos  laboratórios  para  os 
alunos/instituição.” (Aluno do curso de Ciência da Computação do Instituto Metodista 
Bennett)

“Poderíamos  utilizar  novos  conceitos,  metodologias  e  linguagens  adotadas  pelo 
mercado atual de T.I.” (Aluno do curso de Engenharia de Computação da PUC-Rio)

“Foco  no  levantamento  de  requisitos  e  testes.”  (Aluno  do  curso  de  Sistemas  de 
Informação da PUC-Rio)

Nas respostas acima, manifesta-se mais uma vez o reconhecimento dos alunos 

em  relação  ao  conteúdo  geral  e  abrangente  específico  e  à  necessidade,  na 

perspectiva deles, de se reforçar o aspecto de aplicação prática dos conceitos, maior 

atenção aos conhecimentos  de  programação e  maior  contato  com o  mercado de 

trabalho,  citados por eles para justificar  porque consideravam ou não a formação 

recebida  adequada  para  que  trabalhassem em organizações  do  tipo  Fábricas  de 

Software.

Tendo apresentado o resultado da coleta de informações juntos aos alunos dos 

cursos  de  graduação  estudados,  inicia-se  a  apresentação  das  conclusões  da 

pesquisa.
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5 CONCLUSÃO

Esta pesquisa teve o objetivo de analisar se as principais instituições de ensino 

nas áreas de Ciências da Computação,  Informática e Engenharia de Computação 

formam  profissionais  adequadamente  capacitados,  vis-à-vis  as  necessidades 

inerentes às organizações do tipo “Fábrica de Software”. Tal objetivo foi decomposto 

nos objetivos específicos: a) compreender como a academia (professores e alunos) 

concebem a Fábrica de Software, no que se refere às características da sua operação 

e  qualificações  necessárias  dos  trabalhadores  que  nela  atuam,  situando  esta 

percepção no  continuum  fordismo ------------  pós-fordismo;  b)  identificar  as  grades 

curriculares  dos  cursos  de  graduação  nas  áreas  de  Ciência  da  Computação, 

Informática  e  Engenharia  de  Sistemas,  atualmente  oferecidos;  e  c)  comparar  as 

grades curriculares com os conhecimentos associados às funções produtivas de uma 

Fábrica  de  Software,  identificando  os  pontos  fortes  e  as  oportunidades  de 

aprimoramento dessas grades. Discute-se, nesta conclusão, os resultados de cada 

etapa da pesquisa.

Para  cumprir  o  primeiro  objetivo  específico,  que  é  entender  como  os 

professores e alunos concebem as organizações do tipo Fábrica de Software, fez-se 

entrevistas com os professores e aplicou-se um questionário aos alunos em vias de 

concluir os cursos. 

As  entrevistas  com os  professores  nos  revelaram que o  termo Fábrica  de 

Software é conhecido entre os professores, porém a concepção que estes têm sobre 

o fenômeno, embora possam ser complementares umas em relação às outras, são 

parciais  e  construídas a partir  da área de interesse ou de atuação do professor. 

Aquele  que  atua  na  área  de  certificação  de  processos  de  desenvolvimento  de 

software  enfatiza a organização por  processos da Fábrica  de Software,  enquanto 

outros que pesquisam softwares reusáveis enfatizam esta característica. Em relação 

especificamente aos paradigmas orientadores da organização e dos processos de 

produção, alguns dos professores estudados têm uma visão da fábrica de software 

que é bastante orientada por princípios tayloristas-fordistas.  Concepções ligadas à 

economicidade e à divisão entre o planejamento e a execução do trabalho, nas quais 

o  primeiro é  visto  como um trabalho de maior valor  e  ou segundo é delegado a 

trabalhadores semiqualificados e especializados,  foram frequentes  nas entrevistas, 
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bem como o conceito de reutilização de componentes de software, que embora seja 

uma  tendência  atual  em  engenharia  de  software,  é  análogo  ao  conceito  da 

intercambialidade entre as partes de um automóvel introduzido por Ford na produção 

massificada. Entretanto, outros professores manifestaram-se a favor da estruturação 

da produção em grupos autônomos, um conceito introduzido com o movimento da 

flexibilização organizacional e associado ao paradigma pós-fordista. 

Da mesma forma, a aplicação dos questionários aos alunos revelou que boa 

parte  tem  um  conceito  formado  sobre  as  Fábricas  de  Software.  Alguns  alunos, 

inclusive, já trabalharam em organizações dessa natureza. A análise das respostas 

leva à conclusão de que a maior parte dos alunos tem a expectativa de que o trabalho 

nas Fábricas de Software seja mais orientado por paradigmas pós-fordistas, no qual 

um trabalhador possa ser responsável por todas as etapas de um projeto, e não a 

visão que, na opinião do autor, se aproxima mais da realidade do mercado, que é a 

divisão das tarefas nos moldes fordistas em que os trabalhadores especializam-se por 

atividade  do  processo  de  desenvolvimento,  opinião  essa  que  coincide  com a  de 

alguns professores entrevistados e com as respostas de alunos mais próximos do 

mercado das Fábricas de Software. Em relação à atratividade dessas organizações 

para os alunos egressos dos cursos, observou-se que eles as vêem como uma boa 

oportunidade  de  entrar  no  mercado  de  trabalho,  de  se  desenvolver  e  crescer 

profissionalmente.

Com base nessas duas fontes de informações, observa-se que os professores 

e alunos que participaram do levantamento compartilham uma mesma concepção 

sobre o conceito de Fábrica de Software, no que tange ao seu escopo de atuação e 

os processos empregados, embora possa existir um conflito entre as concepções de 

ambos os grupos sobre a organização do trabalho nessas organizações. Alguns dos 

primeiros tendem a conceber estruturas baseadas na divisão das etapas do trabalho, 

enquanto os outros tendem a imaginar estruturas onde os trabalhadores participem de 

todo o processo.

O  segundo  objetivo  específico  desta  pesquisa  foi  o  de  analisar  as  grades 

curriculares dos cursos oferecidos por algumas das instituições na cidade do Rio de 

Janeiro.
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A análise das grades curriculares nos permite concluir que os cursos oferecidos 

na cidade do Rio de Janeiro, embora tenham sua orientação voltada para Ciência da 

Computação,  abordam  com  razoável  abrangência  a  Engenharia  de  Software, 

atividade  primária  das  Fábricas  de  Software.  Nessa  análise,  nota-se  algumas 

deficiências em relação a aspectos como requisitos, qualidade e testes de software, 

porém pode-se afirmar que as grades curriculares e a respectiva  formação sejam 

adequadas, embora existam oportunidades para melhorar.

A  discussão  sobre  a  formação de profissionais  voltados  para  organizações 

“fabris” de desenvolvimento de software volta-se principalmente para a definição do 

papel  que  é  exercido  pelas  instituições  de  ensino  superior  na  formação  de 

profissionais competentes para ingressar no mercado de trabalho.  Este é um dos 

objetivos expressos pela SBC na sua diretriz curricular para os cursos de Ciência da 

Computação  e  Sistemas  de  Informação.  Entretanto,  a  formação  de  profissionais 

competentes  passa  necessariamente  pelo  seu  “treinamento”  nas  ferramentas  e 

tecnologias utilizadas nesse tipo de organização. Ora,  se os cursos de graduação 

voltarem-se para esta formação, que o façam sem que a formação básica em Ciência 

da Computação seja enfraquecida. Caso contrário, incorre-se no risco de empobrecer 

a formação acadêmica, limitando a formação do aluno a um treinamento para o uso de 

ferramentas do mercado, que rapidamente se tornam obsoletas. Outro ponto relevante 

é que tais ferramentas geralmente são produtos comerciais, e, como tais caberia a 

seus fabricantes treinar as pessoas que as utilizarão.  Não se deve transformar a 

universidade em centros  de formação para empresas fornecedoras de tecnologia. 

Esse  ponto  de  vista  pôde  ser  observado  em uma das  entrevistas,  nas  quais  o 

professor destacou o papel formativo da universidade, que não pode ter prazo de 

validade. Os alunos também deram conta da falta desse “treinamento” no curso de 

graduação,  ao  levantarem  a  necessidade  de  maior  ênfase  em  linguagens  de 

programação e de maior contato com a realidade do mercado. A questão da definição 

do  papel  das  instituições  de  ensino  na  formação  dos  profissionais  pode  estar 

relacionada com os dados obtidos por  Xavier  (2008)  de que a formação superior 

pouco contribuiu para a formação dos profissionais de duas fábricas de software no 

Brasil.

Conclui-se, portanto, que as grades curriculares são adequadas considerando-

se  um  papel  formativo  geral  dos  cursos  superiores.  A  complementação  das 
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competências através do treinamento em ferramentas de uso profissional deve ser 

obtida através do estágio, de cursos extracurriculares, cadeiras optativas ou eletivas, 

cursos de especialização ou do aprendizado no trabalho. Caberia aos próprios alunos 

ou às empresas a responsabilidade por essa formação complementar, uma vez que 

ela  é  direcionada  a  uma função  específica  e  não  deveria,  segundo  o  referencial 

teórico estudado, ser imputado aos cursos superiores, ou pelo menos às suas grades 

curriculares básicas. O papel da academia nesse contexto se limitaria à supervisão 

rigorosa dos programas de estágio (que hoje precisa melhorar), para que os alunos 

possam realmente aprender nessa atividade e não servir como mão-de-obra barata, e 

à oferta de cursos complementares voltados para o treinamento. Em função dessa 

discussão,  não  é  possível  afirmar,  com  base  nas  informações  levantadas  pela 

aplicação  do  questionário  aos  alunos,  se  os  mesmos  consideram  adequada  a 

formação que tiveram face ao conceito das Fábricas de Software, pois o número de 

respostas positivas e negativas foi muito próximo.

A  análise das grades curriculares  contra  o  perfil  de qualificações requerido 

pelas Fábricas de Software revelou alguns pontos que poderiam ser aprimorados. As 

áreas que poderiam ser mais aprofundadas seriam a maior ênfase em disciplinas que 

tratassem da Engenharia de Software, maior ênfase nas disciplinas relacionadas à 

Engenharia de Requisitos, à Qualidade do Software e em Testes de Software, pois 

essas matérias não puderam ser identificadas em alguns dos cursos analisados e são 

extremamente relevantes para que o profissional egresso desses cursos compreenda 

plenamente os processos e desafios de uma organização dessa natureza. Mesmo que 

hoje tais assuntos sejam cobertos por disciplinas mais abrangentes, sua importância 

requer que sejam trabalhados em profundidade e exercitados na prática.

Os cursos superiores poderiam criar ou aprimorar as linhas de especialização 

dos  seus  cursos  que  sejam voltadas  para  a  engenharia  de  software,  através  da 

combinação de matérias da grade obrigatória e eletivas, que orientassem os alunos 

na escolha do seu ramo de especialização. Essas cadeiras eletivas poderiam incluir a 

capacitação em ferramentas atualizadas e de ampla utilização no mercado, de modo a 

suprir,  mesmo  que  parcialmente,  a  aparente  zona  cinzenta  entre  a  formação 

generalista  oferecida pelos cursos superiores e as competências requeridas pelas 

Fábricas de Software.
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Conclui-se este trabalho com sugestões de trabalhos futuros sobre o mesmo 

tema.

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Considerando que as organizações do tipo Fábrica de Software representam 

uma oportunidade para que empresas brasileiras ocupem ou fortaleçam sua posição 

no  mercado  mundial  de  fornecimento  de  softwares  aplicativos  e  de  serviços  de 

desenvolvimento  de  software,  um  maior  conhecimento  acerca  da  adequação  da 

formação acadêmica oferecida na área de Ciência da Computação e Sistemas de 

Informação em todo o Brasil,  permitirá identificar  oportunidades de aprimoramento 

desses cursos, visando à preparação de pessoas qualificadas para o exercício da 

função de desenvolvimento de software.

A primeira sugestão é o estudo do desempenho do aluno recém-graduado nas 

funções de sua atividade profissional, ou seja, uma avaliação a posteriori sobre sua 

graduação. Tal perspectiva é interessante por trazer à luz a avaliação do aluno sobre 

sua graduação  depois que ele foi  introduzido à profissão,  exposto aos desafios e 

oportunidades da vida profissional, o que poderia produzir resultados diferentes.

Sugere-se,  também,  o  aprofundamento  do  estudo  em  duas  dimensões:  a 

primeira é pesquisar um maior número de instituições, em todo o país; a segunda é a 

realização de estudos de caso das instituições que possam produzir um retrato mais 

fiel da visão da academia em relação às Fábricas de Software, nos quais todos os 

professores que participam da elaboração das grades curriculares sejam ouvidos e 

que uma amostra mais significativa dos alunos seja estudada. Face às oportunidades 

que se vislumbram para o país no ramo, é importante que se saiba com razoável 

exatidão como se dá a formação de profissionais e as oportunidades de melhoria que 

se apresentam, para que o país  possa desenvolver  o segmento das Fábricas  de 

Software e ocupar um espaço maior e mais relevante no cenário internacional de 

prestação de serviços e exportação de software.
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APENDICE A – MODELO DE PLANILHA PARA ANÁLISE DAS GRADES CURRICULARES
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CURSO INSTITUIÇÃO ESCOPO

QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS

REQUISITOS DE SOFTWARE PROJETO DE SOFTWARE TESTES DO SOFTWARE

Optativas

Optativas

Eletivas

Optativas

Eletivas

Eletivas

Eletivas

CONSTRUÇÃO DO 
SOFTWARE

BACHARELADO 
EM 
INFORMÁTICA

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

BACHARELADO 
EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

BACHARELADO 
EM SISTEMAS 
DE 
INFORMAÇÃO

FACULDADE DE 
INFORMÁTICA 
LEMOS DE CASTRO

Currículo 
Obrigatório 

BACHARELADO 
EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO RIO DE 
JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

BACHARELADO 
EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

BACHARELADO 
EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO 
METODISTA BENNETT

Currículo 
Obrigatório

BACHARELADO 
EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

UNIVERSIDADE GAMA 
FILHO

Currículo 
Obrigatório



115

CURSO INSTITUIÇÃO ESCOPO

QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS TRANSVERSAIS

MANUTENÇÃO

Optativas '

Optativas

Eletivas

Optativas

Eletivas

Eletivas

Eletivas

CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

GERENCIAMENTO 
DE CONFIGURAÇÃO

GERENCIAMENTO DA 
ENGENHARIA DE 

SOFTWARE

PROCESSO DE 
ENGENHARIA DE 

SOFTWARE

FERRAMENTAS E 
MÉTODOS DE ENGa. 

DE SOFTWARE

QUALIDADE DO 
SOFTWARE

BACHARELADO 
EM 
INFORMÁTICA

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

BACHARELADO 
EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

BACHARELADO 
EM SISTEMAS 
DE 
INFORMAÇÃO

FACULDADE DE 
INFORMÁTICA 
LEMOS DE CASTRO

Currículo 
Obrigatório 

BACHARELADO 
EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO RIO DE 
JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

BACHARELADO 
EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

BACHARELADO 
EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO 
METODISTA BENNETT

Currículo 
Obrigatório

BACHARELADO 
EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

UNIVERSIDADE GAMA 
FILHO

Currículo 
Obrigatório



CURSO INSTITUIÇÃO ESCOPO OUTROS CONHECIMENTOS

Optativas

Optativas

Eletivas

Optativas

Eletivas

Eletivas

Eletivas

BACHARELADO 
EM 
INFORMÁTICA

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

BACHARELADO 
EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

BACHARELADO 
EM SISTEMAS 
DE 
INFORMAÇÃO

FACULDADE DE 
INFORMÁTICA 
LEMOS DE CASTRO

Currículo 
Obrigatório 

BACHARELADO 
EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO RIO DE 
JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

BACHARELADO 
EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO

Currículo 
Obrigatório

BACHARELADO 
EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO 
METODISTA BENNETT

Currículo 
Obrigatório

BACHARELADO 
EM CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO

UNIVERSIDADE GAMA 
FILHO

Currículo 
Obrigatório



APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS

Propósito

Identificar  como os  coordenadores pedagógicos dos cursos relacionados à 
ciência da computação e informática percebem as organizações do tipo fábrica 
de software (o que são e como funcionam), qual é o perfil adequado para os 
trabalhadores dessas organizações (especializado x multifuncional,  grau de 
formação acadêmica) e como seria o processo de formação de uma pessoa 
para  trabalhar  nessas  organizações.  Solicitar  licença  para  aplicar  o 
questionário da pesquisa quantitativa na turma do último período da faculdade. 

Preparação: 
• Confirmar o agendamento da reunião; 
• Levar uma cópia do presente roteiro; 
• Levar um gravador de voz. 

Condução: 
• Nome do entrevistado: 
• Cargo 
• Tempo na função de coordenador 
• Apresente-se. Peça permissão para gravar a conversa. 
• Descreva em linhas gerais os objetivos e os motivos da pesquisa 

Primeira parte: a percepção do entrevistado sobre as fábricas de software 

• Pergunte se o entrevistado já havia ouvido falar de FSW. 
• Solicite ao entrevistado que descreva com suas palavras o que é uma fábrica 

de software e que princípios governam este tipo de organização. Explorar:
• Quais, a sua opinião, são os fatores críticos de sucesso deste 

tipo de organização 
• Com  base no seu conhecimento e sua experiência,  qual  é  o 

escopo de atuação da fábrica 
• Como a produção é organizada 

• Quais são os principais desafios para o sucesso dessas fábricas 
• Como ele acha que é o ambiente de trabalho nessas fábricas 

Segunda parte: perfil dos trabalhadores 
• Qual, na opinião do entrevistado, deve ser o perfil dos trabalhadores da “linha 

de produção” desta fábrica. Explorar: 
• especializado  x  multifuncional  (por  exemplo,  o  trabalhador 

executa  somente uma função ,  por  exemplo,  programação,  ou deve 
fazer várias atividades do processo de desenvolvimento) 

• habilidades comunicativas e cognitivas 
• nível de maturidade e autonomia 
• aspectos culturais 

Terceira parte: formação dos trabalhadores 
• Qual a formação requerida dos trabalhadores da linha de produção. Explorar: 



• formação acadêmica (tecnológica) 
• especializações 
• experiência profissional 

• Quais os pontos fortes da formação oferecida pela sua instituição para alunos 
que desejam trabalhar nas fábricas de software? 

• O que poderia ser melhorado no programa para esses alunos? 



APÊNDICE C. QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO

Parte 1. Identificação da Instituição/Curso e dados demográficos

1. Nome da instituição ____________________________________________________

2. Nome do curso ________________________________________________________

3. Período ______________________

4. Data de conclusão prevista _______

5. Idade: 

[  ] até 20 anos [  ] entre 21 e 25 anos [  ] entre 26 e 30 anos

[  ] entre 31 e 35 anos [  ] entre 36 e 40 anos [  ] superior a 40 anos

6. Sexo: [   ] Masculino [   ] Feminino

Parte 2. Percepção do aluno sobre as Fábricas de Software

7. Você  já  exerce  ou  exerceu  alguma  atividade  profissional  ligada  ao  seu  curso  de 
graduação? 
[  ] Sim [  ] Não

8. Se você respondeu sim à pergunta anterior, qual a modalidade de contratação dessa 
atividade?
[  ] Estágio não remunerado [  ] Estágio remunerado
[  ] Contratação pela CLT [  ] Contratação como empresa (PJ)
[  ] Cooperativa [  ] Outros. Qual(is)? ______________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Você conhece o conceito de Fábrica de Software?
[  ] Sim [  ] Não

10. Se sua resposta à pergunta anterior foi sim, onde você foi apresentado a este conceito?
[  ] No meu curso de graduação [  ] Lendo livros, artigos ou revistas
[  ] Conversas com amigos [  ] No estágio / trabalho
[  ] Outros. Descreva ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

11. Na sua  opinião,  quais  serviços  uma  fábrica  de  software  pode  prestar  aos  clientes 
(marque todos os aplicáveis)?
[ ] Projeto de sistemas (inclui todo o processo de desenvolvimento, do levantamento 

de requisitos até os testes)
[  ] Codificação e testes de programas
[  ] Somente codificação de programas
[  ] Somente testes de sistemas

12. Imagine que você trabalha em uma fábrica de software. Assinale o percentual do seu 
tempo que seria dedicado as atividades a seguir (a soma dos percentuais das quatro 
atividades deve ser igual ou inferior a 100%):

[  0% ]         [100%]
Levantamento de Requisitos |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Análise/Projeto de sistemas |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Codificação |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Testes do Sistema |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

13. Você trabalharia numa fábrica de software, se tivesse oportunidade?
[  ] Definitivamente sim
[  ] Talvez
[  ] Definitivamente não 
Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

14. Você  considera  que  numa  fábrica  de  software  você  poderia  ter  oportunidades  de 
desenvolvimento  profissional  (adquirir  novos  conhecimentos,  desenvolver  novas 
habilidades)?
[  ] Sim
[  ] Não
Por que? _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



15. Você  considera  que  numa  fábrica  de  software  você  poderia  ter  oportunidades  de 
crescimento profissional (assumir maiores responsabilidades, ser promovido a cargos 
mais elevados, aumentar seus rendimentos)?
[  ] Sim
[  ] Não
Por que? _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

16. Como você acha que é o trabalho numa fábrica de software?
[  ] Dinâmico/Criativo [  ] Repetitivo/Monótono

17. Além disso, você acha que o ambiente seria?
[  ] Calmo [  ] Estressante

Parte 3. Percepção do aluno quanto à formação recebida

18. Você acha que sua graduação o preparou para trabalhar em uma fábrica de software?
[  ] Sim
[  ] Não
Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

19. Para cada atividade abaixo, assinale seu grau de capacitação:
       [ Menos        [Mais 
       capacitado ] capacitado]

Levantamento de requisitos   |----------|----------|----------|----------|----------|
Análise/Projeto de sistemas   |----------|----------|----------|----------|----------|
Codificação de programas   |----------|----------|----------|----------|----------|
Testes do sistema   |----------|----------|----------|----------|----------|

20. Quais das habilidades abaixo você julga que precisa desenvolver para completar sua 
formação?
[   ] Trabalhar em equipe [   ] Habilidade de comunicação
[   ] Capacidade de liderança [   ] Idiomas estrangeiros
[   ] Conhecimento do mercado de TI [   ] Outros (especifique) _____________



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

21. Considerando sua concepção de fábrica de software, quais foram os melhores pontos 
de seu curso de graduação? _______________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

22. Do mesmo modo, o que você acha que poderia ser melhorado? __________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


