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Resumo 

Apesar das muitas iniciativas e sistemas informáticos criados com o objectivo de 

suportar os processos de negócio (focalizados no apoio à produção, distribuição e 

consumo de informação), as pessoas ainda investem muito tempo do seu trabalho na 

selecção e obtenção da informação necessária ao desempenho das suas actividades 

dentro da organização.  

No que respeita ao trabalho colaborativo, também encontramos inúmeros sistemas que 

fornecem apenas um apoio parcial aos actores do negócio visto estarem focalizados num 

determinado objectivo (comunicação - mail, disponibilização de informação - intranets, 

circuitos de trabalho - workflows, etc.) e não tomarem em consideração as capacidades 

multi-tarefa dos indivíduos. 

Do ponto de vista operacional, para suportar apropriadamente as tarefas intelectuais na 

organização, a informação requerida deve ser fornecida de forma pró-activa e oportuna, 

segundo os padrões humanos de processamento da informação. A incorporação desses 

padrões em tecnologias e ferramentas requer uma perspectiva diferente da organização e 

de novos conceitos organizacionais. Os actores envolvidos nos processos de negócio, 

especialmente os actores humanos, são entidades complexas capazes de exibir múltiplos 

comportamentos segundo a tarefa e o papel desempenhado na execução da mesma.  

A presente investigação concretiza o conceito de “Contexto de Interacção” apresentado 

em [Zacarias 05b] como elemento chave para modelar os actores e as suas interacções 

que ocorrem durante a execução das tarefas que compõem os processos de negócio. 

Para tal, foi definido e aplicado um método apropriado à natureza qualitativa da 

informação, ilustrando os conceitos referidos com um caso prático efectuado num 

ambiente organizacional real. 

Palavras Chave: Modelação Organizacional; Modelação de Processos de Negócio e 

Actores de Negócio; Modelação baseada em Papéis; Contexto de acção e Contexto de 

Interacção; Trabalho Colaborativo; Teoria de Speech Acts. 
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Abstract 
Despite the many initiatives and systems created to support business processes (focused 

on the production, distribution and consumption of information) people still invest too 

much of his working time searching for the necessary information to do their activities 

inside the organization. 

In case of collaborative work, we find also many other systems that gives only a non-

global support to the business actors, because of its focus in a specific goal 

(communication - mail, information repository - portals, workflows, etc.) not taking in 

consideration the multi-task capacities of the individuals. 

Operationally, to support appropriately the intellectual tasks in the organization, the 

required information must be supplied in a pro-active and opportune way, according to 

human processing information standards, including these standards in technologies and 

tools. This requires a different organization perspective and new organizational 

concepts. The actors involved in the business processes, especially human actors, are 

complex entities capable of showing multiples behaviors according to the task and the 

role played in its execution. 

This current work accomplishes the concept of “Interaction Context” presents in 

[Zacarias 05b] as a key element to model actors and its interactions. They occur during 

task execution that composes the business processes. According to the qualitative nature 

of the information, an appropriate method was defined and applied. A case study was 

executed, in a real organizational environment to illustrate those concepts. 

 

Keywords: Organizational Modeling, Business Process Modeling and Business Actors, 

Role based Modeling, Action Context and Interaction Context, Collaborative Work, 

Speech Acts Theory . 
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Introdução 
 

Apresentação sumária dos objectivos e motivações que servem de base a 

esta investigação, sua relevância e aplicação no contexto organizacional, 

objectivos a atingir e resultados esperados. 

1.1 Motivação 

Para melhorar qualitativamente o desempenho dos seus processos de negócio, a 

organização necessita de melhorar a integração entre os processos de negócios e os 

actores neles envolvidos. 

Actualmente, as grandes quantidades de informação frequentemente disponibilizadas 

em diversos sistemas, raramente melhoram a qualidade do serviço desenvolvido 

diariamente pelos trabalhadores da empresa, visto ser muito vasto e não estar, na 

generalidade dos casos, acessível de uma forma rápida e directa, nem navegável em 

tempo real. 

Por outro lado, os actores envolvidos nos processos de negócio, especialmente os 

actores humanos, são entidades complexas capazes de exibir múltiplos comportamentos 

segundo a tarefa e o papel desempenhado na execução da mesma [Caetano 03]. A 

modelação de processos de negócio permite comunicar, documentar e compreender as 

sequências de actividades realizadas numa organização. No entanto, os modelos de 

processos de negócio convencionais consideram os actores envolvidos na sua execução 

como recursos e não capturam os diferentes comportamentos que um actor é capaz de 

exibir. A modelação baseada em papéis ultrapassa esta limitação. No entanto, não 

captura os padrões que regem a mudança de comportamentos dos actores da 

organização. 
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Este trabalho enquadra-se numa investigação que visa demonstrar a necessidade do 

conceito de contexto de acção e contexto de interacção para modelar o comportamento 

dos actores e das interacções entre eles, resultantes da execução das tarefas que 

compõem os processos de negócio. 

1.2 Objectivos 

Através da presente investigação pretende-se:  

• Encontrar evidência empírica dos diferentes contextos de acção e de interacção 

existentes num ambiente organizacional real; 

• Concretizar a noção de contexto de interacção; 

• Propor formas apropriadas para a sua representação. 

Resultados principais a obter:  

• Estudo e selecção/proposta de um método de observação para captura de 

informação relativa ao contexto; 

• Concretização da noção de contexto de interacção a partir das observações 

realizadas; 

• Desenvolvimento de uma ferramenta para captura estruturada de acções 

realizadas pelos actores e interacções entre estes; 

• Produção de exemplos com a ferramenta desenvolvida. 

1.3 Organização do Documento 

O presente documento encontra-se estruturado em oito capítulos que abordam os temas 

descritos em seguida. Cada capítulo é precedido de uma pequena parte introdutória onde 

se apresentam sumariamente os assuntos que irão ser abordados. No final de cada 
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capítulo é efectuado um resumo da matéria apresentada, bem como os principais 

conceitos e definições a reter. 

Capítulo 1 – Introdução. Apresentação sumária do problema que serve de base a esta 

investigação, sua relevância e aplicação no contexto organizacional, objectivos a atingir 

e resultados esperados. 

Capítulo 2 – Enquadramento Teórico. Abordagem inicial ao tema desta investigação 

através da explicação de alguns conceitos tais como engenharia organizacional, 

modelação, perspectivas sobre o negócio, modelação baseada em papeis e modelação de 

contextos.  

Capítulo 3 – Trabalho Relacionado. Contextualização do trabalho através da 

explicação dos conceitos e tendências actuais, nomeadamente sobre teoria de speech 

acts, análise qualitativa da informação e sistemas colaborativos. 

Capítulo 4 – Problema. Este capítulo apresenta a definição do problema base do 

presente trabalho, enquadrando-o nos conceitos já estabelecidos e apresentados nos 

capítulos anteriores. 

Capítulo 5 – Captura de Informação. Apresentação do método aplicado para capturar 

a informação relevante durante determinadas acções do actor, bem como em interacções 

entre vários actores. É ainda apresentado um exemplo de aplicação da referido método. 

Capítulo 6 – Resultados Obtidos. Aplicação do método apresentado no capítulo 

anterior ao caso real permitindo concretizar as noções de contexto de acção e contexto 

de interacção. Apresentação do meta-modelo que ilustra os conceitos analisados. 

Capítulo 7 – Implementação do Caso Prático. Descrição da implementação do caso 

prático que serviu de base para o presente trabalho. São ainda efectuadas algumas 

considerações sobre a ferramenta desenvolvida e a forma como foram implementados 

os conceitos definidos ao longo desta tese. 

Capítulo 8 – Conclusões e Trabalho Futuro. Apreciação final e sistematização das 

contribuições do trabalho. Considerações sobre aspectos que deverão ser alvo de 

investigação em trabalho futuro. 
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Apêndice – Descrições Resultantes da Observação. Apresentação de todas as 

descrições obtidas pelo levantamento efectuado no ambiente organizacional real. 
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Enquadramento Teórico 
 

Este capítulo apresenta uma contextualização do trabalho desenvolvido 

através do enquadramento teórico, explicando os principais conceitos mais 

abrangentes como sejam, a Engenharia Organizacional, a Modelação 

baseada em Papeis e a Modelação de Contextos, tendo sempre em mente o 

contexto organizacional. 

 

O presente trabalho, foi realizado com o apoio do Centro de Engenharia Organizacional 

(CEO). Este centro pretende integrar o trabalho de investigação e desenvolvimento 

tecnológico no domínio da engenharia informática e sistemas de informação. Focado na 

engenharia organizacional, aborda as suas vertentes de engenharia dos processos de 

negócio, estratégia de sistemas de informação, arquitectura dos sistemas de informação, 

integração de sistemas ao nível do negócio e engenharia. 

2.1 Engenharia Organizacional 

Compreender a complexidade do mundo que nos rodeia é uma tarefa árdua e difícil. 

Contudo, após a compreensão de uma determinada realidade surge naturalmente a 

necessidade de a transmitir a outros. É possível faze-lo não só através da fala e da 

escrita, mas também por meio de representações gráficas que incluem símbolos com 

significado e relações entre si. Por questões de simplicidade, essas representações 

encontram-se muitas vezes condicionadas a um determinado domínio, ou seja, se se 

pretende representar um circuito eléctrico, deve-se utilizar os símbolos correspondentes 

e não quaisquer outros que não correspondam à realidade representada. Dessa forma o 

conhecimento adquirido pode ser transmitido a outrem reduzindo significativamente a 

ambiguidade das palavras e garantindo a fidelidade da mensagem. 
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Segundo Walford, em qualquer actividade tenha ela um carácter analítico ou não, é 

necessário traduzir o mundo real (físico ou intelectual) numa forma que possa ser 

convenientemente examinada e manipulada [Walford 99]. Quando os resultados 

desejados são obtidos é feita uma tradução de volta para o mundo real. Esta 

representação é normalmente denominada de modelo. 

Pode-se assim definir um modelo como uma representação de alguma coisa [Eriksson 

98], ou como uma representação abstracta ou simbólica de algo real ou imaginado 

[Applied 97]. São geralmente descritos numa linguagem visual que facilita a 

comunicação de relações complexas e melhora a compreensão da realidade por parte de 

todos os intervenientes [Eriksson 98].  

A crescente complexidade das organizações empresariais suscitou inevitavelmente a 

necessidade do seu estudo, compreensão e representação. É nesse contexto que a 

Engenharia Organizacional, enquanto disciplina, surge no início da década de 90 e foi 

definida como sendo “um corpo de conhecimento, princípios e práticas relacionados 

com a análise, desenho, implementação e operação de uma organização”. [Liles 96]. 

Segundo Liles, a abstracção (modelação) providencia uma forma de representar o foco 

de estudo, neste caso, a Organização [Liles 96].  

Para atingir tal objectivo, utiliza métodos de modelação, representativos da realidade 

empresarial, permitindo análises contextualizadas da organização e fornecendo uma 

base sustentável de apoio à decisão. 

São muitos os benefícios da modelação na disciplina de Sistemas de Informação (SI), 

pois a construção de modelos permite a estruturação de ideias e pensamentos sobre uma 

realidade [Eriksson 98] possibilitando a identificação de oportunidades de melhoria. 

Tendo em conta o ambiente envolvente altamente competitivo e em constante mudança, 

a Engenharia Organizacional pretende essencialmente responder à questão de “como 

desenhar e melhorar todos os elementos associados com a empresa num todo, através do 

uso de métodos e ferramentas de engenharia e análise, para atingir com mais eficácia os 

seus objectivos” [SEE 95].  

A Engenharia Organizacional parte então dos seguintes pressupostos:  
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1) A organização pode ser vista como um sistema complexo (no que respeita a 

sistemas de informação, sabemos por experiência que existe à partida uma 

enorme complexidade derivada das interacções entre utilizadores e entre estes e 

os sistemas);  

2) A organização pode ser vista como um sistema de processos;  

3) O rigor da engenharia pode ser utilizado no processo de transformação da 

organização. 

Todavia, a realidade organizacional está hoje sujeita a adaptações constantes. Um dos 

aspectos que determina actualmente o seu sucesso é a sua capacidade de inovação e 

adaptação às mudanças no ambiente de negócio global. Para sobreviver no século XXI, 

a organização precisa de incorporar a inovação e a mudança como componentes de um 

processo corporativo integral. Neste contexto, a Engenharia Organizacional envolve a 

representação das actividades que as organizações desempenham para conquistar e 

manter vantagens competitivas, optimizar recursos, fornecer produtos e serviços com 

qualidade, de acordo com as expectativas dos clientes.  

Em linhas gerais, isso pode ser conseguido seguindo os três objectivos fundamentais da 

representação do universo empresarial: 

• Observar e analisar informação real, contextualizada pelo modelo 

organizacional;  

• Analisar individualmente cada dimensão da organização, mantendo uma visão 

coerente e integrada com as restantes análises já efectuadas, de forma a 

impossibilitar o aparecimento de ilhas de informação não incorporadas no todo;  

• Utilizar o rigor da engenharia no processo de transformação da organização. 

Consequentemente, torna-se facilitada a capacidade de manter a sua representação 

perceptível a todos, actualizada, viva e navegável.  

Conforme analisado, a Engenharia Organizacional vê a organização como um sistema 

complexo de processos que podem ser alvo de engenharia de modo a atingir objectivos 

organizacionais específicos [Liles 95]. No entanto, antes de compreender o todo é 
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necessário compreender as partes, ou seja, só se compreende a complexidade 

organizacional pela identificação e entendimento dos seus Processos de Negócio.  

2.2 Modelação de Processos de Negócio 

Segundo Porter, um Processo de Negócio é um elemento activo da organização e como 

tal, possui um comportamento [Porter 85]. A cadeia de valor foi um instrumento 

popularizado por Porter para a análise e desenho de estratégias na empresa, sendo 

importantíssimo para analisar quais as actividades em que se concentra a criação de 

valor na organização. 

Uma outra definição de Processo de Negócio diz-nos que é a forma como a organização 

coordena e organiza as actividades de trabalho, a informação e o conhecimento para 

produzir um produto ou serviço [Laudon e Laudon 02]. Assim, segundo Marshall, a 

missão e objectivos da organização são atingidos através dos processos de negócio 

[Marshall 00].  

De uma forma simplista, um modelo de negócio pode ser caracterizado como uma 

abstracção de como o negócio funciona. Uma vez que quaisquer dois observadores têm 

percepções diferentes sobre o funcionamento do negócio, o modelo nunca estará 

completamente correcto ou completo. Este facto, segundo Eriksson, é normal e não é 

preocupante, uma vez que o objectivo do modelo é ser uma ferramenta para comunicar, 

melhorar, inovar os principais mecanismos do negócio, não sendo necessariamente uma 

reflexão absoluta e total de todos os detalhes da realidade [Eriksson 00]. 

Conforme se apresentou anteriormente, a modelação do negócio pode ser usada tendo 

em vista diferentes objectivos, como a compreensão dos processos de negócio, a sua 

melhoria, gestão, desenvolvimento e execução [Paul 99]. Os objectivos da modelação 

influenciam os requisitos que a abordagem terá de suportar [Liles 96]. A tabela seguinte 

enumera alguns desses requisitos impostos às abordagens de modelação face aos seus 

objectivos [Curtis 92]. 
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Tabela 2.1 - Objectivos e requisitos das abordagens de modelação de negócio [Curtis92] 

2.2.1 Perspectivas do negócio obtidas pela modelação de processos de 
negócio 

De forma a assegurar os objectivos e requisitos acima referidos, um modelo deve 

fornecer diferentes informações, tais como, as actividades que compõem um processo, 

quem executa uma dada actividade e quando são essas actividades executadas [Paul 99]. 

As técnicas de modelação do negócio e dos sistemas de informação diferem na forma 

como apresentam respostas a estas questões. Segundo [Curtis 92], uma técnica de 

modelação deve ser capaz de apresentar uma ou mais das seguintes perspectivas sobre o 

negócio: 

• Perspectiva funcional. Representa as actividades que são desenvolvidas. Bilhim 

afirma que uma organização pressupõe a diferenciação de funções [Bilhim 01]. 

Estas estão organizadas à volta de recursos semelhantes, executando actividades 

também elas semelhantes. São uma categorização de actividades de negócio, 

onde podemos encontrar o marketing, as vendas, a produção, o tratamento de 

recursos humanos, as finanças, a gestão de materiais e a contabilidade [Sutcliffe 

02]. Este tipo de disposição visa fundamentalmente maximizar o desempenho de 

cada unidade na execução da sua função específica de forma a melhorar o 

funcionamento de toda a organização [Kavakli 98].  
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• Perspectiva comportamental. Representa quando as actividades são executadas 

(por exemplo, em que sequência) e como são executadas (através de ciclos, de 

formas iterativas, etc.) 

• Perspectiva organizacional. Representa quando e por quem as actividades são 

executadas. Tradicionalmente o funcionamento da organização é estruturado 

através da sua subdivisão numa hierarquia de unidades (departamentos, grupos 

ou secções) responsáveis pela execução de determinadas funções, o que se 

traduz por uma representação vertical do negócio. Bilhim designa como um dos 

significados de organização o acto de organizar actividades, considerando a 

disposição dos meios relativamente aos fins e a integração dos diversos 

membros numa unidade coerente [Bilhim 01]. 

• Perspectiva Informacional. Representa as entidades informacionais (dados) 

produzidas, manipuladas ou consumidas por um determinado processo. 

Porém, os processos de negócio, por natureza, não estão restritos a um só departamento, 

mas atravessam horizontalmente a organização, intersectando múltiplos departamentos. 

Exemplo destes processos é o desenvolvimento de um novo produto ou linha de 

negócio, que afecta todas as divisões de uma organização. Ora, este método de 

representação do negócio está limitado pela forma como a organização está construída e 

estruturada e não permite descrever os processos que decorrem horizontalmente e que 

afectam vários departamentos [Loucopoulos 95]. 

Em suma, a perspectiva informacional é sobretudo estática, não conseguindo capturar a 

dinâmica dos processos. A perspectiva organizacional é muitas vezes a antítese da 

modelação de processos, restringindo o uso de recursos numa visão horizontal da 

organização. As perspectivas funcionais e comportamentais envolvem frequentemente 

modelos baseados em fluxo de informação.  

Um outro método de documentar o negócio é através da descrição dos processos de 

negócio da organização decompostos em actividades incluindo a identificação dos 

actores intervenientes na execução de uma dada actividade. 

Earl define processo de negócio como uma configuração vertical ou horizontal que 

encapsula as interdependências entre tarefas, papéis, pessoas, departamentos e funções 
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necessários para fornecer um produto ou um serviço a um cliente [Earl 94]. Um papel 

representa uma unidade de responsabilidade ou comportamento. Enquanto 

desempenham diversas actividades dos processos de negócio, os actores desempenham 

também diferentes papéis. Consequentemente, apesar de serem entidades únicas, a 

representação dos actores humanos encontra-se espalhada nos diversos papéis que é 

capaz de desempenhar. Nenhuma das perspectivas acima mencionadas representa a 

informação dum actor de maneira integrada. A modelação baseada em papéis ultrapassa 

esta limitação. 

2.3 Modelação de Processos de Negócio baseada em 
Papéis 

Caetano defende que um papel descreve o comportamento do indivíduo, ou seja, como 

o indivíduo é envolvido na situação e que responsabilidade possui. Um papel pode ser 

visto como uma colecção de direitos e deveres relacionados com um contexto específico 

fornecido pela actividade. Em resultado disso, os objectos de negócio, sejam pessoas, 

actividades ou recursos, estão relacionados entre si através das responsabilidades e 

direitos definidos pelos papéis que exercem durante a colaboração num dado intervalo 

de tempo [Caetano 03]. 

Caetano argumenta que os papéis podem ser considerados como classes visto que 

descrevem o comportamento expresso por um actor específico numa instância desse 

papel. Assim sendo, podem existir múltiplas instâncias do mesmo papel quando um 

processo é activado. Por exemplo, múltiplos papéis cliente podem coexistir quando um 

processo de venda está a ser executado. Um único actor pode também desempenhar 

múltiplos papéis. Considerando que se trata de classes, os papéis podem ser 

instanciados, agregados ou generalizados.  

Caetano justifica que na modelação de processos, o agrupamento de actividades de 

acordo com os papéis melhora o entendimento de como são adjudicadas as 

responsabilidades e de como as actividades dos processos são executadas 

operacionalmente, fornecendo uma visão aprofundada de quem fornece o quê a quem 

dentro da organização. Isto requer a compreensão do comportamento das actividades, 
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recursos e actores num determinado contexto da organização. Esta abordagem difere das 

actuais abordagens de modelação que fornecem representações estáticas de processos. 

Todavia, através da compreensão do comportamento dos processos, consegue-se 

fornecer meios de reutilização e adopção dos respectivos conceitos organizacionais. 

A utilização da modelação baseada em papéis permite que o comportamento entre 

recursos e actividades seja visivelmente separado e identificado. Dado que o 

comportamento não é dependente do processo, é possível haver reutilização ao nível dos 

papéis. O mesmo não se verifica ao nível da tarefa ou grupos de tarefas na modelação 

tradicional de processos onde as actividades se relacionam de acordo com um padrão de 

produção/consumo de recursos (uma actividade tem como output um recurso que é 

posteriormente utilizado como input de outra actividade).  

A reutilização não só reduz o esforço aplicado na implementação, mas também em 

outras tarefas como testes e integração. No âmbito da modelação de processos, a 

reutilização significa utilizar os mesmos objectos de negócio em diferentes cenários 

organizacionais na resposta a mudanças no negócio ou no desenvolvimento de novos 

processos [Caetano 03]. 

Dado que um recurso é usado com frequência em múltiplos e diferentes contextos (quer 

pelo mesmo ou diferentes processos), surge a necessidade de complementar o modelo 

de objectos de negócio com o modelo de papéis, em que o primeiro descreve a estrutura 

e as propriedades dos objectos de negócio que não dependem de um contexto específico 

e o segundo descreve as relações entre objectos de negócio e as suas propriedades. 

Segundo Caetano, o estado de um objecto de negócio é caracterizado pelos seus 

atributos e valores. O comportamento é composto pelas acções que um objecto de 

negócio é capaz de executar para cumprir o seu propósito, incluindo a mudança dos seus 

atributos e a colaboração com outros objectos de negócio. 

Consequentemente, as actividades descrevem a interacção entre pares de papéis, um de 

origem e outro de destino, sendo que o papel do actor representa o que este fornece e o 

papel da actividade representa o que esta requer [Caetano 03].  

As noções anteriormente descritas podem ser exemplificadas no seguinte exemplo onde 

é aplicada a modelação utilizando papéis: 
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Figura 2.1 - Modelação do Processo “Instruir Curso” utilizando Papéis [Caetano 03] 

No processo representado pretende-se que o aluno adquira formação num determinado 

assunto genericamente designado por K1. Para isso, o processo utiliza material de 

aprendizagem (recursos), é controlado por um Supervisor de Curso e é executado por 

um Instrutor. O processo recebe ainda como input, um aluno e produz como output o 

mesmo aluno num estado diferente, ou seja, um aluno instruído no assunto K1. 

O papel de “recurso” possibilita que o seu detentor (entidade “material do curso”) possa 

ser criado, acedido, modificado, produzido ou consumido pela actividade. Pode-se ainda 

observar que o processamento da actividade de instrução cria um “produto”, ou seja, um 

aluno com uma nova formação no assunto K1. O papel “criador” pode ser interpretado 

como um construtor de uma nova competência que capacita os alunos a adicionar mais 

conhecimentos aos que já possuem. Finalmente, o diagrama proíbe que o instrutor do 

curso seja simultaneamente o aluno no mesmo processo. 

No entanto, apesar das diferentes perspectivas de modelação analisadas anteriormente e 

do importante contributo oferecido pela modelação baseada em papéis, ainda não é 

possível representar a dinâmica envolvida nas capacidades multi-tarefa dos actores 

humanos na organização, nem a complexidade das interacções derivadas dessas 

capacidades multi-tarefa. 
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2.4 Modelação de Contextos 

Nos últimos vinte anos a noção de contexto tornou-se cada vez mais central nas teorias 

da disciplina de Inteligência Artificial. Mas o seu interesse não está limitado a esta 

disciplina. É discutido e utilizado em várias disciplinas que se preocupam com a teoria 

da representação, tal como a filosofia, psicologia cognitiva, linguística, etc. Contudo, 

ainda estamos longe de ter uma teoria consensual sobre contexto, visto que esta varia de 

acordo com a sua área de aplicação.  

No entanto, a importância de incorporar aspectos do comportamento humano no 

desenho de sistemas técnicos foi explicitamente declarada no desenvolvimento de 

sistemas de computação ubíqua. Weiser comenta: “A ideia de computação ubíqua 

surgiu por se observar a importância que o computador tem hoje na realização das 

actividades diárias. Estudos antropológicos sobre o trabalho diário demonstram que as 

pessoas trabalham primariamente num universo de situações partilhadas” [Weiser 93].  

Weiser cita o trabalho de Lucy Suchman e de Jean Lave como exemplos da sua 

abordagem. Suchman diz: “A acção situada manifesta os aspectos imprevistos do 

comportamento humano ao agir livremente, não condicionando a pessoa a efectuar uma 

sequência predefinida de acções” [Suchman 87]. A noção de Suchman sobre “acções 

situadas” é uma base comum para a ideia que os sistemas computacionais devem 

corresponder aos objectivos para os quais são usados.  

Contudo, as ideias sociais e técnicas nem sempre convergem. Os sistemas de 

computação ubíqua podem ser mais reactivos, no entanto não conseguem responder à 

crítica sociológica. Converter a observação social em desenho técnico tem sido 

problemático. 

2.4.1 Abordagem da Engenharia Clássica 

Benerecetti, Bouquet e Ghidini começaram a sua análise abstracta da representação de 

contexto considerando três elementos básicos: uma colecção de parâmetros, o valor de 

cada parâmetro e a colecção de expressões linguísticas (a representação explicita) 

[Benerecetti, Bouquet e Ghidini 01].  
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Em geral, a representação é designada dependente do contexto quando o seu conteúdo 

não pode ser estabelecido pela composição simples das suas partes. Adicionalmente, é 

necessário considerar informação extra que se encontra implícita na própria 

representação. Esta representação é ilustrada pela metáfora da caixa apresentada na 

figura seguinte.  

 

Figura 2.2 – Metáfora da caixa [Benerecetti, Bouquet e Ghidini 01] 

A representação dependente do contexto possui três elementos básicos conforme 

referido: a colecção de parâmetros P1,…,Pn, o valor Vi para cada parâmetro Pi e a 

colecção de expressões linguísticas que proporcionam a representação explícita da 

situação ou do domínio. O conteúdo do que está dentro da caixa depende dos valores 

dos parâmetros associados à caixa. Por exemplo, no contexto em que o orador é o João 

(isto é, o valor “João” é atribuído ao parâmetro “orador”), o conteúdo do pronome “Eu” 

será neste caso João, o mesmo não se verificando se o orador for “Maria”. 

Os autores defendem ainda que todos os mecanismos de raciocínio contextual estudados 

no passado se resumem a três formas abstractas da representação: 

• Expand/contract – A primeira forma geral do raciocínio contextual é baseada na 

intuição que a representação explícita associada a um contexto específico não 

contém todos os factos potencialmente possíveis, mas apenas um subconjunto 

destes. Consequentemente, dependendo das circunstâncias, o subconjunto 

explícito pode ser expandido (tipicamente porque um novo input surge no 

ambiente externo tornando necessário considerar uma maior colecção de factos), 

ou reduzido (quando se verifica que alguns factos não são relevantes). Em geral, 

a expansão e redução são utilizadas para reajustar a representação de um 

problema ou objectivo. 

P1=V1 ,,,,, Pn=Vn 

Sentence 1 

 Sentence 2 

 ,,,,,,,,,,,,,,, 
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• Push/pop – O conteúdo do contexto está parcialmente codificado nos parâmetros 

fora da caixa e parcialmente nas frases dentro da caixa. Segundo os autores é 

possível mover informação da colecção de parâmetros fora da caixa para a 

representação dentro da caixa e vice-versa. Estes mecanismos são chamados de 

push e pop sugerindo uma analogia com as operações de adição e extracção de 

elementos de uma pilha.  

• Shifting – Alteração do valor de um ou mais parâmetros, sem alterar a colecção 

de parâmetros. O objectivo é que ao alterar o valor do parâmetro se altere 

também a interpretação do que é representado dentro da caixa. Exemplificando, 

o facto “a 1 de Janeiro está a chover” é representado como “hoje está a chover” 

quando o parâmetro “tempo” do contexto é igual a “1 de Janeiro”, mas 

representa “ontem esteve a chover” quando o parâmetro tempo muda para “2 de 

Janeiro”. 

Cada uma destas formas de raciocínio captura uma dimensão diferente da representação 

do contexto: 

• Parcialidade – Uma representação é parcial quando descreve apenas um 

subconjunto de um caso ou realidade. 

• Aproximação – Uma representação é aproximada quando abstrai alguns aspectos 

da realidade não considerando esses detalhes. 

• Perspectiva – Uma representação é perspectiva quando contém um espaço 

temporal, lógico ou um ponto de vista cognitivo sobre a realidade. 

Exemplificando, a frase “está a chover” subentende uma perspectiva de espaço 

(localização do orador – “aqui”) e uma perspectiva de tempo (“agora”). 

Em suma, na perspectiva da engenharia, o contexto é visto como uma colecção de 

coisas (frases, proposições, pressupostos, propriedades, procedimentos, regras, factos, 

conceitos, etc) associadas a situações específicas (ambiente, domínio, tarefa, 

interacções, conversações, etc). Pressupõe-se assim que o contexto pode ser visto como 

uma caixa cujo conteúdo depende de algumas características situacionais ou parâmetros. 

O valor atribuído a esses parâmetros varia de acordo com a área de aplicação.  
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Por fim, podemos resumir os conceitos acima por enumerar as seguintes operações 

possíveis sobre a caixa: 

• Expand/contract: mecanismo que permite variar o grau de parcialidade por 

variar a quantidade de informação usada na representação da realidade. 

• Push/pop: mecanismo que permite variar o grau de aproximação por regular a 

inter-relação entre a colecção de parâmetros fora da caixa e a representação 

explícita dentro da caixa. 

• Shifting: mecanismo que permite mudar de perspectiva por considerar a 

“tradução” de uma representação noutra representação quando o valor de um 

parâmetro contextual muda. 

Na Inteligência Artificial, parâmetros (denominados dimensões) como o tempo, 

localização, cultura, granularidade e modalidade têm sido propostos como elementos do 

contexto [Lenat]. Já na computação baseada em contexto foram identificados a 

localização, a identificação do utilizador, a actividade e o tempo como parâmetros do 

contexto [Dey 99].  

2.4.2 Abordagem Sociológica – Perspectiva Positivista e 
Fenomenológica 

As teorias positivistas tiveram origem na tradição científica, racional e empírica. 

Procuram capturar padrões em fenómenos sociais, observáveis mas complexos, 

reduzindo-os a modelos simplificados. Procuram ainda descrições objectivas e 

independentes do fenómeno social, abstraindo o detalhe de situações particulares para 

irem ao encontro de tendências estatísticas e de modelos idealizados. São 

frequentemente quantitativas ou de natureza matemática. 

Em contraste à natureza objectiva e quantitativa das teorias positivistas, as teorias 

fenomenológicas têm uma orientação subjectiva e qualitativa. Por “subjectivo” entende-

se que considera os factos sociais como não tendo nenhuma realidade objectiva. Nesta 

perspectiva, os fatos sociais são propriedades emergentes das interacções, não são pré-

fornecidas mas negociadas, contestadas e sujeitas a processos contínuos de interpretação 
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e reinterpretação. A fenomenologia rejeita a ideia de um mundo externo estável, 

reconhecido facilmente por todos, e cuja interpretação seja consensual. As teorias 

fenomenológicas argumentam, por exemplo, que as categorias abstractas são coisas que 

necessitam de ser impostas no mundo através das nossas interacções com ele. 

Schilit e Theimer definem contexto como a “localização e a identidade de pessoas e de 

objectos próximos” [Schilit e Theimer 94]. Ryan define o contexto como a “localização, 

identidade, ambiente e tempo” [Ryan 97]. Numa das investigações mais extensivas de 

computação baseada em contexto, [Dey 01] define o contexto como “toda a informação 

que puder ser usada para caracterizar a situação das entidades” e concretiza isso como 

“a localização, a identidade e o estado das pessoas, dos grupos e de objectos 

computacionais e físicos”. No entanto, uma das definições mais abrangentes é 

exactamente uma das mais antigas. Schilit observa, “o contexto abrange mais do que 

apenas a localização do utilizador visto que existem outros aspectos interessantes e em 

constante alteração. O contexto inclui coisas como a luz, o nível de ruído, a 

conectividade da rede, os custos de uma comunicação, a largura de banda numa 

comunicação e até mesmo a situação social, por exemplo, se a pessoa está a trabalhar 

com o seu chefe ou com um colega de trabalho”. 

Dourish sintetiza estas noções em quatro suposições [Dourish 04]: 

• Primeiro, o contexto é uma forma de informação. É algo que pode ser 

conhecido, codificado e representado tal como outra informação é codificada e 

representada em sistemas de software. 

• Segundo, o contexto é delineável. É possível, para um determinado tipo de 

aplicações ou requisitos aplicacionais, definir antecipadamente o que deve ser 

considerado como o contexto das actividades que a aplicação suporta. 

• Terceiro, o contexto é estável. Contudo, os elementos precisos da representação 

do contexto podem variar de aplicação para aplicação, mas não variam de uma 

instância para outra instância de uma actividade ou de um evento. A 

determinação da relevância de um qualquer potencial elemento contextual pode 

ser feita apenas uma vez, servindo para os restantes casos. 
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• Quarto e mais importante, o contexto e a actividade são separáveis. A actividade 

acontece “dentro” de um contexto. O contexto descreve características do 

ambiente dentro do qual a actividade ocorre, mas que é separado da actividade 

em si. Exemplificando, o utilizador pode estar envolvido numa conversação que 

ocorre num determinado local; a conversação é a actividade enquanto que a 

localização é um aspecto do contexto. 

Independentemente de todas as definições particulares ou de uma definição precisa de 

contexto para qualquer aplicação particular ou conjunto de aplicações, estas quatro 

suposições subscrevem a noção de contexto no âmbito da computação ubíqua. 

No detalhe, a ideia que o contexto consiste num conjunto de características do ambiente 

que cerca as actividades genéricas e que estas características podem ser codificadas e 

disponibilizadas a um sistema de software junto com a própria actividade, é uma 

suposição comum em muitos sistemas. Está implícito nesta noção que os sistemas irão 

futuramente “capturar”, “representar” ou até “modelar” o contexto – os interesses 

normais e apropriados do desenho positivista. 

2.4.3 O contexto como um problema interacional 

Essencialmente, a crítica sociológica é que o tipo de coisas que podem ser modeladas, 

usando os quatro princípios acima descritos, não é o tipo de coisas fundamentais para o 

contexto. Dourish apresenta uma perspectiva alternativa para o contexto à luz das quatro 

suposições anteriormente descritas [Dourish 04]. 

1. Primeiramente, melhor do que considerar o contexto como informação é 

considera-lo como uma propriedade relacional entre objectos ou actividades. 

Não é simplesmente o caso de algo ser ou não ser contexto, mas que pode ou 

não ser relevante para alguma actividade particular. 

2. Em segundo lugar, em vez de considerar que o contexto pode ser definido 

antecipadamente, Dourish defende que o âmbito das características contextuais é 

definido dinamicamente. 
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3. Em terceiro lugar, em vez de considerar que o contexto é estável, Dourish 

defende que o contexto é específico para cada instância da actividade ou da 

acção.  

4. Em quarto lugar, o contexto provém da actividade. Não está simplesmente lá, 

mas é activamente produzido e mantido no decorrer da actividade. 

A característica essencial desta abordagem é que a relevância de determinados aspectos 

surge com o desenrolar da conversação. Os participantes podem mudar o assunto ou a 

relevância de determinada questão. 

Em suma, Dourish defende que o contexto é uma característica emergente da interacção, 

determinada pelo momento e pela actividade. Deste modo, o contexto e a actividade não 

podem ser separados. O contexto não pode ser estável e externo mas sim dinâmico e 

sustentado pela própria actividade. 

Os conceitos de contexto avançados pelas tradições da engenharia positivista e da 

fenomenologia social são praticamente incompatíveis. A noção de contexto na 

computação ubíqua tem duas origens. Por um lado, é uma noção técnica visto que 

oferece novas formas de conceptualizar a acção humana e a sua relação com os sistemas 

computacionais que a suportam. Por outro lado, é também uma noção desenhada a partir 

da ciência social, dando especial atenção a certos aspectos da abordagem social. 

Traduzir ideias entre domínios intelectuais diferentes pode ser excepcionalmente válido 

e inesperadamente difícil. As ideias necessitam de ser entendidas no enquadramento 

intelectual que lhes dá significado, embora exista sempre o risco de problemas nessas 

traduções. 

A contradição aparente entre a perspectiva objectiva e a subjectiva é negada pela Teoria 

de Estruturação [Giddens 84], que procura um equilíbrio entre ambas as posições. De 

acordo com esta teoria, as interacções entre assuntos produzem e reproduzem práticas 

sociais. Por um lado, as práticas sociais são produzidas por interacções associadas a 

assuntos. Por outro lado, destas interacções surge uma estrutura objectiva (contexto de 

interacção) que providencia regras e recursos que suportam simultaneamente a 

reprodução de práticas sociais e condicionam as interacções [Zacarias 05a]. 
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2.5 O Contexto de Acção e Interacção 

Conforme vimos anteriormente, a abordagem efectuada ao contexto não tem sido até 

agora orientada aos processos de negócio e não considera a dinâmica com que as 

pessoas mudam de actividade.  

Devido à sua natureza multi-tarefa, os actores humanos do negócio são capazes de 

participar em diversos contextos de acção quando trabalham isoladamente e também em 

diversos contextos de interacção quando trabalham com outros actores. Zacarias propõe 

um modelo de arquitectura para a modelação de actores e contextos bem como a sua 

gestão [Zacarias 05a]. Os actores são apresentados como uma rede de contextos de 

acção geridos pelo “sistema operativo” do próprio actor. Similarmente os processos de 

negócio originam uma rede de contextos de interacção geridos pelo “sistema operativo” 

do próprio processo. A figura seguinte apresenta o modelo proposto. 
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Figura 2.3 – Arquitectura proposta por Zacarias [Zacarias 05a] 

O modelo define dois conceitos chave: O contexto de acção reflecte o comportamento 

actual e as necessidades informacionais do actor humano no momento em que executa 

uma determinada tarefa e desempenha um papel específico. Os actores humanos que 
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participam em actividades de negócio agem e interagem a partir de contextos 

específicos da acção. Estas interacções são parcialmente determinadas pelo o 

comportamento pré-definido da actividade e pelo estado da mesma. Em execução, as 

interacções sucessivas entre contextos de acção criam um objecto colectivo que 

Zacarias define como o contexto de interacção.  

A analogia com os sistemas operativos fornece primeiramente uma estrutura conceptual 

com uma separação clara entre a execução real e a sua gestão. Permite ainda obter uma 

perspectiva dinâmica dos actores, oferecendo uma correcta abstracção das capacidades 

multi-tarefa do ser humano. No que respeita à organização (1) fornece um ambiente de 

comunicação baseado em expectativas partilhadas, regras e protocolos que suportam e 

regulam actividades relacionadas com as acções e as interacções; (2) gere o 

comportamento ad-hoc bem como as excepções não suportadas pelos processos de 

negócio. 

No modelo, a organização é vista como uma rede de actores individuais e colectivos. Os 

actores individuais são actores humanos ou automatizados que podem estar envolvidos 

em múltiplas actividades e tarefas de negócio. Os actores colectivos podem ser actores 

do processo ou da organização. Os actores do processo são igualmente actores humanos 

ou automatizados mas que operam como agentes de um processo de negócio. 

Especificamente, são então definidos três tipos de actores:  

• Actor humano – Os actores humanos são modelados como uma rede de 

contextos de acção. O “sistema operativo” humano determina hábitos 

individuais e padrões de mudança do contexto de acção.  

• Actor processo de negócio – O actor processo de negócio é um actor colectivo 

modelado como uma rede de contextos relacionados à actividade. O seu 

“sistema operativo” age como um motor que controla a execução de fluxos pré-

definidos de trabalho.  

• Actor organização – O actor organização é um outro actor colectivo que 

representa um conjunto de grupos organizados de indivíduos que interagem com 

finalidades específicas, tais como equipas de trabalho ou departamentos. Este 

actor é modelado como uma rede de contextos de interacção.  
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A inclusão destes dois tipos de actores colectivos manifesta explicitamente a 

potencialidade da organização para agir de modo flexível por combinar o 

comportamento pré-definido e estruturado com o comportamento ad-hoc. Verifica-se 

também que os procedimentos operacionais assegurados pelos processos do negócio são 

muitas vezes modificados por características individuais e por práticas sociais dos 

actores humanos envolvidos na sua execução.  

Antes de agir ou interagir, os actores humanos devem primeiramente identificar e 

activar o contexto de acção correspondente. Esta perspectiva organizacional facilita uma 

sustentação mais personalizada e mais oportuna aos actores humanos do negócio. Além 

disso, uma visão geral dos actores individuais e colectivos facilita o desenho dos 

serviços procurando um equilíbrio entre as necessidades do indivíduo e as necessidades 

do grupo.  

O modelo propõe uma gestão flexível dos processos de negócio, visto que os conceitos 

do próprio modelo de contexto estão orientados à perspectiva dos processos de negócio 

que podem ter vários graus de optimização. Zacarias argumenta que as actividades 

projectam a lógica do negócio, ou seja, os protocolos de interacção, estratégias de 

coordenação, regras e estruturas de papéis no contexto de interacção. Os contextos de 

interacção complementam a lógica do negócio com mecanismos de distribuição da 

informação.  

Os actores humanos operam quer a nível individual, quer a nível do processo, como 

elementos activos do contexto de interacção. A implementação destes processos 

depende da natureza e recursos da actividade. Cada actividade em execução gera uma 

unidade social chamada contexto de interacção. A modelação dos contextos de 

interacção fornece uma semântica mais rica na modelação das interacções entre actores. 

Além disso, os elementos próprios da interacção podem ser representados 

eficientemente num único conceito colectivo.  

A arquitectura proposta por Zacarias apresenta ainda três níveis: identificação de 

contextos, mudança de contextos e o nível de interacção. O intercâmbio de informação 

decorre na camada de interacção. Os actores interagem e trocam informações entre 

contextos de acção específicos. Para existir intercâmbio de informação, os contextos de 

acção que produzem e consomem essa informação devem estar activos. Cada actor tem 
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regras próprias de mudança de contextos que determinam o seu plano de execução. 

Após ser produzida, a informação é consumida pelos contextos de acção doutros actores 

segundo protocolos e regras próprias da interacção.  

2.6 Sumário 

A Engenharia Organizacional utiliza métodos de modelação, representativos da 

realidade empresarial, permitindo análises contextualizadas da organização e 

fornecendo uma base sustentável de apoio à decisão. A representação do universo 

empresarial visa: 

• Observar e analisar informação real, contextualizada pelo modelo 

organizacional;  

• Analisar individualmente cada dimensão da organização, mantendo uma visão 

coerente e integrada com as restantes análises já efectuadas, de forma a 

impossibilitar o aparecimento de ilhas de informação não incorporadas no todo;  

• Utilizar o rigor da engenharia no processo de transformação da organização. 

No entanto, só se compreende a complexidade organizacional pela identificação e 

entendimento dos seus processos de negócio. Segundo Porter, um processo de negócio é 

um elemento activo da organização e como tal, possui um comportamento [Porter85]. 

Conforme se apresentou neste capítulo, a modelação do negócio pode ser usada tendo 

em vista diferentes objectivos, como a compreensão dos processos de negócio, a sua 

melhoria, gestão, desenvolvimento e execução [Paul99]. Os objectivos da modelação 

influenciam os requisitos que a abordagem terá de suportar [Liles96]. 

Segundo Curtis, uma técnica de modelação deve ser capaz de apresentar uma ou mais 

perspectivas sobre o negócio [Curtis 92]. A perspectiva informacional é sobretudo 

estática, não conseguindo capturar a dinâmica dos processos. A perspectiva 

organizacional é muitas vezes a antítese da modelação de processos, restringindo o uso 

de recursos numa visão horizontal da organização. As perspectivas funcionais e 

comportamentais envolvem frequentemente modelos baseados em fluxos de 

informação. 
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Contudo, no dia a dia da organização os actores exercem diferentes papéis enquanto 

desempenham as suas actividades. Um papel representa uma unidade de 

responsabilidade ou comportamento e não se encontra expresso em nenhuma das 

perspectivas anteriormente mencionadas. A modelação de processos de negócio baseado 

em papéis descreve como os objectos de negócio colaboram entre si.  

Caetano define um papel como o comportamento observável de um objecto de negócio 

num contexto específico de colaboração. Assim, um papel representa as propriedades de 

um objecto de negócio quando ele participa numa actividade.  

Segundo Caetano, as actividades descrevem a interacção entre pares de papéis, um de 

origem e outro de destino, sendo que o papel do actor representa o que este fornece e o 

papel da actividade representa o que esta requer [Caetano 03]. 

No entanto, apesar das diferentes perspectivas de modelação analisadas e do importante 

contributo oferecido pela modelação baseada em papéis, ainda não é possível 

representar as capacidades multi-tarefa dos vários actores envolvidos nos processos de 

negócio da organização, nem a complexidade das suas interacções. 

É desta necessidade que surge a noção de contexto. Na perspectiva da engenharia, o 

contexto é visto como uma colecção de coisas (frases, proposições, pressupostos, 

propriedades, procedimentos, regras, factos, conceitos, etc) associadas a situações 

específicas (ambiente, domínio, tarefa, interacções, conversações, etc). Considera-se 

assim que o contexto pode ser visto como uma caixa cujo conteúdo depende de algumas 

características situacionais ou parâmetros. O valor atribuído a esses parâmetros varia de 

acordo com a área de aplicação [Benerecetti, Bouquet e Ghidini 01]. 

Inversamente, a abordagem de Dourish influenciada pela perspectiva sociológica 

defende que o contexto é uma característica emergente da interacção, determinada pelo 

momento e pela actividade. Deste modo, o contexto e a actividade não podem ser 

separados. O contexto não pode ser estável e externo mas sim dinâmico e sustentado 

pela própria actividade [Dourish 04]. 

A contradição aparente entre a perspectiva objectiva e a subjectiva é negada pela Teoria 

de Estruturação [Giddens84], que procura um equilíbrio entre ambas as posições. De 

acordo com esta teoria, as interacções entre assuntos produzem e reproduzem práticas 



MODELAÇÃO DE CONTEXTO EM ENGENHARIA ORGANIZACIONAL 

Ana Rita Fernandes Abril 2006 26 

sociais. Por um lado, as práticas sociais são produzidas por interacções associadas a 

assuntos. Por outro lado, destas interacções surge uma estrutura objectiva que 

providencia regras e recursos que suportam simultaneamente a reprodução de práticas 

sociais e condicionam as interacções [Zacarias 05a].  

Zacarias propõe um modelo de arquitectura onde a organização é vista como uma rede 

de actores individuais (são actores humanos ou automatizados que podem estar 

envolvidos em múltiplas actividades de negócio) e colectivos (são actores do processo 

ou da organização). Os actores do processo são igualmente actores humanos ou 

automatizados mas que operam como agentes dum processo de negócio. Cada 

actividade em execução gera uma unidade social chamada contexto de interacção. 

A arquitectura proposta por Zacarias apresenta ainda três níveis: o nível de interacção 

(onde ocorre o intercâmbio de informação), o nível de mudança de contextos (onde se 

representam as regras de mudança de contextos dos actores) e o nível de identificação 

de contextos (onde se capturam os sinais que permitem identificar o contexto da 

informação enviada).  

O consumo e produção de informação são realizados quando os actores estão em 

contextos de acção específicos. Após ser produzida, a informação é consumida pelos 

contextos de acção de outros actores segundo os protocolos e as regras de interacção 

próprios do contexto de interacção correspondente. Para existir intercâmbio de 

informação, os actores devem activar os contextos de acção correspondentes.  



MODELAÇÃO DE CONTEXTO EM ENGENHARIA ORGANIZACIONAL 

Ana Rita Fernandes Abril 2006 27 

 

33  �

Trabalho Relacionado 
 

A comunicação implica a existência de uma linguagem que pode ser usada 

para descrever ou mudar a realidade. A Teoria de Speech Acts concentra-se 

na relação existente entre a comunicação e a acção, inferindo propósitos e 

intenções subjacentes aos intervenientes ou actores da interacção. Todavia, 

para obter conclusões em matérias subjectivas como a linguagem, há 

necessidade de aplicar métodos específicos para pesquisa qualitativa. Por 

fim, este capítulo fará ainda uma breve análise dos sistemas actuais 

concebidos especificamente para grupos de trabalho. 

3.1 Teoria de Speech Acts 

Para compreender a comunicação humana e respectivas interacções examinadas no 

capítulo anterior, é importante considerar o meio pelo qual a comunicação se estabelece, 

assim como os efeitos por ela produzidos. Um meio de fazer isso é observar as acções 

humanas acontecerem em três mundos diferentes: 

• O mundo físico. Neste mundo, as pessoas executam acções físicas – proferem 

sons, sinais com as suas mãos, enviam mensagens electrónicas, etc. 

• O mundo comunicativo. Neste mundo, as pessoas expressam as suas intenções e 

sentimentos. Contam a outras pessoas o que sabem e tentam influenciar o 

comportamento de outros actores por comunicarem com eles. As pessoas 

executam acções comunicativas por executarem acções no mundo físico. 

• O mundo social/institucional. Neste mundo, as pessoas mudam os 

relacionamentos sociais e institucionais. Por exemplo, casam-se, adquirem uma 
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propriedade, etc. As pessoas mudam os relacionamentos sociais e institucionais 

por executar acções no mundo comunicativo. 

A observação principal é que a linguagem pode ser usada não só para descrever a 

realidade mas também para mudá-la. Em outras palavras, falar é agir. Os actos 

linguísticos que pretendem influenciar a realidade são comummente chamados de actos 

de comunicação (Speech Acts em inglês). 

Uma das concepções teóricas que servem de base à pesquisa actual na pragmática é a 

ideia que uma teoria de comunicação linguística é apenas um caso especial de uma 

teoria geral da acção humana [Morris 38]. De acordo com esta perspectiva, as várias 

subdisciplinas linguísticas tal como a fonologia, morfologia, sintaxe e semântica devem 

ser consideradas como o estudo de diferentes aspectos abstractos das acções 

comunicativas.  

Um pré-requisito para o êxito dessa análise é o estabelecimento de uma adequada 

estrutura conceptual para a descrição da acção que possibilite uma relação entre os 

fenómenos linguísticos e a acção. Duas das contribuições mais importantes para a 

criação desta estrutura foram feitas pelos filósofos John Austin (1962) e John Searle 

(1969) que acreditavam que a linguagem é usada para realizar acções. A Teoria de 

Speech Act concentra-se assim na relação entre a comunicação e a acção.  

3.1.1 John Austin 

O trabalho de Austin foi publicado pelos seus alunos dois anos após a sua morte não 

podendo por isso ser encarado como totalmente representativo da perspectiva do autor. 

No entanto, o seu trabalho é em muitos aspectos uma reacção a algumas atitudes 

tradicionais sobre a linguagem que se podem resumir em três pressupostos relacionados:  

• Que o tipo básico de uma frase em linguagem é declarativo (isto é, uma 

declaração ou afirmação);  

• Que o uso principal da linguagem é para descrever estados emocionais (por usar 

declarações);  
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• Que o significado das expressões pode ser descrito em termos de sua veracidade 

ou falsidade. 

Estes pressupostos estavam associados a filósofos conhecidos como positivistas lógicos, 

um termo originalmente aplicado aos matemáticos e a filósofos do Círculo de Viena. A 

abordagem dos positivistas defendia que quanto mais o significado da frase fosse 

verificável mais facilmente se poderia mostrar se era verdadeira ou falsa. A oposição de 

Austin baseia-se no senso comum, ou seja, que a linguagem é usada para muito mais do 

que apenas para fazer declarações e que a maioria das expressões vocais não podem ser 

conotadas como verdadeiras ou falsas. Ele faz então duas observações importantes: 1) 

nem todas as frases são declarações e grande parte das conversações são compostas por 

perguntas, exclamações, ordens e expressões de desejos que não podem ser verdadeiras 

ou falsas; 2) mesmo nas frases que gramaticalmente são declarativas, nem todas são 

usadas como verdadeiras ou falsas, como por exemplo, “eu prometo apanhar um táxi 

para casa”, ou, “declaro a cerimónia iniciada”. 

Austin considerava que estas frases eram uma espécie de acções. Na frase “eu prometo 

apanhar um táxi para casa” o orador faz uma promessa em vez de apenas uma descrição. 

Ele designou esta espécie de expressão como “performative”. Nos exemplos anteriores 

executam-se as acções identificadas pelo primeiro verbo da frase.  

Austin argumenta ainda que não é útil questionar se estas expressões são verdadeiras ou 

não. Ao invés disso, deve-se perguntar se foram ou não bem sucedidas. Na terminologia 

de Austin uma expressão “performative” bem sucedida designa-se por “felicitous” e 

uma não sucedida por “infelicitous”. Contudo, existem por vezes convenções sociais 

que têm de ser seguidas para que determinada acção possa ser bem sucedida. Austin 

designa essas condições de “felicity conditions”.  

Austin apresentou ainda no seu trabalho que deu origem à Teoria de Speech Act, uma 

distinção entre “preformatives” (frases que carecem de confirmação) e “constatives” 

(declarações cuja veracidade pode ser julgada). A posição original de Austin era que as 

expressões “performatives”, que são actos de comunicação sujeitos a determinadas 

condições para serem bem sucedidas (“felicity conditions”), devem ser contrastadas com 

as expressões declarativas, que são potencialmente verdadeiras ou falsas e que Austin 

designou por “constatives”. Contudo, à medida que a sua análise ia progredindo, Austin 
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concluiu que as expressões declarativas eram apenas de um outro tipo de acto de 

comunicação. 

Na sequência da sua investigação, Austin sugere ainda que se devem distinguir numa 

expressão os aspectos “locutionary”, “illocutionary” e “perlocutionary”. 

Concretamente, Austin argumenta que ao proferir uma frase, a pessoa produz três actos 

[Austin 62]:  

• Um acto “locutionary” é equivalente a proferir uma certa frase com um certo 

sentido; 

• Um acto “illocutionary” representa a intenção por detrás do proferimento inicial 

tal como informar, ordenar, avisar, etc., isto é, expressões vocais que têm uma 

certa força convencional; 

• Um acto de “perlocutionary” representa a consequência obtida pelo 

proferimento inicial, o que produzimos ou alcançamos por dizer algo, tal como 

convencer, deter, regulamentar, surpreender, corromper, etc. 

Todos estes actos produzem um acto total de comunicação que deve ser estudado no seu 

contexto original. 

Após as investigações originais de Austin sobre a Teoria de Speech Act, houve várias 

tentativas para sistematizar esta abordagem. Um foco importante era tentar categorizar 

os tipos de actos de comunicação possíveis na linguagem. John Searle foi um desses 

investigadores. 

3.1.2 John Searle 

Searle apresenta em 1969 uma teoria que segue a linha de raciocínio apresentada por 

Austin poucos anos antes. Searle incorpora a Teoria de Speech Acts na linguagem 

classificando as condições para analisar diferentes aspectos do texto e do contexto. A 

classificação de Austin não mantém uma clara distinção dado que as categorias não são 

baseadas em princípios. Assim, Searle propõe que todos os actos pertençam a um dos 

seguintes cinco tipos principais [Searle 69]: 
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• “Representatives” – comprometem o orador com a verdade da proposta 

expressada (afirmar, concluir);  

• “Directives” – tentativas do orador para levar o destinatário fazer algo (solicitar, 

interrogar); 

• “Commissives” – compromete o orador com alguma acção futura (prometer, 

ameaçar, oferecer); 

• “Expressives” – expressa um estado psicológico (agradecer, desculpar, 

cumprimentar, felicitar); 

• “Declarations” – produz mudanças imediatas no estado institucional e tende a 

utilizar outras expressões linguísticas mais elaboradas (excomungar, declarar 

guerra, baptizar, casar, demitir). 

Searle usou uma mistura de critérios ao estabelecer estes diferentes tipos que incluem o 

“illocutionary point” do acto, o seu “ajustamento” com o mundo, o estado psicológico 

do orador e o conteúdo do acto.  

O “illocutionary point” é o propósito ou objectivo do acto (o objectivo das “directives” 

é levar o ouvinte fazer algo). O “ajustamento” refere-se à relação entre a linguagem e o 

mundo (os oradores que usam expressões “representatives”, como afirmações, 

procuram que as suas palavras combinem com o mundo, enquanto os que usam 

“directives”, como solicitações ou ordens, esperam mudar o mundo de acordo com as 

suas palavras).  

O critério de estados psicológicos relaciona-se com o estado da mente do orador. Assim, 

declarações como “está a chover” reflecte crença, enquanto expressões como 

“desculpa” e “parabéns” revelam a atitude do orador aos acontecimentos.  

Por fim, o conteúdo relaciona-se com restrições colocadas aos actos de comunicação 

sobre o seu propósito ou teor: não se pode adequadamente prometer ou predizer coisas 

que já aconteceram; uma forma de ver a diferença entre uma promessa e uma ameaça é 

em termos de se o acontecimento futuro é benéfico ou prejudicial para o destinatário.  
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Na distinção destes actos, Searle desenvolve a noção de Austin de “felicity conditions” 

referida acima, numa classificação de condições que devem assegurar o sucesso do acto 

de comunicação. Searle distingue então quatro condições essenciais para um acto de 

comunicação, ou seja, o acto “illocutionary” deve estar sujeito às seguintes 

regras/condições: 

• Regra proposicional: concentra-se na afirmação e nas referências do conteúdo 

textual. 

• Regra preparatória: concentra-se nas circunstâncias envolventes e no 

conhecimento sobre o orador e o ouvinte. 

• Regra de sinceridade: concentra-se no estado mental do orador. 

• Regra essencial: concentra-se na intenção do que está a ser dito. 

A regra essencial é a principal regra apresentada. Cada regra ou condição é necessária 

para o sucesso e bom desempenho de um determinado acto. Os actos podem ser 

semelhantes se compartilharem entre si algumas das regras enumeradas. A 

categorização dos actos de comunicação podem revelar relações entre regras e também 

entre actos. 

Vejamos um exemplo: 

“Espero que me escrevas uma 

carta de recomendação.” 

“Serias capaz de me escrever uma 

carta de recomendação?” 

o Directivo 

o Declaração 

o Orador baseado na regra de 
sinceridade 

versus 
o Directivo 

o Interrogação 

o Ouvinte baseado na regra 
preparatória 

Tabela 3.1 - Exemplo de aplicação da classificação proposta por Searl 

Em suma, a Teoria de Speech Acts preocupa-se com as funções da linguagem. É 

possível encontrar na literatura, um número razoável de taxonomias para tipos de actos 

comunicativos sugeridos, por Schiffer [Schiffer 72], Fraser [Fraser 75], Bach e Harnish 

[Bach & Harnish 79] e Hancher [Hancher 84]. O pressuposto que parece servir de base 
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a todos estes sistemas de classificação é que existe alguma marcação linguística ou 

correlação entre a forma e a função. Por outras palavras, conseguimos reconhecer numa 

frase o tipo de acto comunicativo que se lhe aplica. 

Os contributos essenciais proporcionados pelo trabalho de Austin e Searle podem 

resumir-se a três áreas de interesse:  

1. O estudo de diferentes intenções comunicativas; 

2. O estudo das várias reacções psicológicas e comportamentais 

caracteristicamente evocadas num receptor durante comunicação; 

3. O estudo das consequências sociais dos actos de comunicação. 

No entanto, para se poder tirar conclusões em matérias com teor subjectivo é necessário 

recolher informação e aplicar métodos de análise qualitativa sobre a mesma. 

3.2 Métodos de Pesquisa Qualitativa 

Segundo Myers, os métodos e abordagens de investigação científica podem ser 

classificados de diferentes formas, no entanto, a distinção mais comum é entre a 

abordagem qualitativa e a quantitativa [Myers 97]. 

A abordagem quantitativa foi originalmente desenvolvida nas ciências da natureza, para 

proceder ao estudo dos fenómenos naturais. Nesta abordagem são definidas hipóteses, a 

partir da teoria, que são quantificadas através de variáveis que, por sua vez, são sujeitas 

a inferências estatísticas e correlações que validarão ou não as hipóteses [Bryman 89]. 

Esta abordagem, segundo Godoy, obriga à definição, à priori, de hipóteses e variáveis, 

preocupando-se com a medição objectiva dos resultados, garantindo uma margem de 

segurança elevada em relação aos resultados obtidos [Godoy 95].  

Por outro lado, a abordagem qualitativa, com profundas raízes nas ciências sociais, 

apresenta como objectivo permitir aos investigadores estudar os fenómenos sociais e 

culturais. Kaplan e Maxwell argumentam que o objectivo de entender um fenómeno do 

ponto de vista dos participantes e os seus contextos sociais e institucionais está 

largamente perdido quando os dados textuais são quantificados [Kaplan e Maxwell 94]. 
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Godoy argumenta que, ao contrário da abordagem quantitativa, a abordagem qualitativa 

não procura enumerar e medir todos os eventos estudados mas parte de questões mais 

amplas que se vão desenvolvendo à medida que a investigação decorre, procurando não 

ignorar a perspectiva dos sujeitos [Godoy 95]. 

Existem várias outras definições para pesquisa qualitativa. A mais simplista define-a 

como métodos de colecção e análise de dados não quantitativos [Lofland e Lofland 94]. 

Outro modo de defini-la é dizer que se focaliza em “qualidade”, um termo que recorre à 

essência ou ambiente de algo [Berg 89]. Outros autores defendem que envolve uma 

metodologia subjectiva utilizada como instrumento de pesquisa [Adler e Adler 87]. 

Investigadores histórico-comparativos diriam que abrange sempre o contexto histórico 

como fundamento para a realidade actual. Wiersma advoga que se trata de “um processo 

de aproximações sucessivas para uma descrição precisa e interpretação correcta do 

fenómeno onde a ênfase está em descrever o fenómeno no seu contexto e, nessa base, 

interpretar os dados” [Wiersma 95]. 

Bryman considera que uma abordagem qualitativa deve apresentar as seguintes 

características [Bryman 89]: 

• O ambiente natural é a fonte directa de dados. 

• O papel do investigador é fundamental na recolha de dados. 

• São utilizadas múltiplas fontes de dados. 

• O significado e ponto de vista das pessoas são tidos em consideração. 

• O investigador tem uma proximidade elevada com os fenómenos estudados. 

A abordagem qualitativa é guiada por três paradigmas de conhecimento [Chua86]: 

• Perspectiva positivista. Os positivistas assumem que a realidade é objectiva e 

pode ser descrita através de propriedades mensuráveis, independentes do 

observador e dos seus instrumentos. Orlikowski classifica a investigação na 

disciplina dos sistemas de informação (SI) como positivista no caso de haver 

evidência de proposições formais, variáveis quantificáveis, teste de hipóteses e a 
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inferência em relação a um fenómeno a partir de uma amostra de uma população 

[Orlikowski 91]. 

• Perspectiva interpretativa. Os investigadores que utilizam a perspectiva 

interpretativa partem do princípio que o acesso à realidade é feito 

exclusivamente através de construtores sociais, como a linguagem. Na disciplina 

dos SI esta perspectiva tem por objecto a compreensão do âmbito dos SI bem 

como os processos que estes influenciam (e vice-versa). 

• Perspectiva crítica. A missão principal dos investigadores críticos é proceder à 

crítica social, focando-se nas oposições, conflitos e contradições da sociedade 

contemporânea. 

Sumariamente podemos dizer que a pesquisa qualitativa consiste em: 

• Descrições detalhadas de situações, eventos, pessoas, interacções e observação 

de comportamentos    

• Citações directas de pessoas sobre as experiências deles, atitudes, convicções e 

pensamentos    

• Interpretação informada do significado de artefactos culturais individuais num 

determinado contexto 

Para tal, existem algumas técnicas básicas que poderão ser utilizadas, tais como:  

• Participação (aprender por fazer) 

• Observação (aprender por observar) 

• Inferência (aprender por perguntar) 

• Triangulação (utilização simultânea das três técnicas anteriores) 

No entanto, como se pode determinar o que deverá ser observado? Segundo Singleton 

“as fontes primárias de dados são as palavras e acções das pessoas a observar, escutar e 

dialogar” [Singleton 93]. O observador deverá então anotar os factos concretos (detalhes 

específicos, sem análise, visto que ainda não consegue saber qual a informação útil), 
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descrições detalhadas de eventos (descrevendo padrões em vez de todas as ocorrências, 

caso consiga determina-los), separando sempre os factos das interpretações (o que se vê 

é diferente do que se pensa ou sente). As anotações podem ser descritivas (visualizar os 

participantes, descrever eventos, etc), reflectivas (pensamentos pessoais do investigador, 

sentimentos, emoções, pressentimentos ou ideias) ou informação demográfica (tempo, 

lugar, idade, género e data). 

Existem algumas técnicas mais específicas para recolha de dados, nomeadamente 

através da observação. A essência da observação é “… tornar as nossas vidas diárias 

socialmente inteligíveis e com significado, observando os outros intensamente e 

reflectindo também na nossa própria experiência pessoal.” [Singleton 93]. Utiliza-se 

quando se pretende analisar situações dinâmicas, quando existem interpretações 

subjectivas da realidade, quando se analisam ciências sociais, quando o observador 

pretende extrair interpretações significativas do mundo social, ou quando a observação 

directa é necessária. O pesquisador pode optar por um dos seguintes papéis:  

• Participante – o observador é um participante activo, podendo viver ou trabalhar 

na área e tornando-se um membro aceite do grupo ou comunidade; a observação 

é efectuada por um longo período de tempo. 

• Não participante – o observador não interage com as pessoas que observa e 

frequentemente estas não sabem que estão a ser observadas.  

Em qualquer dos casos existem algumas limitações, nomeadamente, as ideias 

preconcebidas do observador ou o seu conhecimento sobre determinados assuntos 

podem desvirtuar a informação recolhida visto não haver imparcialidade. Deste modo 

torna-se difícil repetir ou generalizar a pesquisa. 

Na pesquisa qualitativa existem, entre outras, duas importantes técnicas de observação, 

denominadas Etnografia e Etnometodologia.   

3.2.1 Etnografia 

A Etnografia vem da tradição antropológica e foi popularizada por Clifford Geertz 

como “descrição abundante” [Geertz 93]. Caracteriza-se por: 
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• O foco está na “captação da cultura”. 

• A pesquisa é considerada bem sucedida se descreve suficientemente bem o que é 

considerado um comportamento apropriado no espaço cultural, para permitir que 

um recém-chegado “passe” por membro da cultura. 

• Apresenta-se como um método útil para estudar uma “cultura corporativa”. 

Trata-se de um processo de descrever uma cultura ou modo de vida do ponto de vista 

das pessoas. Também se pode denominar por pesquisa de campo. Cada pessoa reflecte a 

sua cultura por meio de gestos, exibições, símbolos, canções, declarações e tudo tem 

algum significado implícito ou tácito para outros membros da mesma cultura.  

Este método envolve observações constantes e abundantes anotações. Sugere-se que a 

cada meia hora de observação, o investigador efectue as suas anotações durante 

aproximadamente duas horas. Estas notas contêm descrições ricas e detalhadas de tudo 

o que se passou. Não existem tentativas de resumir, generalizar, ou criar hipóteses. As 

notas devem ser descrições factuais que permitam não só múltiplas interpretações, mas 

acima de tudo, uma posterior inferência do significado cultural. Existem algumas regras 

a aplicar no registo de anotações [Neuman e Wiegand 00]: 

• Tomar nota o mais cedo possível e não falar com ninguém antes disso. 

• Contar o número de palavras-chave ou frases utilizadas pelos membros do 

grupo. 

• Registar cuidadosamente a ordem ou sequência de eventos e quanto tempo dura 

cada sequência. 

• Não ignorar aspectos que à partida pareçam insignificantes; registar todos os 

pormenores. 

• Desenhar mapas ou diagramas do local, incluindo os movimentos do 

investigador e qualquer reacção a estes. 

• Escrever depressa mas de um modo perceptível para o investigador. 

• Evitar julgamentos ou resumos, descrevendo mesmo o que parece insignificante. 



MODELAÇÃO DE CONTEXTO EM ENGENHARIA ORGANIZACIONAL 

Ana Rita Fernandes Abril 2006 38 

• Incluir numa secção separada os pensamentos e sentimentos do próprio 

investigador. 

• Fazer cópias auxiliares das anotações mantendo-as noutro local separado. 

O objectivo da pesquisa etnográfica é juntar dados de uma forma sistemática e analisa-

los procurando padrões de comportamento. Descobrir padrões culturais é o primeiro 

passo para entender a visão do mundo através dos membros de uma cultura. A 

etnografia não é uma forma de estudar as pessoas, mas sim um modo para aprender das 

pessoas. 

A cultura não pode ser observada directamente. As pessoas aprendem a sua cultura por 

fazer inferências. Para realizar essas inferências, as pessoas usam geralmente três tipos 

de informações culturais: observações de objectos que as pessoas fazem e usam 

(artefactos culturais), observações do que pessoas fazem (comportamento cultural), e 

observações do que pessoas dizem (expressões). O etnógrafo tem de usar este processo 

de conclusão para ir além do que vê, ouve e assume como verdade para descobrir o 

conhecimento cultural partilhado pelas pessoas. 

3.2.2 Etnometodologia 

A Etnometodologia vem da tradição filosófica e foi popularizado por Harold Garfinkel 

como “análise de conversação” [Garfinkel 67]. Caracteriza-se por: 

• O foco está em competência comunicativa.  

• A pesquisa é considerada sucedida se mostrar práticas quotidianas usadas por 

pessoas normais nas suas vidas diárias. 

• Modo útil para estudar práticas de comunicação da vida real. 

Trata-se do estudo do conhecimento designado como senso comum. É uma técnica de 

etnografia popularizada pelo sociólogo Harold Garfinkel nos anos 60. Assume um papel 

mais activo para o investigador, visto que este tenta romper as rotinas standards do 

grupo com o objectivo de observar a forma como os membros do grupo se mobilizam 

para restaurar a ordem cultural. A ideia não é quebrar a lei ou até mesmo as normas de 
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conduta social, mas fazer pequenas coisas que violam os costumes locais. O 

investigador está então numa melhor posição para perceber os frágeis processos de 

controlo social, bem como as regras utilizadas para manter os limites culturais.  

Apesar do grande potencial teórico deste método de pesquisa, ele não é usado 

frequentemente. 

3.2.3 Aplicação de técnicas de observação 

Existem várias perspectivas filosóficas para a pesquisa qualitativa, havendo também 

vários métodos de pesquisa qualitativa. A escolha do método de pesquisa influencia o 

modo como o investigador irá recolher os dados. Métodos de pesquisa específicos 

implicam habilidades, pressupostos e práticas de pesquisa diferentes. 

Actualmente, o uso da etnografia é particularmente efectivo numa pequena escala ou em 

ambientes limitados. Em tais casos, a atenção focaliza-se nos participantes, tipicamente 

em pequeno número onde se pode ver nitidamente uma diferenciação das tarefas. 

Porém, este tipo de abordagem com observação é útil para todos os tipos de contextos e 

tecnologias, permitindo analisar como a tecnologia está integrada no ambiente real.  

A importância da pesquisa etnográfica no processo de desenho foi bem descrita por 

Blomberg e seus colegas no âmbito do HCI (Human-Computer Interface), ou seja, os 

designers têm de ter um grande entendimento do trabalho bem como do “contexto de 

uso” para os artefactos que irão desenhar [Blomberg 93]. Os métodos etnográficos 

também provêem formas de recolher os requisitos do utilizador, além de ajudar os 

designers a perceber a complexa interrelação entre utilizadores e grupos de trabalho. 

Observar os utilizadores no seu ambiente natural, pode revelar dificuldades que não 

podiam ser preditas. A hipótese por detrás desta abordagem é que existem na realidade 

práticas que surgem no ambiente e que são difíceis de prever pela análise da interacção 

de utilizadores individuais com uma ferramenta num ambiente artificial de teste.  

Existem vários métodos disponíveis para registrar as acções do utilizador:    
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1. Papel e lápis. Este método é barato, mas torna-se difícil obter informação 

detalhada devido a limitações de velocidade de escrita. 

2. Gravação auditiva. Especialmente útil para a técnica de "pensar em voz alta". 

3. Gravação vídeo. Tem a vantagem se poder repetir frequentemente as acções dos 

utilizadores. 

4. Log do computador. Utilizado para prover informação sobre as interacções de 

mais baixo nível. 

Na prática, as interacções devem ser precedidas por uma pequena fase de treino do 

observador, no domínio da actividade que irá ser analisada. Além de estar familiarizado 

com as ferramentas, o observador tem de ser capaz de perceber o que se está a passar, o 

que os actores estão a dizer e ter pelo menos uma noção dos processos dominados pelos 

utilizadores. 

Tem-se argumentado que não existe “um método de análise etnográfica”; [Hughes 92], 

existem elementos comuns que são sempre incluídos neste tipo de pesquisa, 

nomeadamente, o trabalho de campo feito em ambientes naturais, o estudo geral (big 

picture) para fornecer um contexto mais completo da actividade, uma perspectiva 

objectiva com descrições ricas de pessoas, ambientes e interacções e explicações das 

actividades da perspectiva dos informantes [Blomberg 93]. 

Em suma, no que respeita à observação podemos enumerar os seguintes pressupostos: 

• A observação tem um propósito científico   

• Inicia-se vago e vai-se especializando 

• É realizada no ambiente nativo do assunto 

• O observador procura entender o assunto verdadeiramente 

• É muito bom no estudo de situações dinâmicas 

• Existem dois tipos de observação 

o Participante 
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o Não participante 

• É composto por fazer observações, organiza-las, analisa-las e obter conclusões 

Porém, existem no mercado vários sistemas que visam facilitar as actividades 

desenvolvidas em grupos de trabalho. 

3.3 Modelos Actuais de Sistemas Colaborativos 

O aparecimento dos computadores pessoais originou o desenvolvimento de um grande 

número de ferramentas específicas para o auxílio ao trabalho individual, tais como 

processadores de texto, folhas de cálculo, bases de dados, editores gráficos e várias 

outras ferramentas cada vez mais específicas e parametrizáveis para atender às 

necessidades e exigências não só de uma determinada tarefa, mas também de cada 

indivíduo em especial.  

Contudo, são raras as actividades humanas que podem ser realizadas integralmente por 

uma só pessoa. O aumento da complexidade das actividades desenvolvidas na 

organização requer cada vez mais a actuação de grupos na sua execução. Por outro lado, 

as comunicações através de computadores não só permitem que as pessoas dentro da 

mesma organização possam trocar rapidamente informações entre si, mas também 

permitem a interacção entre diferentes organizações, eliminando distâncias, 

aproximando pessoas, reduzindo tempo, aumentando a produtividade e, é claro, 

diminuindo custos.  

Uma vez que o suporte à comunicação está cada vez mais consolidado através destas 

redes, as atenções têm se voltado para o desenvolvimento de aplicações que 

possibilitam o trabalho em conjunto e suportam os processos de produção, distribuição e 

consumo de informação. No apoio aos processos de negócio, os workflows facilitam a 

distribuição de informação em processos de negócio estruturados enquanto que os 

sistemas groupware facilitam a distribuição de informação em processos de negócio não 

estruturados ou ad-hoc.  
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3.3.1 O aparecimento do CSCW 

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

organizações deu origem a uma área de pesquisa chamada Automação de Escritório 

(OA - “Office Automation”). Os primeiros esforços nesta área tinham como objectivo 

integrar e transformar aplicações mono-utilizador para permitirem o acesso simultâneo 

de um grupo de utilizadores. 

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

dos grupos ao desempenhar uma determinada actividade. Estes estudos visavam criar 

um ambiente de suporte ao trabalho cooperativo, baseando-se em parte, na observação 

das características das pessoas que trabalham e colaboram juntas num ambiente 

convencional [Anderson 90]. Tais estudos envolveram não só técnicos, mas também 

profissionais das áreas humanas, como sociólogos, psicólogos, antropólogos e 

educadores, servindo como base para gerar sistemas de suporte mais apropriados ao 

trabalho cooperativo. 

A esta altura, o termo Automação de Escritório foi sendo progressivamente substituído 

pela sigla CSCW (em inglês, Computer Supported Cooperative Work – Trabalho 

Cooperativo Suportado por Computador). Em Dezembro de 1986, a sigla CSCW foi 

publicamente lançada como título de uma conferência organizada em Austin no Texas. 

A maioria dos trabalhos científicos na área de CSCW surgiu a partir desta primeira 

conferência. A edição seguinte foi realizada em 1988 seguida, em 1989, pela primeira 

conferência europeia sobre este tema em Gatwick, Inglaterra. Outras conferências 

posteriores têm vindo a dedicar um crescente espaço à área de CSCW. Lançada em 

1993 a publicação da editora Morgan Kaufmann “Readings on Groupware and 

Computer-Supported Cooperative Work: Assisting Human-Human Collaboration” 

contém mais de 70 artigos importantes que abrangem praticamente todos de trabalhos 

realizados neste domínio.  

3.3.2 O conceito de CSCW 

Para Grudin a área de CSCW pode ser vista como a convergência entre duas linhas de 

orientação diferentes mas complementares. Por um lado, os Sistemas de Informação 
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focalizam-se na organização como um todo. Por outro, a HCI (Human-Computer 

Interaction) concentra-se nas pessoas enquanto utilizadores de sistemas. A CSCW, por 

sua vez, centraliza-se em grupos de trabalho compostos por pessoas na organização 

[Grudin 91]. 

Deste modo, o Trabalho Cooperativo Suportado por Computador pode ser definido 

como a disciplina que estuda não só as técnicas e metodologias de trabalho em grupo, 

mas também, as formas como a tecnologia pode auxiliar este trabalho.  

O termo Groupware costuma ser usado quase como sinónimo de CSCW, porém alguns 

autores identificam uma tendência diferenciada no emprego destes termos. Enquanto 

CSCW é usado para designar a pesquisa na área do trabalho em grupo e como os 

computadores podem apoiá-lo, o termo Groupware tem sido usado para designar a 

tecnologia (hardware e/ou software) gerada pela pesquisa em CSCW. Ou seja, o termo 

Groupware, refere-se aqui ao conjunto de programas de computador capazes de permitir 

a colaboração [Chaffey 98]. Em geral, tais programas provêm este suporte através do 

aumento da partilha de informações, da redução do overhead de comunicação e da 

coordenação das actividades do grupo de trabalho.  

Segundo Ellis, groupware são sistemas baseados em computador que suportam grupos 

de pessoas envolvidas numa tarefa ou objectivo comum e que provêm um ambiente 

partilhado [Ellis 91]. Nesta definição é importante ressaltar as expressões “tarefa 

comum” e “ambiente partilhado”, cuja existência (e seu suporte pelo sistema 

computacional) são a base de todo o trabalho cooperativo. 

Assim, sistemas de correio-eletrônico, teleconferências, suporte a decisão e editores de 

texto colaborativos são exemplos de groupware, na medida em que promovem a 

comunicação entre os membros de um grupo de trabalho e que contribuem com isso 

para que o resultado seja maior que a soma das contribuições individuais de cada 

membro do grupo. 

No entanto, para Grudin, ainda não foi possível delimitar claramente a linha que separa 

as aplicações cooperativas dos mecanismos utilizados para as suportar. Por exemplo, 

muitos consideram as ferramentas de correio electrónico e bases de dados distribuídas 

como ferramentas cooperativas o que na perspectiva de outros, corresponde apenas a 

recursos tecnológicos de suporte para implementação de ferramentas cooperativas. 
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É importante estabelecer igualmente a diferença entre sistemas multi-utilizador e 

sistemas próprios para o trabalho em grupo. Os primeiros já existem há bastante tempo, 

mas possibilitam apenas uma interacção indirecta através da visualização de objectos 

comuns. Não permitem a comunicação directa entre os utilizadores nem a supervisão 

das acções dos mesmos, características importantes no trabalho cooperativo. 

3.3.3 Classificação de Sistemas Groupware 

Existem diversas tentativas de classificação dos sistemas de Groupware, num esforço de 

entendimento desta tecnologia. Seguidamente serão apresentadas quatro dessas 

classificações. 

1. Classificação por Espaço/Tempo 

A primeira classificação de sistema groupware apresentada por DeSanctis e 

Gallupe, refere-se às noções de tempo e espaço sob as quais as interacções são 

realizadas [DeSanctis e Gallupe 87]. Interacções face-a-face são exemplos de 

cooperação realizada no mesmo ambiente físico e no mesmo espaço de tempo. 

Por seu lado, a troca de mensagens por correio electrónico ocorre em 

diferentes períodos de tempo e com os intervenientes colocados em diferentes 

locais. Na tabela 3.3, é apresentada uma esquematização das quatro categorias 

possíveis. 

 No mesmo local Em locais diferentes 

No mesmo 

tempo 

Interacção face-a-face Interacção síncrona 

distribuída 

Em momentos 

diferentes 

Interacção assíncrona Interacção assíncrona 

distribuída 

Tabela 3.2 - Classificação Tempo-Espaço 

É importante reflectir sobre as implicações do ponto de vista social e técnico 

que estão implícitas nesta classificação, ou seja, no aspecto social há uma 

enorme diferença entre o encontro físico de pessoas, como por exemplo numa 

reunião e uma simulação dessa interacção num ambiente virtual, mesmo que 
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este ocorra em tempo real. Esta é uma das preocupações relacionadas com as 

implicações sociais da implantação de sistemas de groupware.  

Do ponto de vista técnico, consideram-se aspectos relacionados com a 

transmissão de grandes volumes de dados (por exemplo, dados multimédia) e a 

coordenação das actividades realizadas pelos participantes de uma forma 

consistente e eficiente.  

Contudo, há quem critique esta classificação, argumentando que os 

utilizadores pretendem sistemas que satisfaçam as quatro categorias 

apresentadas, considerando que o sistema deve ser suficientemente flexível 

para suportar comunicações síncronas e assíncronas, entre utilizadores quer 

estes estejam remotamente distribuídos ou não. 

2. Classificação por Previsibilidade 

Grudin complementa a classificação anterior (espaço/tempo) por considerar se 

o lugar ou momento são previsíveis ou não, isto é, se se pode ou não prever se 

uma actividade ocorrerá dentro de um dado intervalo de tempo ou num 

determinado local [Grudin 96]. 

Por exemplo, ao enviar uma correspondência electrónica, em geral aguarda-se 

uma resposta dentro de um tempo razoável, sendo esta uma actividade 

altamente previsível em relação aos factores tempo e espaço. Por outro lado, a 

actividade de escrita colaborativa envolve lugares diferentes e previsíveis, e 

momentos diferentes e totalmente imprevisíveis. Por exemplo, dois escritores 

podem realizar a actividade de escrita em locais diferentes, mas cada um deles 

num determinado local provável, escolhendo individualmente o(s) momento(s) 

mais conveniente para realizar a tarefa. 

 Mesmo Tempo Momentos 
Diferentes mas 

Previsíveis 

Momentos 
Diferentes mas 
Imprevisíveis 

Mesmo Local Auxílio a Reuniões Deslocação de 
Tarefas 

Salas de Grupos 

Diferentes mas 
Previsíveis 

Tele/Vídeo 
Conferências 

Correio Electrónico Edição Colaborativa 

Diferentes mas 
Imprevisíveis 

Seminários de 
Interacção Multicast 

Bulletin Boards 
Electrónicos 

Workflow 

Tabela 3.3 - Classificação Tempo-Espaço-Previsibilidade 
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3. Classificação por Tamanho do Grupo 

Uma outra extensão da classificação Tempo/Espaço, proposta por Nunamaker, 

considera importante o tamanho do grupo especialmente no contexto de 

sistemas de suporte a reuniões (EMS) [Nunamaker 97]. Assim, cria-se mais 

uma dimensão na classificação Espaço/Tempo, transformando-a em 

Espaço/Tempo/Tamanho, conforme exemplificado na figura 2.1. 

 

Figura 3.1 – Classificação Tempo-Espaço-Tamanho 

 

4. Classificação segundo a Funcionalidade das Aplicações  

No que respeita à funcionalidade, a classificação dos sistemas de groupware 

são subdivididos segundo as tarefas do processo de colaboração que o sistema 

é capaz de auxiliar. As principais categorias são as seguintes [Ellis 91]:  

• Sistemas de mensagens – suportam a troca assíncrona e distribuída de 

mensagens entre os membros de um grupo. Os principais exemplos são 

o correio electrónico, os sistemas de intercâmbio de documentos e as 

listas de discussão; 

• Editores multi-utilizador – também chamados de sistemas de autoria 

cooperativa, de partilha de documentos e de co-autoria. Estas 

ferramentas permitem que várias pessoas interajam na construção de 

um mesmo texto; 

• Sistemas de gestão electrónica de documentos – possibilitam a edição 

compartilhada de grandes publicações, auxiliando na criação, revisão, 

edição, aprovação, disponibilização, distribuição e controle de acesso; 
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• Salas de reunião electrónica (sistemas de suporte à decisão) – sistema 

de computação para actividades como geração de actas das reuniões, 

contagem de votos, anotação de argumentos e de questões; 

• Sistemas de conferência electrónica – à semelhança dos sistemas de 

mensagens, servem basicamente como uma forma de troca de 

informações. Os utilizadores podem enviar perguntas e/ou fornecer 

respostas, ficando o sistema encarregue de mantê-las agrupadas sobre 

um mesmo assunto e fornecendo ao leitor formas de acesso que 

facilitem a leitura e a busca de informações; 

• Sistemas de gestão de tempo – têm como funções básicas o 

escalonamento de tarefas, baseando-se no seu tempo de duração, nas 

suas dependências e no agendamento de reuniões; 

• Sistemas de workflow – têm como objectivo geral auxiliar, automatizar 

e controlar o processamento do trabalho; 

• Sistemas de partilha de aplicações – permitem a utilização remota de 

programas de computador através da rede. 

À medida que a área evolui, outras aplicações similares irão surgir no mercado. As 

aplicações que hoje se destinam ao trabalho individual serão tendencialmente 

complementadas com uma versão para o trabalho em equipa. 

3.3.4 Sistemas de Workflow 

Edelweiss define workflow como uma descrição lógica de um processo a ser executado 

para alcançar um objectivo específico na empresa [Edelweiss 01]. Este processo pode 

ser constituído por diversos sub-processos inter-relacionados, sendo cada um deles, 

composto por um conjunto de actividades que devem ser executadas de acordo com 

uma determinada ordem pré-estabelecida. 

O objectivo proposto pelo workflow é a melhoria da coordenação do trabalho, o que 

envolve a execução coordenada de múltiplas tarefas realizadas por diferentes entidades. 
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O workflow pode ser definido, como qualquer tarefa executada na prática, em série ou 

em paralelo, por dois ou mais membros de um grupo de trabalho, visando um objectivo 

comum, sendo que a ordem de execução e as condições pelas quais cada tarefa é 

iniciada também são definidas pelo workflow, podendo ainda representar a 

sincronização das tarefas e o fluxo de informações. 

Do ponto de vista prático, o que se pretende saber é que actividade tem de ser efectuada, 

quando, por quem e até que data. As ferramentas de workflow gerem a ordem das 

actividades, ajudando os utilizadores a não se esquecerem dos passos que devem seguir. 

Os sistemas de workflow, no nível mais alto, possuem características em três áreas 

funcionais:  

• Funções durante a construção: preocupam-se com a definição e modelação do 

processo de workflow, bem como das respectivas actividades; 

• Funções de controlo em tempo de execução: preocupam-se com a gestão dos 

processos no ambiente operacional e com a sequência das várias actividades 

para cada parte do processo; 

• Interacções em tempo de execução: ocorrem entre os utilizadores e a ferramenta 

durante o processamento das actividades. 

Além disso, possuem ainda um conjunto comum de funcionalidades que podem ser 

definidas como:  

• Rotação de trabalho: definição da sequência de actividades a serem executadas; 

• Invocação automática de aplicações: uma determinada aplicação pode ser 

invocada automaticamente; 

• Distribuição dinâmica de trabalho: determina quem executará a tarefa; 

• Atribuição de prioridades: alguns sistemas de workflow permitem que a 

prioridade de uma instância possa ser alterada pelo administrador do sistema. 
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• Acompanhamento do trabalho: possibilita acompanhar e determinar o estado 

actual de processamento de uma instância (por exemplo, qual é o responsável, 

quanto tempo está na actividade actual). 

Em cada organização, os processos de negócios apresentam características próprias. 

Considerando a importância do fluxo de trabalho para o sucesso da organização, é 

necessária uma atenção especial logo na modelação e definição destes processos. Se 

desejarmos realmente utilizar as potencialidades desta tecnologia, é necessário 

desenvolver modelos de workflow que permitam representar de forma realista as 

informações qualitativas e quantitativas da organização em causa.  

3.3.5 Avaliação dos Sistemas Groupware 

Um dos requisitos fundamentais de sistemas de groupware é que estes sejam altamente 

configuráveis, para se adaptarem às necessidades dos utilizadores. No entanto, o suporte 

fornecido por estes sistemas aos actores de negócio tem sido sempre parcial visto que os 

actores são entidades complexas e com capacidades multi-tarefa. Assim sendo, o 

suporte apropriado aos processos de produção, distribuição e consumo de informação 

para actores multi-tarefa requer compreender bem: 

• As distintas necessidades informacionais para cada tarefa executada versus papel 

desempenhado. 

• Os padrões de mudança entre tarefas e papéis. 

• A complexidade das interacções. 

3.4 Sumário 

Para compreender a comunicação humana e respectivas interacções examinadas no 

capítulo dois, é importante considerar o meio pelo qual a comunicação se estabelece, 

assim como os efeitos por ela produzidos.  
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Duas das contribuições mais importantes para esta análise foram feitas por John Austin 

(1962) e John Searle (1969) que acreditavam que a linguagem é composta por actos 

comunicativos de vários tipos. A Teoria de Speech Act concentra-se na relação entre a 

comunicação e a acção. 

Austin classifica três tipos de acções que ocorrem na comunicação [Austin 62]: 

• Um acto “locutionary” é equivalente a proferir uma certa frase com um certo 

sentido; 

• Um acto “illocutionary” representa a intenção por detrás do proferimento inicial 

tal como informar, ordenar, avisar, etc., isto é, expressões vocais que têm uma 

certa força convencional; 

• Um acto de “perlocutionary” representa a consequência obtida pelo 

proferimento inicial, o que produzimos ou alcançamos por dizer algo, tal como 

convencer, deter, regulamentar, surpreender, corromper, etc. 

Após as investigações originais de Austin sobre a Teoria de Speech Act, John Searle 

tentou categorizar os tipos de actos de comunicação possíveis na linguagem. Searle 

propõe que todos os actos pertençam a um dos seguintes cinco tipos principais [Searle 

69]: 

• “Representatives” – comprometem o orador com a verdade da proposta 

expressada (afirmar, concluir);  

• “Directives” – tentativas do orador para levar o destinatário fazer algo (solicitar, 

interrogar); 

• “Commissives” – compromete o orador com alguma acção futura (prometer, 

ameaçar, oferecer); 

• “Expressives” – expressa um estado psicológico (agradecer, desculpar, 

cumprimentar, felicitar); 
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• “Declarations” – produz mudanças imediatas no estado institucional e tende a 

utilizar outras expressões linguísticas mais elaboradas (excomungar, declarar 

guerra, baptizar, casar, demitir). 

Searle usou uma mistura de critérios ao estabelecer estes diferentes tipos que incluem o 

“illocutionary point” (o propósito ou objectivo do acto), o seu “ajustamento” com o 

mundo (relação entre a linguagem e o mundo), o estado psicológico do orador e o 

conteúdo do acto (relaciona-se com restrições colocadas aos actos de comunicação 

sobre o seu propósito ou teor).  

Os contributos essenciais proporcionados pelo trabalho de Austin e Searle podem 

resumir-se em três aspectos: 1. o estudo de diferentes intenções comunicativas; 2. o 

estudo das várias reacções psicológicas e comportamentais caracteristicamente evocadas 

num receptor durante comunicação; 3. o estudo das consequências sociais dos actos de 

comunicação. 

No entanto, para se poder tirar conclusões em matérias com teor subjectivo é necessário 

recolher informação e aplicar métodos de análise qualitativa. 

Os métodos de pesquisa qualitativa utilizam-se quando se pretendem analisar situações 

dinâmicas, quando existem interpretações subjectivas da realidade, quando se analisam 

ciências sociais, quando o observador pretende extrair interpretações significativas do 

mundo social, ou quando a observação directa é necessária. 

Existem várias perspectivas filosóficas para a pesquisa qualitativa, havendo também 

vários métodos de pesquisa qualitativa. A escolha do método de pesquisa influencia o 

modo como o investigador irá recolher os dados. Métodos de pesquisa específicos 

implicam habilidades, pressupostos e práticas de pesquisa diferentes. Existem entre 

outras, duas importantes técnicas de pesquisa / observação. 

• Etnografia – O método de pesquisa sociológica e antropológica que procura 

estudar pequenos grupos e seus comportamentos através da observação 

participante. A pesquisa etnográfica tem sido amplamente utilizada pela HCI 

[Geertz 93]. 
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• Etnometodologia – Estudo das forças que influenciam o modo como os 

indivíduos interpretam as situações com que são confrontados [Garfinkel 67]. 

Actualmente, o uso da etnografia é particularmente efectivo numa pequena escala ou em 

ambientes limitados. Em tais casos, a atenção focaliza-se num pequeno conjunto de 

participantes onde se consegue observar nitidamente uma diferenciação de tarefas. 

Concretamente, a observação possui um propósito científico; inicia-se vago e vai-se 

especializando, é realizada no ambiente nativo do assunto; o observador busca entender 

o assunto verdadeiramente; é muito bom no estudo de situações dinâmicas; existem dois 

tipos de observação: participante e não participante; é composto por fazer observações, 

organiza-las, analisa-las e obter conclusões. 

No que toca à tecnologia informática, o seu papel tem sido o de facilitar e organizar os 

processos de partilha de informação, nomeadamente através de sistemas CSCW, que 

suportam grupos de pessoas envolvidas numa tarefa ou objectivo comum e que 

proporcionam um ambiente partilhado. Dentre as diversas categorias de sistemas 

CSCW, destacam-se os sistemas de workflow, cujo objectivo é a melhoria da 

coordenação do trabalho, o que envolve a execução coordenada de múltiplas tarefas 

realizadas por diferentes entidades. 

No apoio aos processos de negócio, os workflows facilitam a distribuição de informação 

em processos de negócio estruturados enquanto que os sistemas groupware facilitam a 

distribuição de informação em processos de negócio não estruturados ou ad-hoc. 

Para Grudin a área de CSCW pode ser vista como a convergência entre duas linhas de 

orientação diferentes mas complementares. Por um lado, os Sistemas de Informação 

focalizam-se na organização como um todo. Por outro, a HCI (Human-Computer 

Interaction) concentra-se nas pessoas enquanto utilizadores de sistemas. A CSCW, por 

sua vez, centraliza-se em grupos de trabalho compostos por pessoas na organização 

[Grudin 91]. 

Um dos requisitos fundamentais de sistemas de groupware é que estes sejam altamente 

configuráveis, para se adaptarem às necessidades dos utilizadores. No entanto, o suporte 

fornecido por estes sistemas aos actores de negócio tem sido sempre parcial visto que os 

actores são entidades complexas e com capacidades multi-tarefa. Assim sendo, o 
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suporte apropriado aos processos de produção, distribuição e consumo de informação 

para actores multi-tarefa requer compreender bem as distintas necessidades 

informacionais para cada tarefa executada versus papel desempenhado, os padrões de 

mudança entre tarefas e papéis e a complexidade das interacções. 
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44  �

Problema 
 

O presente capítulo descreve sumariamente a definição do problema que 

está na base deste trabalho, enquadrando-o também nos conceitos já 

enumerados nos capítulos anteriores. 

4.1 Definição do Problema 

Conforme temos vindo a observar nos capítulos anteriores, as organizações necessitam 

cada vez mais de melhorar a execução dos seus processos de negócio, obtendo de forma 

atempada e adequada a informação essencial ao desempenho das actividades exercidas 

pelos actores de negócio quer estes sejam pessoas ou sistemas computacionais.  

As tecnologias de informação actuais tais como sistemas de intranets, mail, gestão 

documental, groupware, portais e workflows são soluções parciais para este problema 

[Loureiro 03]. Nenhuma destas ferramentas leva em consideração as capacidades multi-

tarefa dos indivíduos. Esta é a principal causa pela qual, apesar da existência de 

numerosas ferramentas, as pessoas ainda despendem muito tempo na obtenção da 

informação necessária para a realização das suas actividades [Degler & Battle 00]. 

A compreensão destes processos possibilita um melhor entendimento sobre a dinâmica 

da mudança de tarefas dos indivíduos na organização. Embora capazes de exibir 

distintos comportamentos, os actores humanos são entidades únicas. Consequentemente, 

um suporte integral dos actores envolve não apenas a captura dos seus requisitos 

informacionais, mas também do seu comportamento. 

Qualquer actor humano tem por natureza a capacidade de alternar entre várias tarefas 

independentes, decompô-las em subtarefas e definir critérios para a sua execução tal 
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como a prioridade, a disponibilidade de recursos, etc. Existem ainda hábitos e 

preferências individuais que podem influenciar a ordem pela qual as tarefas irão ser 

executadas (realizar primeiro as tarefas mais interessantes, ou de manhã as tarefas mais 

exigentes do ponto de vista intelectual, etc). Por fim, podem também surgir factores 

externos que condicionem a acção do actor obrigando-o a uma redefinição dos seus 

critérios (assuntos urgentes, exigências da chefia, etc). 

Em geral, a modelação de processos de negócio envolve a captura de colaborações entre 

múltiplos objectos de negócio dispersos pela organização, tal como actividades, 

objectivos, recursos consumidos e/ou produzidos e actores humanos ou automatizados. 

Contudo, a perspectiva informacional mostrou ser demasiado estática, não conseguindo 

capturar a dinâmica dos processos. Por outro lado, a perspectiva organizacional 

restringe o uso de recursos numa visão horizontal da organização. Por último, as 

perspectivas funcionais e comportamentais envolvem frequentemente modelos baseados 

em fluxos de informação. Deste modo, nenhuma destas perspectivas se mostrou 

suficientemente flexível para representar a dinâmica das organizações actuais. 

A modelação baseada em papéis apresentada anteriormente representa o mesmo actor 

de diferentes perspectivas, descrevendo como os objectos de negócio colaboram entre 

si. Um papel define, as propriedades de um objecto de negócio que são relevantes para a 

interacção com outros objectos de negócio, ou seja, representa portanto, uma parte do 

seu comportamento observável. A união de todos os papéis que um objecto de negócio é 

capaz de desempenhar definiria a totalidade o seu comportamento observável.  

Todavia, para que se possa suportar de forma integral e pró-activa as necessidades 

informacionais requeridas por um actor de negócio, é fundamental compreender os 

aspectos dinâmicos intrínsecos à mudança de comportamento no actor. Para tal, há que 

capturar e analisar não só os comportamentos e requisitos informacionais específicos de 

cada actor, papel e tarefa, mas também, a dinâmica que determina a mudança de 

tarefas/papéis dos actores, o que inclui também as interacções entre estes.  

Conforme descrito no capítulo dois, Zacarias propõe um modelo de arquitectura no qual 

a organização é vista como uma rede de actores individuais e colectivos, associados a 

actividades em execução gerando uma unidade social chamada contexto de interacção. 

Por outro lado, os actores são apresentados como possuindo uma rede de contextos de 
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acção geridos pelo “sistema operativo” do próprio actor, ou seja, o actor tem autonomia 

para tomar determinadas decisões individuais, nomeadamente quando e de que forma 

realizará determinada tarefa. 

Face ao exposto, os conceitos de contexto de acção e contexto de interacção são 

elementos chave na abordagem de modelação proposta por Zacarias. Esta abordagem 

pretende capturar a execução das actividades que compõem os processos de negócio 

focalizando-se nos actores e nas suas capacidades multi-tarefa. No entanto, o modelo 

proposto é ainda muito abstracto. De forma a gerar contributos concretos ao suporte das 

capacidades multi-tarefa dos actores envolvidos em diversos processos de negócio, é 

imprescindível (1) concretizar os conceitos propostos, (2) detalhar a sua representação 

(3) e ilustrar a sua aplicabilidade em casos de estudo concretos. 

Através da presente investigação pretende-se assim:  

• Encontrar evidência empírica da existência dos diversos contextos de acção e de 

interacção a partir de observações num ambiente organizacional real; 

• Concretizar as noções de contexto de acção e de interacção, com especial ênfase 

no contexto de interacção; 

• Propor formas apropriadas para a sua representação. 

Como resultados pretende-se: 

• Definir um método para capturar a informação requerida através de técnicas de 

observação directa;  

• Concretizar a noção de contexto de interacção a partir do método de observação 

definido;  

• Desenvolver uma ferramenta que permita a recolha das acções e interacções 

entre actores demonstrando os conceitos descritos. 
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4.2 Sumário 

Nenhuma das ferramentas desenvolvidas para facilitar o trabalho colaborativo leva em 

consideração as capacidades multi-tarefa dos indivíduos. O suporte integral dos actores 

envolve não apenas a captura dos seus requisitos informacionais, mas também do seu 

comportamento reflectido em decisões diárias como a definição de critérios para a 

execução de uma determinada tarefa, ou mesmo em hábitos e preferências individuais. 

A modelação baseada em papéis descreve como os objectos de negócio colaboram entre 

si mas não expressa os aspectos dinâmicos que determinam a mudança de tarefas e 

papéis ou as interacções entre os actores. 

O modelo proposto por Zacarias revela a existência de dois conceitos, a saber, o 

contexto de acção e o contexto de interacção como elementos chave para a modelação 

de actores e respectivas interacções. 

Contudo, estes conceitos necessitam de ser concretizados. A presente investigação 

pretende encontrar evidência empírica dos diversos contextos de acção e de interacção 

existentes num ambiente organizacional real, concretizar esses conceitos com especial 

ênfase no contexto de interacção e propor formas apropriadas para a sua representação. 

Como resultados pretende-se desenhar um método para capturar a informação requerida 

através da realização de observações directas, concretizar as noções de contexto de 

acção e de interacção (com ênfase no contexto de interacção) a partir das observações 

realizadas e desenvolver uma ferramenta que permita a captura estruturada das acções e 

interacções entre actores demonstrando os conceitos descritos. 
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55  �

Captura de Informação 
 

A natureza do problema estudado no presente trabalho obriga à utilização 

de um método de pesquisa qualitativa. Contudo, este terá de ser 

complementado com outras regras, teorias e conceitos que permitam dar 

significado à informação recolhida e avaliar a sua validade permitindo 

assim tirar conclusões. Algumas dessas conclusões serão abordadas no 

capítulo seguinte ficando as restantes para objecto de estudo em trabalhos 

posteriores. 

5.1 Método aplicado 

A especificação de uma metodologia científica, para além de assegurar que a 

investigação é passível de ser reproduzida, fornece ferramentas ao investigador para 

abordar uma dada problemática de uma forma disciplinada e orientada. 

Segundo Lakatos, um método de investigação científica é “um conjunto de actividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permitem alcançar um 

objectivo (conhecimentos válidos e verdadeiros), traçando o caminho a ser seguido, 

detectando erros e auxiliando as decisões do cientista” [Lakatos 77]. Assim, o método 

de pesquisa assegura não só a credibilidade mas também a reutilização do procedimento 

que conduziu à busca da solução, não garantindo contudo a chegada à solução. 

A selecção da abordagem, dos métodos e técnicas de investigação são fundamentais na 

condução de qualquer estudo. Antes de iniciar a escolha é necessário, primeiramente, 

identificar um conjunto de critérios que possam, posteriormente, ser comparados com as 

características desta investigação, em concreto. 
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De acordo com Yin, há quatro critérios base para seleccionar uma dada abordagem e 

métodos de investigação científica [Yin 94]: 

• Adequação do método aos conceitos envolvidos. 

• Adequação aos objectivos da pesquisa, nomeadamente se a abordagem e 

métodos seleccionados permitem atingir de forma eficaz os objectivos da 

investigação científica. 

• Validade de construção da investigação, para possíveis generalizações dos 

resultados.  

• Garantia que se a investigação for reproduzida, em condições semelhantes, os 

resultados serão os mesmos. 

O presente trabalho, para além do tema e problemática que se propõe abordar (já 

apresentado anteriormente), é caracterizado pela necessidade do investigador estar 

presente no campo para recolher os dados e envolvendo-se nas actividades diárias da 

organização. 

Pelos motivos descritos, optou-se pela abordagem qualitativa, em detrimento da 

quantitativa. Esta opção também é justificada pelas seguintes características inerentes a 

este estudo que não são adequadamente respondidas através de uma abordagem 

quantitativa: 

• Necessidade de presença do investigador no campo (na organização). 

• Necessidade de captar a perspectiva das pessoas. 

• Formulação de novos conceitos teóricos. 

• Impossibilidade de formulação de variáveis claras que possam ser submetidas a 

inferências estatísticas. 

Tendo em consideração que o foco desta análise está na capacidade multi-tarefa dos 

indivíduos, ou genericamente, na colaboração entre objectos de negócio, optou-se por 

realizar uma observação participante inspirada no método etnográfico num ambiente 
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organizacional real. Esta observação visa mostrar as práticas quotidianas no dia a dia na 

organização, ou seja, trata-se de descrições cronológicas, suficientemente detalhadas de 

situações, eventos, pessoas e respectivas interacções num período aproximado de um 

mês. 

A observação participante realizou-se numa equipa de desenvolvimento de aplicações 

informáticas composta por quatro programadores e um chefe de equipa, em que o 

observador é o próprio chefe da equipa. Existe ainda um chefe de área e um consultor 

que embora não façam parte do universo observado, surgem em várias interacções tal 

como outras equipas com quem a equipa observada se relaciona. A figura seguinte 

ilustra o universo seleccionado para observação (delineado a traço grosso), bem como 

outras entidades que com ele se relacionam. 

 

Figura 5.1 – Universo seleccionado para realizar a observação participante 

Durante vários dias, o observador registou tudo o que considerou relevante para a 

investigação em curso numa granularidade suficiente para permitir analisar as 

actividades e interacções entre os intervenientes. Contudo, o observador concentrou a 



MODELAÇÃO DE CONTEXTO EM ENGENHARIA ORGANIZACIONAL 

Ana Rita Fernandes Abril 2006 61 

sua atenção nas interacções visto que não seria humanamente possível registar todas as 

acções de cada um das pessoas envolvidas. Considerou-se que as acções, devido ao seu 

elevado detalhe, deveriam ser capturadas automaticamente por ferramentas informáticas 

que pudessem fornecer uma espécie de registo pormenorizado com informação do tipo 

“abertura do documento acta.doc no dia 20 às 15 horas”. 

A figura seguinte apresenta um excerto das descrições recolhidas pelo observador. Cada 

acção ou interacção encontra-se descrita numa frase/linha separada. As quatro semanas 

de observações deram origem a 534 frases. 

 

Figura 5.2 – Excerto das descrições efectuadas pelo observador (1º dia) 

No entanto, para se poder examinar esta informação houve necessidade de a estruturar 

de forma perceptível. Visto que se encontra em linguagem natural, a primeira 

estruturação considerou apenas as regras gramaticais da língua portuguesa, 

identificando os elementos fundamentais de cada oração existente nas descrições. 

Vejamos um exemplo da aplicação dessas regras: 
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Frase “Mariana marca reunião de ponto de situação para 15h.” 

Sujeito “O ser ou coisa sobre que se faz uma 

afirmação” 1 

Mariana 

Predicado 

verbal 

“Constituído por um verbo de 

significação definida” 

Marcar 

Complemento 

indirecto 

“Palavra ou expressão que designa a 

pessoa ou coisa sobre que 

indirectamente recai a acção expressa 

pelo verbo” 

Membros da equipa  

(subentendido) 

Complemento 

directo 

“Palavra ou palavras que designam o 

objecto sobre que directa ou 

indirectamente recai a acção significada 

pelo verbo” 

Reunião de ponto de 

situação 

Complemento 

circunstancial 

“Palavra ou expressão que designa uma 

circunstância ocasional da acção do 

verbo” 

Ás 15 horas 

Tabela 5.1 - Exemplo de aplicação das regras gramaticais às descrições recolhidas 

Através da aplicação das regras gramaticais é possível determinar várias informações 

importantes, tal como: 

• Actor emissor = Sujeito � Mariana 

• Acção = Predicado verbal � Marcar 

• Actor receptor = Complemento indirecto � Membros da equipa 

• Tarefa = Complemento directo � Reunião de ponto de situação 

• Espaço temporal = Complemento circunstancial � 15 horas 

Contudo, conforme descrito no capítulo três, é necessário haver uma estrutura 

conceptual para a descrição da acção que possibilite uma relação entre os fenómenos 

                                                 
1 Todas as definições encontram-se citadas de [Figueiredo & Ferreira 85]. 
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linguísticos e a acção. Essa estrutura é-nos fornecida pela Teoria de Speech Acts onde 

encontramos os seguintes tipos de actos comunicativos: 

• Locutionary act – acção de transmitir ideias (palavras, sinais, fala, etc). 

• Illocutionary act – revela a intenção por detrás da frase (ordenar, congratular, 

etc) 

• Prelocutionary act – acto resultante do illocutionary act (efeito resultante: 

sucesso / insucesso) 

Aplicando estes conceitos ao exemplo anterior, temos: 

• Illocutionary act = que os membros da equipa aceitem a convocatória para a 

reunião 

• Prelocutionary act = convocatória aceite ⇔ sucesso 

A estruturação das descrições ainda pode ser enriquecida com informações que o 

observador conhece mas não expressou por escrito. Dentre estas temos, o papel 

desempenhado pelo(s) actor(es) e a actividade correspondente à tarefa identificada. Por 

questões de simplicidade e facilidade de análise não estamos a considerar o papel 

existente do lado da actividade conforme foi descrito no ponto 2.3 do presente trabalho.  

• Papel desempenhado pelo actor emissor = Chefe de equipa 

• Papel desempenhado pelo actor receptor = Membro da equipa 

• Actividade que inclui a tarefa = Gestão de equipa 

Por fim e recorrendo novamente à Teoria de Speech Acts, podemos notar que cada 

acção e interacção pode ser categorizada de diferentes formas. As figuras seguintes 

apresentam dois exemplos de categorização de informação apresentados por distintos 

autores: [Parunak 96] e [Moore 98]. 
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Figura 5.3 – Categorização proposta por Parunak [Parunak 96] 

 

Figura 5.4 – Categorização proposta por Moore [Moore 98] 

Seja qual for o nível de detalhe das categorias apresentadas, é importante salientarmos 

que as descrições recolhidas podem ser inicialmente divididas em “Non-Speech Act”, 

caso se trate de tarefas desenvolvidas por uma só pessoa (por exemplo a elaboração da 

lista de projectos), ou em “Speech Act” caso ocorra um qualquer tipo de interacção. 

Dentro desta última podem ainda surgir outras categorias como “informar” e 

“questionar”, que possibilitam a padronização de interacções por outros critérios, 

nomeadamente: 

• Perguntar – requer sempre uma resposta 

• Propor – pressupõe uma aceitação ou uma recusa 

• Informar – não requer resposta 
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Estes são apenas alguns exemplos de classificações que permitem antever interacções 

futuras e até padronizar o tipo de resposta esperada de forma a validar se o recebido 

corresponde ou não às expectativas do actor emissor, ou seja, se o prelocutionary act 

resulta em sucesso ou insucesso. Exemplificando: 

• “Mariana retoma lista de projectos” = “Non-Speech Act” – trata-se de uma 

tarefa desempenhada isoladamente. 

• “Mariana marca reunião de ponto de situação” = “Speech Act” – propõe a 

realização de uma reunião que pode ser aceite ou recusada pelos destinatários 

(membros da equipa). 

• “Alexandre pergunta a Mariana quem efectua a manutenção da actual aplicação 

para cartões” = “Speech Act” – trata-se de uma questão que requer uma 

resposta. 

• “Alexandre informa Mariana sobre o nome da pessoa responsável pela aplicação 

de cartões” = “Speech Act” – trata-se de fornecer uma informação não sendo 

requerida qualquer outra interacção em resposta. 

Em suma, através da aplicação das regras, teorias e conceitos acima descritos, é possível 

obter várias informações importantes relativas ao contexto de acção de cada actor bem 

como ao contexto de interacção verificado entre actores. 

5.2 Sumário 

Considerando que o foco desta análise está na capacidade multi-tarefa dos indivíduos, 

optou-se por realizar uma observação participante inspirada no método etnográfico num 

ambiente organizacional real, onde foram efectuadas descrições cronológicas, 

suficientemente detalhadas de situações, eventos, pessoas e respectivas interacções 

numa equipa de desenvolvimento de aplicações informáticas composta por quatro 

programadores e um chefe de equipa (observador) durante um período aproximado de 

um mês. 
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O observador concentrou a sua atenção nas interacções visto que não seria 

humanamente possível registar manualmente todas as acções de cada uma das pessoas 

envolvidas, considerando-se assim que as acções, devido ao seu elevado detalhe, 

deveriam ser capturadas automaticamente por ferramentas informáticas que pudessem 

fornecer um registo pormenorizado. O registo das acções ficou fora do âmbito da 

presente investigação que possui como foco as interacções.  

A observação resultou numa extensa lista de descrições em linguagem natural cuja 

análise exigia uma estruturação. A primeira estruturação considerou apenas as regras 

gramaticais da língua portuguesa, identificando os elementos fundamentais de cada 

oração existente nas descrições como sujeito, predicado, complemento directo, etc. 

Contudo, conforme descrito no capítulo três, é necessário haver uma estrutura 

conceptual para a descrição da acção que possibilite uma relação entre os fenómenos 

linguísticos e a acção. Deste modo, o segundo passo desta estruturação passou pela 

aplicação da estrutura fornecida pela Teoria de Speech Acts que permite determinar a 

intenção do actor e o efeito resultante da acção. 

A estruturação das descrições foi ainda enriquecida com informações que o observador 

conhece mas não expressou por escrito, tal como o papel desempenhado pelo(s) 

actor(es) e a actividade correspondente à tarefa identificada. 

Seja qual for o nível de detalhe das categorias apresentadas para actos comunicativos na 

teoria de Speech Act, é importante salientarmos que as descrições recolhidas podem ser 

inicialmente divididas em “Non-Speech Act”, caso se trate de tarefas desenvolvidas por 

uma só pessoa, ou em “Speech Act” caso ocorra um qualquer tipo de interacção. Cada 

uma destas categorias poderá ser detalhada consoante as necessidades e o teor da 

investigação. 
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66  �

Resultados Obtidos 
 

A aplicação do método anteriormente descrito ao caso real irá permitir 

tirar importantes conclusões. Essa aplicação já foi iniciada no capítulo 

cinco através dos exemplos apresentados e será completada no presente 

capítulo onde se irá concretizar as noções de contexto de acção e contexto 

de interacção. Por fim, será ainda apresentado um metamodelo que 

sumariza os referidos conceitos. 

 

Um dos objectivos deste capítulo é também verificar a validade das hipóteses e teorias 

formuladas nos capítulos anteriores bem como a sua aplicabilidade à realidade que será 

aferida através do caso de estudo concreto efectuado no ambiente organizacional real já 

introduzido no capítulo anterior. 

6.1 Concretização de Conceitos 

O capítulo cinco descreveu o método a aplicar às descrições efectuadas com base na 

observação dos vários intervenientes. Através dela foi possível identificar um conjunto 

de informações importantes e relevantes quando falamos de acções e de interacções que 

envolvem actores humanos.  

A figura 5.2 apresentou uma numeração em todas as linhas existentes nas descrições. 

Esta numeração foi colocada posteriormente pelo observador que utilizando o amplo 

conhecimento que possui sobre o funcionamento do grupo (visto que faz parte dele) 

agrupou as linhas de acções e interacções em tarefas e actividades. Identificada a tarefa 

a numeração repete-se sempre que a nova linha corresponda a uma mesma tarefa 

previamente numerada. Exemplificando, todas as linhas relacionadas com a reunião de 
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ponto de situação têm o número 1, paralelamente, todas as linhas relacionadas com a 

lista de projectos elaborada pela Mariana têm o número 4. 

Sumarizando, a aplicação da metodologia permite estruturar as descrições 

exemplificadas anteriormente (figura 5.2) e obter a informação apresentada no quadro 

abaixo que representa um excerto das acções e interacções ocorridas no primeiro dia de 

observações. Cada uma das frases existentes nas descrições pode corresponder a um ou 

mais actos identificados na tabela. Estes podem ser do tipo acção (“Non-Speech Act”) 

ou interacção (“Speech Act” e respectiva categoria). Caso se trate de uma interacção a 

coluna “Resposta a” identifica o número correspondente à linha antecessora cujo 

primeiro número identifica a tarefa e o segundo a ordem de sequência dentro da tarefa. 

Por fim, a última coluna é de preenchimento posterior visto que só se conhece o 

resultado ou efeito causado quando ocorre a resposta à interacção. 

Actor emissor / 
Papel Acção Actor receptor / 

Papel Tarefa Espaço 
temporal

Illocutionary act 
(intenção) Categoria Resposta 

a 
Prelocutionary 

act (efeito)
1 1 Mariana - Gestor de 

equipa
REQUEST Carla, Gonçalo, Catarina, 

Alexandre - Membros da 
equipa

reunião de ponto de 
situação

15 horas COMMIT de Carla, 
Gonçalo, Catarina, 
Alexandre

Speech Act - 
Request

--- Sucesso

2 1 Utilizador - Cliente REQUEST Mariana - Supervisor, 
Catarina - Programador

resolver problema na 
actualização automática 
de tabelas

--- Mariana e Catarina 
resolvam o problema

Speech Act - 
Request

--- Sucesso

3 1 Mariana - Programador REQUEST CG - Programador realização de testes 
integrados da aplicação 
de reclamações

--- COMMIT de CG Speech Act - 
Request

--- Sucesso

3 Mariana - Programador DO --- preparação de 
ambiente de testes

--- --- Non-Speech Act - 
DO

--- ---

11 Gonçalo - Programador DO --- desenvolver aplicação 
fornecedores

--- --- Non-Speech Act - 
DO

--- ---

2 2 Catarina - Programador PROPOSE Mariana - Supervisor eliminação da remoção 
lógica de registos

--- ACCEPT de Mariana Speech Act - 
Propose

2.1 Sucesso

2 3 Mariana - Supervisor ACCEPT Catarina - Programador proposta sobre a 
eliminação da remoção 
lógica de registos

--- --- Speech Act - 
Accept

2.2 ---

16 Carla - Programador DO --- desenvolver serviços 
comuns

--- --- Non-Speech Act - 
DO

--- ---

12 Alexandre - Programador DO --- desenvolver aplicação 
correspondência

--- --- Non-Speech Act - 
DO

--- ---

2 4 Catarina - Programador PROPOSE Equipa Integração - 
programador

eliminação da remoção 
lógica de registos

--- ACCEPT de Equipa 
Integração

Speech Act - 
Propose

2.3 Sucesso

1 2 Carla, Gonçalo, Catarina, 
Alexandre - Membros da 
equipa

COMMIT Mariana - Gestor de 
equipa

reunião de ponto de 
situação

--- --- Speech Act - 
Commit

1.1 ---

4 Mariana - Gestor de 
equipa

DO --- lista de projectos --- --- Non-Speech Act - 
DO

--- ---

11 Catarina - Programador DO --- desenvolver aplicação 
fornecedores

--- --- Non-Speech Act - 
DO

--- ---

5 1 Alexandre - Programador ASK Mariana - Supervisor quem efectua a 
manutenção da 
aplicação de cartões

--- ANSWER de Mariana Speech Act - 
Question

--- Insucesso

Nº

 

Tabela 6.1 - Exemplo de aplicação da metodologia para captura de informação relativa ao contexto 

Através desta numeração é também possível representar de uma forma muito simplista 

um pequeno gráfico representativo da sequência de actividades verificada para cada 

uma das pessoas observadas, bem como as interrupções existentes e a altura em que 



MODELAÇÃO DE CONTEXTO EM ENGENHARIA ORGANIZACIONAL 

Ana Rita Fernandes Abril 2006 69 

uma dada actividade foi retomada. A figura seguinte apresenta o gráfico correspondente 

ao primeiro dia. 

 

Figura 6.1 – Gráfico que ilustra a sequência de actividades do 1º dia 

Visto que cada círculo numerado representa uma pessoa executando uma tarefa (e 

obviamente desempenhando um papel específico), este gráfico demonstra (1) a 

existência de vários contextos de acção para cada actor durante um dia e (2) a 

alternância sucessiva entre estes.  

A observação deste gráfico também ilustra que sempre que uma pessoa é interrompida 

na sua actividade, o contexto de acção activo nesse momento fica suspenso até que a 

actividade seja novamente retomada. Portanto, o estado é um atributo importante do 

contexto de acção.  

Note-se que o gestor de equipa Mariana gere muitos mais contextos de acção do que os 

membros da equipa. A tarefa 4 (elaboração da lista de projectos) efectuada pelo 

interveniente Mariana é interrompida e retomada por diversas vezes, conforme 

demonstrado no gráfico. Considerando os conceitos anteriormente descritos, sempre que 

a tarefa é interrompida o contexto de acção do actor relativo a essa tarefa fica suspenso 

ou inactivo (contexto de acção da tarefa 4 = inactivo), activando-se o novo contexto de 

acção relativo à nova tarefa (contexto de acção da tarefa 5 = activo) e assim 

sucessivamente, conforme ilustrado na figura 6.2. Nesta figura adapta-se a modelação 

baseada em papéis de Caetano [Caetano 03] para incluir o conceito de contexto de 

acção.  
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«Actor»

Mariana

«Tarefa 4» «Tarefa 5»

Papel Tarefa Papel Tarefa

Papel ActorPapel Actor

Contexto de AcContexto de Acçção Activoão Activo
(para o actor Mariana num dado 

momento t)

Contexto 
de Acção

Contexto 
de Acção

Contexto de Acção 
Inactivo

«Actor»

Mariana

«Tarefa 4» «Tarefa 5»

Papel Tarefa Papel Tarefa

Papel ActorPapel Actor

Contexto de AcContexto de Acçção Activoão Activo
(para o actor Mariana num dado 

momento t)

Contexto 
de Acção

Contexto 
de Acção
Contexto 
de Acção

Contexto de Acção 
Inactivo

 

Figura 6.2 – Representação do Contexto de Acção Inactivo e Contexto de Acção Activo de um actor 

Naturalmente, algum tempo depois, Mariana volta à tarefa 4 no mesmo ponto em que 

havia ficado activando automaticamente o contexto de acção correspondente a essa 

tarefa. 

As necessidades de informação por parte do actor, bem como o comportamento deste 

dependem do contexto de acção activo num intervalo específico de tempo. Portanto, a 

modelação dos actores de negócio deve considerar a existência de vários contextos de 

acção associados a cada actor e a possibilidade de alternar entre eles, sendo por isso 

necessário guardar como que uma imagem do contexto de acção e o respectivo estado, 

de modo a que cada contexto de acção ao ser reactivado se apresente exactamente igual 

ao momento em que ficou inactivo. 

Por questões de simplicidade na representação não estão a ser considerados os recursos 

informacionais, como a última versão do documento de ponto de situação, embora estes 

estejam referenciados nas descrições (o actor Mariana consultou o documento de ponto 

de situação para a elaboração da lista de projectos; o actor Mariana utilizou o 

documento de ponto de situação e o documento da lista de projectos para preparar 

reunião). 
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Conforme ilustrado no capítulo dois, a metáfora da caixa pode ser aplicada a este caso, 

ou seja, os parâmetros situacionais do contexto de acção são características relacionadas 

com o indivíduo, a tarefa, o papel e o tempo. O seu conteúdo é a colecção de 

informações e comportamentos relevantes determinados pelos valores específicos dos 

parâmetros. O tempo, enquanto factor determinante da relevância da informação, é 

também uma dimensão da noção de contexto de acção.  

O contexto de acção é então uma entidade activa e dinâmica que pode ser vista como 

um processo em execução representando o comportamento e as necessidades 

informacionais de um actor envolvido numa tarefa e desempenhando um papel 

específico, durante um determinado intervalo de tempo.  

No entanto, se completarmos o quadro anterior com mais uma coluna que identifique o 

estado de cada acção/interacção para cada actor interveniente, ainda poderemos 

observar que em cada uma das linhas do quadro anterior é possível determinar um 

estado correspondente ao contexto de acção de cada um dos actores, bem como um 

estado para a própria interacção.  

Em alguns casos são apresentados dois estados para a interacção, por exemplo, iniciado 

e pendente. Isto não significa que sejam simultâneos mas sim que ocorrem 

sequencialmente em momentos diferentes, ou seja, a interacção foi iniciada no momento 

t1 passando seguidamente a pendente no momento t2 (ver tabela 6.2). 
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Actor emissor / 
Papel

Acção Actor receptor / 
Papel

Tarefa Espaço 
temporal

Illocutionary act 
(intenção)

Categoria Resposta 
a 

Estado 
Contexto 

Acção 
Emissor

Estado 
Contexto 

Acção 
Receptor

Estado 
Interacção

Prelocutionary 
act (efeito)

1 1 Mariana - Gestor de 
equipa

REQUEST Carla, Gonçalo, Catarina, 
Alexandre - Membros da 
equipa

reunião de ponto de 
situação

15 horas COMMIT de Carla, 
Gonçalo, Catarina, 
Alexandre

Speech Act - 
Request

--- Activo Iniciado Iniciado / 
Pendente

Sucesso

2 1 Utilizador - Cliente REQUEST Mariana - Supervisor, 
Catarina - Programador

resolver problema na 
actualização automática 
de tabelas

--- Mariana e Catarina 
resolvam o problema

Speech Act - 
Request

--- Activo Iniciado Iniciado Sucesso

3 1 Mariana - Programador REQUEST CG - Programador realização de testes 
integrados da aplicação 
de reclamações

--- COMMIT de CG Speech Act - 
Request

--- Iniciado Iniciado Pendente Sucesso

3 2 Mariana - Programador DO --- preparação de 
ambiente de testes

--- --- Non-Speech Act - 
DO

--- Activo --- --- ---

11 Gonçalo - Programador DO --- desenvolver aplicação 
fornecedores

--- --- Non-Speech Act - 
DO

--- Retomado --- --- ---

2 2 Catarina - Programador PROPOSE Mariana - Supervisor eliminação da remoção 
lógica de registos

--- ACCEPT de Mariana Speech Act - 
Propose

2.1 Activo Retomado Activo Sucesso

2 3 Mariana - Supervisor ACCEPT Catarina - Programador proposta sobre a 
eliminação da remoção 
lógica de registos

--- --- Speech Act - 
Accept

2.2 Activo Activo Activo / 
Terminado

---

16 Carla - Programador DO --- desenvolver serviços 
comuns

--- --- Non-Speech Act - 
DO

--- Retomado --- --- ---

12 Alexandre - Programador DO --- desenvolver aplicação 
correspondência

--- --- Non-Speech Act - 
DO

--- Retomado --- --- ---

2 4 Catarina - Programador PROPOSE Equipa Integração - 
programador

eliminação da remoção 
lógica de registos

--- ACCEPT de Equipa 
Integração

Speech Act - 
Propose

2.3 Activo Iniciado Iniciado Sucesso

1 2 Carla, Gonçalo, Catarina, 
Alexandre - Membros da 
equipa

COMMIT Mariana - Gestor de 
equipa

reunião de ponto de 
situação

--- --- Speech Act - 
Commit

1.1 Activo Retomado Activo / 
Terminado

---

4 Mariana - Gestor de 
equipa

DO --- lista de projectos --- --- Non-Speech Act - 
DO

--- Iniciado --- --- ---

11 Catarina - Programador DO --- desenvolver aplicação 
fornecedores

--- --- Non-Speech Act - 
DO

--- Retomado --- --- ---

5 1 Alexandre - Programador ASK Mariana - Supervisor quem efectua a 
manutenção da 
aplicação de cartões

--- ANSWER de Mariana Speech Act - 
Question

--- Iniciado Iniciado Iniciado Insucesso

Nº

 

Tabela 6.2 - Observações estruturadas e completadas com informação relativa ao estado dos contextos de acção e interacção
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É importante destacar que estes estados estão associados aos actores e não à actividade. 

Contudo, através desta análise torna-se perceptível que o contexto de interacção emerge 

das interacções entre dois actores em contextos de acção específicos sobre uma mesma 

actividade. A figura 6.3 ilustra esse conceito utilizando uma adaptação da notação 

adoptada na modelação baseada em papéis apresentada por Caetano [Caetano 03]. 

 

«Actor»

«Actividade»

«Actor»Papel Actor Papel Actor

Contexto de AcContexto de Acççãoão
(do actor Mariana)

Mariana Catarina

Contexto de AcContexto de Acççãoão
(do actor Catarina)

Contexto de InteracContexto de Interacççãoão
(entre os actores Mariana e Catarina)

«Tarefa» «Tarefa»

Papel Tarefa Papel Tarefa

Contexto 
de Acção

Contexto 
de Acção

Contexto de 
Interacção

«Actor»

«Actividade»«Actividade»

«Actor»Papel ActorPapel Actor Papel ActorPapel Actor

Contexto de AcContexto de Acççãoão
(do actor Mariana)

Mariana Catarina

Contexto de AcContexto de Acççãoão
(do actor Catarina)

Contexto de InteracContexto de Interacççãoão
(entre os actores Mariana e Catarina)

«Tarefa»«Tarefa» «Tarefa»«Tarefa»

Papel TarefaPapel Tarefa Papel TarefaPapel Tarefa

Contexto 
de Acção
Contexto 
de Acção

Contexto 
de Acção
Contexto 
de Acção

Contexto de 
Interacção

Contexto de 
Interacção

 

Figura 6.3 – Representação do Contexto de Interacção 

No entanto, todos estes elementos surgem no dia a dia dos actores em plena execução 

das suas tarefas. A figura seguinte exemplifica esta dinâmica com um caso concreto. 

 



MODELAÇÃO DE CONTEXTO EM ENGENHARIA ORGANIZACIONAL 

Ana Rita Fernandes Abril 2006 74 

 

Figura 6.4 – Representação da dinâmica entre Contexto de Acção / Interacção e respectivos estados 



MODELAÇÃO DE CONTEXTO EM ENGENHARIA ORGANIZACIONAL 

Ana Rita Fernandes Abril 2006 75 

Conforme observado, o consumo e produção de informação são normalmente 

efectuados quando os actores estão em contextos de acção específicos. Para existir 

intercâmbio de informação, os contextos de acção e de interacção correspondentes 

devem estar activos. Após ser produzida, a informação é consumida pelos contextos de 

acção individuais de cada actor segundo os protocolos e regras de interacção do 

contexto de interacção correspondente. A captura dos protocolos e regras dos contextos 

de interacção ficou fora do âmbito da presente investigação. 

6.2 Metamodelo para o Contexto de Acção e 
Interacção 

O caso de estudo permitiu ilustrar os seguintes conceitos e ideias: 

• O contexto de acção surge da conjugação entre o actor, o papel desempenhado e 

a tarefa, num determinado espaço temporal.  

• Cada conjugação actor-papel-tarefa determina um contexto de acção diferente 

num dado momento. 

• O contexto de acção pode assumir vários estados: activo, iniciado, suspenso, 

retomado e terminado. 

• Cada actividade em execução gera uma unidade denominada por contexto de 

interacção que surge como uma característica emergente da interacção entre 

actores, determinada pelo momento e pela actividade. O contexto de interacção 

reflecte a história e o estado das interacções em curso sobre a actividade. 

Aplicando técnicas de análise apropriadas a partir da história das interacções é 

possível determinar os protocolos e regras de interacção recorrentes, (mas isto 

ficou fora do âmbito da presente investigação). 

• Antes de agir ou interagir, os actores humanos devem primeiramente identificar 

e activar o contexto de acção correspondente. Cada actor tem as suas próprias 

regras de activação de contextos, mas a captura e representação destas regras 

ficou fora do âmbito da presente investigação 
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Com base no estudo desenvolvido e nas conclusões apresentadas, é possível construir 

um metamodelo que espelhe os elementos acima descritos. A figura seguinte apresenta 

esse metamodelo. 

«papel»

«actividade»

«actor»

«contexto de 
interacção»

1

1
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«contexto de acção»
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«acção»

1

1..*

 

Figura 6.5 – Metamodelo representativo do Contexto de Acção e Contexto de Interacção 

Ao nível da modelação facilmente se consegue apurar a relação entre o actor, o papel 

desempenhado, a tarefa e a actividade correspondente. Os restantes elementos surgem 

unicamente ao nível da execução. Assim temos, o contexto de acção resultante da 

conjugação actor-papel-tarefa, que é composto por uma ou mais acções e possui um 

atributo estado. Da conjugação entre dois contextos de acção activos e uma mesma 

actividade, surge o contexto de interacção, composto por uma ou mais interacções que 

possuem um estado num determinado intervalo de tempo e cujo resultado pode ser 

aferido como tendo sido bem sucedido ou mal sucedido. 

6.3 Sumário 

A aplicação do método descrito no capítulo cinco permite estruturar as descrições 

obtidas pela observação participante efectuada num ambiente organizacional real. 
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Através dessa estruturação é possível isolar alguns elementos como o actor emissor, a 

acção, o actor receptor, os papéis desempenhados, a tarefa, o espaço temporal, a 

intenção do actor emissor, a categoria da acção e o efeito causado. 

Contudo, a observação da sequência das actividades e respectivas interrupções permitiu 

identificar o estado como um atributo importante. Sempre que uma pessoa é 

interrompida, o seu contexto de acção fica suspenso até que seja novamente retomado. 

Assim sendo, o contexto de acção é então uma entidade activa e dinâmica que pode ser 

vista como um processo em execução representando o comportamento e as necessidades 

informacionais de um actor envolvido numa tarefa e desempenhando um papel 

específico, durante um determinado intervalo de tempo.  

Foi igualmente feita uma análise ao estado de cada interacção entre actores, permitindo 

concluir que, o contexto de interacção emerge da interacção entre dois actores com 

contextos de acção activos sobre uma mesma actividade, num determinado intervalo de 

tempo, possuindo também um atributo estado a ele associado e um resultado. 

Por fim, a figura 6.5 apresenta o metamodelo obtido através do estudo realizado. 
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77  �

Implementação do Caso Prático 
 

O presente capítulo descreve a implementação do caso prático que serviu 

de base a este trabalho. São ainda efectuadas algumas considerações sobre 

a ferramenta desenvolvida e a forma como foram implementados os 

conceitos definidos ao longo da investigação. 

7.1 Descrição do Caso Prático 

Conforme temos vindo a analisar nos dois capítulos anteriores, a componente prática da 

presente investigação é composta por: 

1. Observações e descrições. Com base na técnica de observação conhecida como 

Etnografia, o autor realizou uma observação participante (o autor também fez 

parte da amostra observada) do seu grupo de trabalho composto por cinco 

pessoas (um chefe e quatro programadores) que desenvolvem aplicações 

informáticas. Estas descrições focalizaram-se em pessoas, eventos, acções, 

interacções e comportamentos. 

2. Estruturação da informação recolhida. Em virtude de as descrições efectuadas se 

encontrarem em linguagem natural houve necessidade de recorrer a alguns 

mecanismos que permitissem a sua estruturação de modo a possibilitar uma 

melhor análise posterior.  

a. A primeira iteração consistiu na aplicação de regras gramaticais 

identificando-se o actor emissor, a acção, o actor receptor, a tarefa e o 

espaço temporal. 
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b. A segunda iteração consistiu na aplicação da Teoria de Speech Acts com 

o objectivo de categorizar os actos comunicativos, percebendo ainda qual 

a intenção do actor e o resultado esperado. 

c. A última iteração visa apenas complementar a informação por identificar 

o papel desempenhado pelos actores e a actividade mais geral que inclui 

a(s) tarefa(s) identificadas nas descrições. 

3. Análise da informação.  

a. A numeração dos eventos agrupada por tarefa facilitou a análise da 

sequência das actividades e respectivas interrupções. 

b. Essa análise permitiu identificar o estado como um atributo importante 

da acção e da interacção. 

c. Permitiu ainda identificar o atributo resultado como o efeito da 

interacção. 

4. Formulação de conceitos. Foram utilizadas as seguintes definições: 

a. Contexto de Acção como a conjugação entre actor, papel desempenhado 

e tarefa num dado momento, podendo assumir vários estados. 

b. Contexto de Interacção como resultante da interacção entre dois ou mais 

actores cujos contextos de acção estejam activos e relacionados à mesma 

actividade num dado momento. Cada interacção pode assumir vários 

estados e ter um resultado. 

5. Implementação de conceitos. Por fim, foi desenvolvida uma aplicação na 

tecnologia .Net que será apresentada no ponto seguinte. 
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7.2 Implementação da aplicação 

A implementação dos conceitos acima descritos levou ao desenvolvimento de uma 

aplicação para permitir a captura estruturada da informação (pessoas, tarefas, acções, 

interacções, etc), cujo modelo de dados se encontra representado na figura seguinte: 

 

Figura 7.1 – Modelo de dados da aplicação 

O modelo apresenta duas tabelas principais, a saber, a tabela de “Accao” e a tabela 

“Interaccao”. A primeira contém informação sobre as tarefas desempenhadas por um 

actor isoladamente. Idealmente, esta tabela deveria ser preenchida por um serviço 

instalado na máquina do utilizador e que recolhesse todo o tipo de acções efectuadas 

como abertura de um ficheiro, execução de uma aplicação, etc. Visto que esse serviço se 

encontra no âmbito de um outro trabalho, estamos apenas a considerar acções numa 

perspectiva mais abrangente, fazendo uma comparação directa com uma lista de tarefas. 

Por exemplo, a elaboração de uma lista de projectos contém várias acções: abrir a 

aplicação excel, preencher o quadro, consultar um documento, etc. Contudo, não é 
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possível conseguir este tipo de detalhe com observações pelo que a granularidade 

escolhida é bastante menor, ficando apenas pela identificação da tarefa em si que será 

suficiente para perceber as sucessivas mudanças entre contextos. 

A tabela “Interaccao” contém então todos os actos comunicativos que puderam ser 

observados entre actores: 

• A identificação do contexto de acção (conjugação ternária actor, papel, tarefa) 

do emissor e do actor receptor; 

• O verbo da interacção que descreve a acção (categoria aplicada pela teoria de 

speech acts); 

• A resposta pretendida (uma proposta pressupõe uma aceitação ou rejeição); 

• A identificação da interacção precedente fazendo uma distinção entre reply e 

respond. O reply corresponde a uma resposta directa à interacção precedente, por 

exemplo, a aceitação da convocatória para a reunião. O respond corresponde a 

uma interacção desencadeada pela interacção precedente mas que não lhe 

responde directamente, por exemplo, quando Alexandre pergunta a Mariana 

sobre quem efectua a manutenção da aplicação de cartões e Mariana, não 

sabendo a resposta, vai fazer a mesma pergunta à equipa responsável pela 

menutenção. 

• A data da ocorrência; 

• O estado em que se encontra a interacção. 

As tabelas de verbos estruturam as acções e as interacções eliminando a redundância 

das palavras. O atributo “SoResposta” na tabela “VerboInteraccao” permite identificar 

automaticamente quais os verbos que devem aparecer apenas para resposta, tal como 

“aceitar”, “rejeitar”, “responder”, etc. 

A figura seguinte apresenta o ecrã da aplicação que recolhe as interacções, aqui 

designadas como mensagens por ser mais intuitivo. 
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Figura 7.2 – Ecrã para inserção de mensagens (interacções) 

A zona 1 permite ao utilizador identificar o contexto de acção do emissor por indicar a 

pessoa, o papel desempenhado e a tarefa.  

Na zona 2, o quadro “Lista de Mensagens” vai indicando as interacções que obedecem 

aos critérios seleccionados na zona 1 e possui três botões que permitem criar uma nova 

mensagem (“New”), responder a uma mensagem existente (“Reply”) ou continuar a 

“conversação” por desencadear outra interacção (“Forward”).  

Por fim, a zona 3 permite ao utilizador seleccionar o tipo de mensagem (solicitar, 

propor, perguntar, etc), o(s) destinatário(s) da sua mensagem e a resposta que pretende, 

tendo ainda outros campos para descrever o pretendido (assunto e corpo da mensagem).  

Embora seja possível seleccionar vários destinatários, ao premir o botão “Enviar 

Mensagem”, será automaticamente criada uma interacção para cada destinatário visto 

que cada um poderá responder de diferentes formas. Assim sendo, após a inserção da 
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mensagem, a zona 2 (“Lista de Mensagens”) apresentará os seguintes registos, 

conforme ilustrado na figura  

 

Figura 7.3 – Lista de mensagens após inserção 

A utilização de cores no estado da interacção e nos nomes dos intervenientes permite 

uma rápida identificação da informação. 

Após a introdução da mensagem representada na imagem (por exemplo o caso 

específico da interacção entre os actores Mariana e Carla), no ecrã do actor Carla 

aparece imediatamente a solicitação feita pelo actor Mariana, ou seja, é iniciado o 

contexto de interacção entre ambos os actores.  

No mesmo ecrã é ainda indicada qual a resposta esperada pelo actor emissor.  

O actor Carla selecciona a mensagem e inicia a interacção de resposta por premir o 

botão “reply”. A figura seguinte apresenta o ecrã correspondente à resposta do actor 

Carla, onde o destinatário aparece automaticamente filtrado e seleccionado, sendo 

escolhido apenas o tipo de resposta (neste caso aceitou a convocatória) e o estado da 

interacção.  

Visto que não haverá mais interacções relativas a esta convocatória, o actor Carla 

finaliza a interacção. Caso, por exemplo, se tivesse proposto outra data para a reunião, a 

interacção permaneceria activa e no estado pendente visto requerer aceitação. 
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Figura 7.4 – Ecrã de resposta à mensagem (interacção) 

O contexto de interacção é automaticamente actualizado e visível para o outro actor, 

ficando a lista de mensagens do actor Mariana do seguinte modo: 

 

Figura 7.5 – Lista de mensagens do actor Mariana após finalização da interacção por parte do actor Carla 

Contudo, existem contextos de interacção que incluem várias interacções. Para facilitar 

a consulta do histórico de tudo o que se passou, a aplicação permite visualizar, através 

do duplo clique na interacção pretendida da lista de mensagens, um outro ecrã com 

todas as interacções relativas a um determinado contexto, conforme exemplificado na 



MODELAÇÃO DE CONTEXTO EM ENGENHARIA ORGANIZACIONAL 

Ana Rita Fernandes Abril 2006 85 

figura 7.6. É possível ainda observar que esta interacção em particular teve como 

resultado “sucesso” visto que a resposta esperada foi igual à resposta efectiva. 

 

Figura 7.6 – Lista de mensagens do actor Mariana após finalização da interacção por parte do actor Carla 

No entanto, para que fosse possível apurar as interrupções e a sequência das actividades, 

a aplicação possui um ecrã onde o actor poderá identificar quais as tarefas que 

desempenhou isoladamente, ou seja, os contextos de acção em que participou e quando 

retomou determinadas tarefas. 

Seleccionando o item “Registo de Acções” no menu “Mensagens e Acções” o utilizador 

acede ao ecrã representado na figura 7.7 onde poderá inserir uma nova acção, retomar 

uma acção já iniciada e que foi interrompida por outra acção ou interacção, e finalizar 

uma determinada acção. 
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Figura 7.7 – Ecrã para inserção de acções 

Este registo de acções vai permitir analisar o número de interrupções ocorridas para 

uma determinada tarefa ilustrando como na prática os actores navegam entre contextos 

sejam eles de acção ou de interacção. 

Através da funcionalidade de consultas também disponibilizada pela aplicação é 

possível analisar em detalhe a sequência de acções e interacções ocorridas de acordo 

com determinados critérios, por exemplo, um determinado actor desempenhando um 

papel específico.  

A figura 7.8 mostra um excerto dessa sequência para o actor Mariana no primeiro dia de 

observações. 
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Nome 
Pessoa 
Emissor

Descrição 
Papel 

Emissor

Nome 
Pessoa 

Receptor

Descrição 
Papel 

Receptor

Descrição 
Actividade

Verbo Acção 
/ Interacção

Descrição 
Acção / Interacção

Verbo 
Resposta 
Esperada

Data Descrição 
Estado

Mariana Gestor de 
equipa

Alexandre Membro de 
equipa

Gestão de equipa solicitar solicitar Reunião de ponto de 
situação

aceitar 2004-12-06 
09:20:39.000

Finalizado

Mariana Gestor de 
equipa

Carla Membro de 
equipa

Gestão de equipa solicitar solicitar Reunião de ponto de 
situação

aceitar 2004-12-06 
09:20:39.000

Finalizado

Mariana Gestor de 
equipa

Catarina Membro de 
equipa

Gestão de equipa solicitar solicitar Reunião de ponto de 
situação

aceitar 2004-12-06 
09:20:39.000

Finalizado

Mariana Gestor de 
equipa

Gonçalo Membro de 
equipa

Gestão de equipa solicitar solicitar Reunião de ponto de 
situação

aceitar 2004-12-06 
09:20:39.000

Finalizado

Equipa 
Integração

Cliente Mariana Supervisor Actualização 
automática de 
tabelas

solicitar solicitar Resolver problema na 
actualização de tab

resolver 2004-12-06 
10:57:16.000

Em curso

Mariana Programador Equipa CG Supervisor Aplicação de 
reclamações

propor propor realização de testes 
integrados

aceitar 2004-12-06 
10:59:28.000

Pendente

Mariana Programador
--- ---

Aplicação de 
reclamações

preparar preparar ambiente de testes
---

2004-12-06 
11:00:16.000

Em curso

Catarina Programador Mariana Supervisor Actualização 
automática de 
tabelas

propor propor eliminação da remoção 
lógica de registos

aceitar 2004-12-06 
11:09:50.000

Finalizado

Mariana Supervisor Catarina Programador Actualização 
automática de 
tabelas

aceitar aceitar eliminação da remoção 
lógica de registos ---

2004-12-06 
11:11:05.000

Finalizado

Catarina Membro de 
equipa

Mariana Gestor de 
equipa

Gestão de equipa aceitar aceitar Reunião de ponto de 
situação ---

2004-12-06 
14:32:26.000

Finalizado

Alexandre Membro de 
equipa

Mariana Gestor de 
equipa

Gestão de equipa aceitar aceitar Reunião de ponto de 
situação ---

2004-12-06 
14:32:53.000

Finalizado

Gonçalo Membro de 
equipa

Mariana Gestor de 
equipa

Gestão de equipa aceitar aceitar Reunião de ponto de 
situação ---

2004-12-06 
14:33:16.000

Finalizado

Carla Membro de 
equipa

Mariana Gestor de 
equipa

Gestão de equipa aceitar aceitar Reunião de ponto de 
situação ---

2004-12-06 
14:33:25.000

Finalizado

Mariana Gestor de 
equipa --- ---

Gestão de 
projectos

elaborar Lista de projectos/recursos
---

2004-12-06 
14:34:05.000

Em curso

Equipa CG Supervisor Mariana Programador Aplicação de 
reclamações

aceitar aceitar realização de testes 
integrados ---

2004-12-06 
14:35:45.000

Pendente

Mariana Programador Equipa CG Supervisor Aplicação de 
reclamações

enviar enviar registos de teste receber 2004-12-06 
14:36:45.000

Em curso

Alexandre Programador Mariana Supervisor Aplicação de 
correspondência

perguntar perguntar quem faz a manutenção 
da aplicação de cartões

responder 2004-12-06 
14:42:20.000

Em curso

Mariana Supervisor Equipa 
Manutenção

Chefe de área Aplicação de 
correspondência

perguntar perguntar quem faz a manutenção 
da aplicação de cartões

responder 2004-12-06 
14:44:02.000

Em curso

Mariana Gestor de 
equipa --- ---

Gestão de 
projectos

elaborar Lista de projectos/recursos
---

2004-12-06 
14:48:33.000

Em curso

Utilizador Utilizador Mariana Programador Aplicação de 
reclamações

solicitar solicitar resolução de problema na 
aplicação de reclamações

resolver 2004-12-06 
14:53:56.000

Em curso

 

Figura 7.8 – Sequência de acções e interacções para o actor Mariana no primeiro dia de observações 

Por último, a aplicação ainda possui uma opção denominada “Gestão” onde poderão ser 

registadas informações auxiliares, nomeadamente, pessoas, papéis, actividades, tarefas, 

verbos disponíveis para acções e interacções e estados possíveis. No entanto, quer no 

ecrã de mensagens, quer no ecrã de acções, é possível aceder através do botão  a 

qualquer um destes ecrãs para carregamento de informação adicional. 

Fica assim demonstrada a implementação dos conceitos definidos ao longo da presente 

investigação. 
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7.3 Sumário 

A implementação prática desenvolvida no âmbito deste trabalho envolveu vários passos, 

a saber, recolha de informação por meio de observações, elaboração de descrições com 

base nas observações, estruturação da informação por meio de regras gramaticais e 

categorização, análise da informação, formulação de conceitos e respectiva 

implementação numa aplicação desenvolvida na tecnologia .net. 

A aplicação permite que os actores intervenientes registem de forma estruturada as suas 

acções e interacções, eliminando a redundância das palavras e permitindo de forma 

clara analisar a sequência das acções e actos comunicativos, implementando assim os 

conceitos definidos ao longo da presente investigação. 
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88  �

Conclusões e Trabalho Futuro 
 

Neste capítulo discutem-se as principais contribuições e conclusões da 

investigação efectuada. Fazem-se ainda algumas considerações sobre 

aspectos que deverão ser alvo de investigação em trabalho futuro. 

8.1 Contributos e conclusões 

O objectivo primordial da presente investigação consistiu em demonstrar a necessidade 

do conceito de contexto de acção e contexto de interacção para modelar os 

comportamentos e as necessidades informacionais dos actores e interacções entre eles. 

Esses comportamentos e necessidades resultam da execução diária das actividades que 

compõem os processos de negócio. Teve-se também em consideração a aplicabilidade 

possível na optimização dos processos de trabalho, nomeadamente, na interrupção e 

retoma de uma determinada actividade, na relação entre o actor, a actividade e os 

recursos informacionais necessários e na partilha de recursos entre actores.  

Em suma, como principais contribuições fornecidas por este estudo podemos enumerar 

as seguintes: 

• Foi possível demonstrar empiricamente a existência do conceito de contexto de 

acção e do conceito de contexto de interacção tendo por base uma análise 

cuidada com especial enfoque no dia a dia dos actores no ambiente 

organizacional. 

• Consequentemente, foi também possível concretizar a noção de contexto de 

acção e contexto de interacção, com especial enfoque neste último, 

representando-os num meta-modelo. 
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• O método aplicado para captura da informação relevante na concretização dos 

conceitos mostrou ser extremamente adequado ao problema e suficientemente 

flexível para outras adaptações e reutilizações de acordo com a perspectiva em 

análise ou âmbito da investigação em causa. 

• A ferramenta desenvolvida para recolha estruturada de acções e interacções 

entre actores também poderá vir a ser utilizada por um qualquer grupo de 

trabalho visto que permite aos diversos utilizadores intervenientes registar os 

eventos e situações que considerar importantes, facilitando a navegação entre 

contextos e actividades. 

8.2 Trabalho Futuro 

Conforme todos podemos comprovar no dia a dia empresarial, nem sempre é fácil saber 

como se resolveu anteriormente um problema, onde estão os documentos necessários 

para solucionar determinada questão, quais as tarefas que estão por terminar, quais 

dessas estão dependentes de outrem, em que ponto ficámos no tratamento de um assunto 

específico, etc. 

Muito se tem feito na Engenharia Informática para tentar minimizar o elevado tempo 

gasto nestas questões embora os sistemas se focalizem sempre noutros aspectos também 

importantes mas que não permitem obter na perspectiva do actor uma visão integrada do 

todo de forma a contextualiza-lo rapidamente, envolvendo-o directamente na 

informação necessária e não redundante para um determinado momento. 

As tecnologias de informação actuais tais como sistemas de intranets, mail, gestão 

documental, groupware, portais e workflows têm mostrado ser soluções parciais para 

este problema. Conforme já referido ao longo deste documento, as grandes quantidades 

de informação pertencente a um determinado domínio, frequentemente disponibilizadas 

nestes sistemas, raramente melhora a qualidade do serviço desenvolvido diariamente 

pelos trabalhadores da empresa, visto ser muito vasto e não estar, na generalidade dos 

casos, acessível de uma forma rápida e directa, nem navegável “on demand” em tempo 

real. 
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Os sistemas baseados na pré-especificação e na pré-determinação requerida pela 

programação lógica, estabelecem a ponte entre a informação que nele entra (input) e a 

informação que dele deve resultar (output). No entanto, este modelo mecânico de 

processar a informação, embora se baseie em consenso e convergência dos 

procedimentos organizacionais, condiciona a especificação de objectivos, tarefas e 

procedimentos, de forma a serem atingidos os resultados pré-determinados. 

No apoio aos processos de negócio, os workflows visam facilitar a distribuição de 

informação em processos de negócio estruturados. Contudo, se desejarmos realmente 

utilizar as potencialidades desta tecnologia, é necessário desenvolver modelos de 

workflow que permitam representar de forma realista as informações qualitativas e 

quantitativas da organização em causa.  

No que respeita aos sistemas groupware, estes facilitam a distribuição de informação 

em processos de negócio não estruturados. Contudo, eles deveriam ser altamente 

configuráveis, para se adaptarem às necessidades dos utilizadores, mas inversamente, o 

suporte fornecido por estes sistemas aos actores de negócio tem sido sempre parcial 

visto que os actores são entidades complexas e com capacidades multi-tarefa.  

Assim sendo, o suporte apropriado aos processos de produção, distribuição e consumo 

de informação para actores multi-tarefa requer compreender bem as distintas 

necessidades informacionais para cada tarefa executada versus papel desempenhado, os 

padrões de mudança entre tarefas e papéis, abrangendo ainda a complexidade das 

interacções e respectivos estados. 

Face ao exposto, existem algumas áreas onde seria muito importante aplicar os 

conhecimentos aqui adquiridos: 

• Com base na informação recolhida, ou eventualmente detalhando-a, é possível 

inicialmente inferir e posteriormente determinar quais as regras de mudança de 

contextos dos actores individuais ou do processo concretizando o nível de 

mudança de contextos referido na arquitectura proposta por Zacarias.  

• Também seria de muito interesse encontrar os padrões, protocolos ou regras de 

interacção que ocorrem nos grupos de trabalho e que podem variar de grupo 

para grupo. 
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• Na tentativa de adequar as ferramentas já existentes às reais necessidades dos 

utilizadores seria interessante desenvolver formas de categorizar a informação 

de acordo com a tarefa, actividade e processo de negócio a que corresponde, 

complementando essa informação com a estrutura de papéis vigentes na 

organização. 

• Analisar a aplicabilidade do armazenamento do histórico das acções efectuadas 

para a resolução de um determinado problema de acordo com o contexto activo, 

com o objectivo de evitar que o utilizador tenha de pesquisar essa informação 

com base em palavras chave, ou que um novo utilizador tenha de investigar 

quais os recursos informacionais utilizados ou até mesmo dependa de outros 

actores humanos para obter a informação necessária para a realização da sua 

tarefa. 

• As noções de contexto de acção e contexto de interacção aqui descritas, podem 

também eventualmente complementar a noção de contexto utilizada na 

computação ubíqua visto que esta consiste no conjunto de características do 

ambiente que cerca as actividades ao passo que as noções de contexto de acção 

e contexto de interacção se baseiam nos actores podendo assim contribuir com 

aspectos pessoais e de adaptação às necessidades de cada indivíduo. 

Por fim, poderá ainda ser efectuada uma outra análise bastante mais ambiciosa e 

abrangente mas ainda assim bastante válida. Uma vez que este tipo de levantamento de 

actividades espelha exactamente o funcionamento da organização, essa análise 

consistiria em averiguar o grau de alinhamento da realidade aos processos de negócio 

conhecidos e modelados na empresa embora estejamos garantidamente em graus de 

granularidade bastante distintos. 
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Apêndice:�
Descrições Resultantes da Observação 

 

São apresentadas neste apêndice todas as descrições obtidas pelo 

levantamento efectuado no ambiente organizacional real. 

2ª feira – 06-12-2004 

1 - Mariana marca reunião de ponto de situação para 15h. 

2 - Mariana e Catarina recebem um mail sobre erro em produção na actualização 

automática de tabelas. 

3 - Mariana fala com equipa CG para realizar testes integrados em desenvolvimento 

para a aplicação de reclamações. 

3 - Mariana prepara ambiente de testes. 

11 - Gonçalo inicia o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

2 - Catarina conversa com Mariana e decidem deixar de haver remoção lógica de 

registos de modo a não haver mensagens em espera na equipa de integração e 

proporcionar uma actualização on-line dos registos. 

16 - Carla inicia desenvolvimento de serviços comuns. 

12 - Alexandre inicia desenvolvimento da aplicação correspondência. 

2 - Catarina conversa com a equipa de integração sobre a possibilidade de alterar as 

mensagens para deixar de fazer update a um campo (remoção lógica) e passar 

remover o registo fisicamente. 

1 - Mariana recebe os accepted da reunião de ponto de situação no mail. 

4 - Mariana produz uma lista dos projectos para distribuição de pessoas para backup. 

Analisa último ponto de situação. 

3 - Mariana inicia testes com equipa. 

11 - Catarina retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

5 - Alexandre pergunta a Mariana quem efectua a manutenção da actual aplicação 

para cartões. 
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5 - Mariana telefona para a manutenção para saber quem efectua a referida 

manutenção (aguardar resposta). 

6 - Alexandre envia mail a solicitar registos exemplo para a correspondência e 

template que a acompanha. 

12 - Alexandre retoma o desenvolvimento da aplicação correspondência. 

4 - Mariana retoma a lista de projectos. 

7 - Mariana recebe solicitação telefónica de ajuda para criar utilizadores na aplicação 

de reclamações. 

5 - Mariana recebe resposta à ligação para a manutenção indicando que apenas o chefe 

da área deve saber quem efectua a manutenção da actual aplicação de cartões. 

5 - Mariana telefona para o chefe da área de manutenção (não atendeu). 

3 - Mariana retoma os testes com equipa CG (inserir processos e clientes) e aguardar 

feedback deles sobre o sucesso ou não dos testes. 

4 - Mariana retoma a realização da lista de projectos. 

8 - Catarina solicita apoio a Gonçalo para utilização de métodos de um objecto dentro 

de uma classe. 

7 - Mariana recebe nova solicitação telefónica de ajuda para criar utilizadores na 

aplicação de reclamações. 

4 - Mariana retoma a realização da lista de projectos. 

9 - Mariana reúne com Pedro da Microsoft sobre questões tecnológicas relacionadas 

com os projectos (associação de documentos via web, invocação de webservices 

através de ASP’s, etc). 

11 - Gonçalo retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

11 - Catarina retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

3 - Mariana retoma testes com equipa CG e espera pelo feedback 

4 - Mariana termina a lista de projectos e distribuição de pessoas pelos projectos 

(responsáveis pelos projectos e respectivos backups). 

10 - Mariana recebe um mail do chefe com o ponto de situação semanal para 

actualização 

3 - Mariana retoma testes com equipa CG e espera pelo feedback 

10 - Mariana imprime lista de projectos e ponto de situação para preparar a reunião da 

tarde. 

5 - Alexandre falou com os responsáveis pela manutenção e obteve o nome da pessoa 

responsável pela aplicação de cartões. 
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5 - Alexandre informa Mariana sobre o nome da pessoa responsável pela aplicação de 

cartões. 

12 - Alexandre retoma o desenvolvimento da aplicação correspondência. 

10 - António solicita a Mariana o preenchimento rápido do ponto de situação. 

10 - Mariana preenche rapidamente o template do ponto de situação. 

8 - Catarina solicita apoio a Gonçalo para utilização de métodos de um objecto dentro 

de uma classe. 

1 - Mariana/Gonçalo/Alexandre/Carla/Catarina efectuam reunião de equipa 

(distribuição de projectos e elementos backup, documentação dos projectos, 

indicações gerais). 

5 - Alexandre falou com a pessoa responsável pela aplicação de cartões e marcou uma 

reunião para esclarecimentos. 

3 - Mariana telefonou para equipa CG de modo a ver a viabilidade de continuar os 

testes. 

8 - Catarina reúne com Gonçalo sobre a funcionalidade de importação da informação 

de Access para SQL. 

 

3ª feira – 07-12-2004 

2 - Catarina envia mail para a equipa de integração para alterar o mecanismo de 

remoção (ao invés de se fazer a remoção lógica, fazer a remoção física dos registos). 

3 - Mariana telefona para equipa CG para ver disponibilidade de prosseguir com os 

testes. De momento, não era possível. 

12 - Alexandre retoma desenvolvimento da aplicação da correspondência. 

10 - Mariana reúne brevemente com António sobre os projectos em curso. 

8 - Catarina conversa com Gonçalo sobre a instanciação de classes da aplicação 

fornecedores (o código que deve estar no construtor). 

16 - Carla retoma desenvolvimento de serviços comuns. 

13 - Mariana retoma o desenvolvimento da funcionalidade para associar documentos 

em ficheiro na aplicação de reclamações. 

7 - Mariana recebe chamada da rede comercial a solicitar a criação/rectificação do 

acesso de um utilizador à aplicação de reclamações. 

11 - Gonçalo efectua o desenvolvimento de classes adicionais para tratamento de dados 

de várias fontes (sqlserver, Access, oracle). 

8 - Catarina solicita ajuda a Gonçalo na utilização de classes. 
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7 - Mariana efectua a determinação do problema do acesso da utilizadora à aplicação 

de reclamações (tabelas de sql). 

7 - Mariana efectua chamada para a utilizadora indicando que se trata de um erro na 

validação da data em que a pessoa deixa de pertencer a um determinado órgão de 

estrutura. 

10 - António solicita uma reunião com todas as equipas de modo a fazer-se um plano 

dos projectos a desenvolver em 2005 e respectivos recursos indicando se existe 

necessidade de mais recursos. 

8 - Gonçalo/Catarina/Carla reúnem-se para determinar o melhor modo de popular uma 

classe. 

11 - Gonçalo e Catarina retomam desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

16 - Carla retoma desenvolvimento de serviços comuns. 

12 - Alexandre retoma desenvolvimento da aplicação da correspondência. 

7 - Mariana resolve o problema do acesso da utilizadora à aplicação de reclamações 

(tabelas de sql). 

15 - Mariana solicita à equipa de publicações a passagem das alterações rectificativas 

relativas ao problema de acesso à aplicação de reclamações para os ambientes de 

qualidade e produção. 

13 - Mariana retoma desenvolvimento da funcionalidade para associar documentos em 

ficheiro na aplicação reclamações. 

14 - António entrega a Mariana propostas de formação para indicação do interesse e em 

caso positivo uma justificação pelo mesmo. 

9 - Mariana solicita a Pedro um documento com os requisitos para passar a 

funcionalidade de associação de documentos em ficheiro para produção. 

15 - Mariana recebe aviso da equipa de publicações sobre a correcta passagem das 

alterações rectificativas para os ambientes de qualidade e produção. 

7 - Mariana telefona à utilizadora que reportou o problema indicando que o mesmo se 

encontra resolvido. A utilizadora testou e confirmou a resolução do problema. 

14 - Mariana analisa as propostas de formação apresentadas e conclui que não são 

prioritárias para o desempenho da equipa. 

13 - Mariana retoma o desenvolvimento da funcionalidade de associação de 

documentos em ficheiro. 
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9 - Pedro dá a Mariana indicações sobre as configurações do ambiente de teste no 

posto de trabalho do utilizador para testar a funcionalidade de associação de 

documentos em na aplicação de reclamações. 

14 - António solicita a Mariana um resumo dos cursos de formação propostos para cada 

elemento da equipa. 

14 - Mariana cria documento com os cursos necessários para cada elemento da equipa. 

14 - Mariana envia mail a António com o documento relativo aos cursos de formação. 

13 - Mariana retoma desenvolvimento da funcionalidade de associação de documentos 

em ficheiro. 

3 - Mariana recebe solicitação da equipa CG para fornecer informação de produção 

respeitante à quantidade de processos por cliente existentes na aplicação de 

reclamações. 

3 - Mariana envia mail para equipa CG com a informação de produção respeitante à 

quantidade de processos por cliente. 

13 - Mariana retoma o desenvolvimento da funcionalidade de associação de 

documentos em ficheiro. 

13 - Mariana efectua testes à funcionalidade de associação de documentos. 

13 - Mariana faz anotações para posterior resolução dos problemas detectados nos 

testes. 

 

5ª feira – 09-12-2004 

2 - Mariana/Catarina recebem mail de aviso de erro em produção sobre actualização 

automática de tabelas. 

8 - Catarina/Gonçalo conversa sobre chaves do modelo de dados da aplicação 

fornecedores. 

2 - Mariana/Catarina pergunta sobre a evolução da alteração do modo de actualização 

automática das tabelas para eliminação física dos registos em vez de eliminação 

lógica. 

8 - Catarina interrompe conversa com Gonçalo devido à pergunta de Mariana. 

2 - Catarina respondeu que ambas as pessoas estão de férias pelo que ainda não houve 

resposta da equipa de integração quanto à eliminação física dos registos. 

8 - Catarina/Gonçalo retomam conversa sobre chaves do modelo de dados da 

aplicação fornecedores. 
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3 - Mariana recebe um mail da equipa CG a solicitar novos quantificadores em 

complemento à informação que já se havia dado na 3ª feira com o número de 

processos por cada cliente (dados de produção). 

8 - Catarina/Gonçalo duvidas no preenchimento de colecções de acordo com o modelo 

de classes da aplicação fornecedores. 

17 - Alexandre recebe chamada telefónica sobre problema no serviço de embargos. 

17 - Alexandre determina problema no webservice que já se encontra em produção e 

que recolhe informação do sistema central (clientes). 

3 - Mariana determina as quantidades solicitadas pela equipa CG na aplicação de 

reclamações. 

15 - Alexandre solicita a Mariana para pedir a publicação das alterações do webservice 

para ambiente de qualidade. 

15 - Mariana solicita a publicação das alterações do webservice para ambiente de 

qualidade. 

3 - Mariana criar folha Excel com os resultados obtidos. 

15 - Mariana recebe aviso da realização da publicação em qualidade do webservice. 

15 - Mariana informa Alexandre para testar as alterações em ambiente de qualidade. 

17 - Alexandre testa as alterações em ambiente de qualidade. 

3 - Mariana envia mail para equipa CG com as quantidades solicitadas. 

11 - Catarina retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

11 - Gonçalo retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

6 - Alexandre recebe resposta ao mail a solicitar registos exemplo para a aplicação da 

correspondência e template que a acompanha. 

15 - Alexandre solicita a Mariana a publicação das alterações para ambiente de 

produção. 

15 - Mariana solicita a publicação das alterações do webservice para ambiente de 

produção. 

12 - Alexandre analisa os ficheiros recebidos e retoma o desenvolvimento da aplicação 

de correspondência. 

8 - Catarina e Gonçalo reúnem para esclarecimentos sobre o front-end da aplicação 

fornecedores. 

9 - Mariana reúne com Pedro para esclarecimento de dúvidas sobre aspectos de 

configuração e parametrização da funcionalidade de associação de documentos na 

aplicação de reclamações. 
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9 - Mariana solicita a Pedro a elaboração de um pequeno documento com todos os 

passos a seguir para colocar as novas funcionalidades em produção. 

11 - Catarina retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

11 - Gonçalo retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

9 - Carla/Pedro/Mariana reunião sobre o projecto de serviços comuns com vista à 

discussão de alguns aspectos tecnológicos envolvidos no seu desenvolvimento. 

9 - Gonçalo solicita apoio ao Pedro sobre aspectos de segurança na aplicação 

fornecedores. 

7 - Mariana recebe chamada com indicação de problema na aplicação de reclamações. 

Efectua a operação com a utilizadora (via telefone) e verifica que não ocorreu 

qualquer problema. A utilizadora voltará a ligar se ocorrer novamente o problema. 

16 - Carla retoma desenvolvimento dos serviços comuns. 

9 - Catarina/Gonçalo/Pedro efectuam vários testes não conclusivos relativos à 

segurança na aplicação de fornecedores. 

9 - Pedro investiga o assunto da segurança na aplicação de fornecedores. 

15 - Mariana visto que passado algum tempo ainda não ter sido recepcionado o aviso de 

publicação em produção do serviço de embargos, Mariana efectua chamada para a 

equipa de publicações que informa que por ordem da direcção só serão efectuadas 

publicações para produção na 2ª feira seguinte. 

15 - Mariana informa Alexandre da impossibilidade de passagem imediata a produção 

do serviço de embargos. 

15 - Alexandre informa a equipa que utiliza o serviço de embargos do sucedido. 

12 - Alexandre retoma desenvolvimento da aplicação correspondência. 

3 - Mariana recebe chamada para reiniciar os testes com equipa CG. 

3 - Mariana reinicia os testes e aguarda feedback. 

13 - Mariana continuação do desenvolvimento da funcionalidade de associação de 

documentos em ficheiro. 

3 - Mariana recebe chamada com feedback negativo dos testes com CG. Efectua 

novas inserções de processos na aplicação. 

13 - Mariana continua o desenvolvimento da funcionalidade de associação de 

documentos em ficheiro. 

 

6ª feira – 10-12-2004 

11 - Catarina retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 
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12 - Alexandre retoma desenvolvimento da aplicação correspondência. 

16 - Carla retoma desenvolvimento dos serviços comuns. 

14 - António solicita a Mariana o plano de projectos para 2005 (projectos, pessoas 

afectas, tempos previstos). 

14 - Mariana elabora plano de projectos para 2005. 

11 - Gonçalo retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

9 - Gonçalo recebe chamada de Pedro indicando que não foi ainda possível determinar 

a acusa do problema de segurança reportado na aplicação de fornecedores. 

8 - Gonçalo conversa com Mariana e Catarina decidindo-se suspender 

temporariamente a resolução desta questão. 

11 - Catarina retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

11 - Gonçalo retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

3 - Mariana recebe chamada para novos testes com equipa CG. 

3 - Mariana reinicia os testes e aguarda feedback. 

8 - Gonçalo e Catarina investigam na net questões sobre implementação de classes. 

14 - Mariana termina plano de projectos para 2005. 

9 - Gonçalo recebe chamada de Pedro com uma proposta de solução para a questão de 

segurança na aplicação de fornecedores. Gonçalo indica que já testou essa proposta 

mas que não soluciona o problema. 

14 - Mariana envia por mail o plano de projectos de 2005 para o chefe da área. 

1 - Mariana adia reunião de equipa para a próxima 2ª feira devido à falta de alguns 

elementos. 

3 - Mariana recebe chamada para novos testes com equipa CG. 

3 - Mariana reinicia os testes e aguarda feedback. 

11 - Catarina retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

11 - Gonçalo retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

10 - Mariana inicia a actualização do documento de ponto de situação. 

3 - Mariana recebe chamada para novos testes com equipa CG. 

3 - Mariana reinicia os testes e aguarda feedback. 

10 - Mariana retoma a actualização do documento de ponto de situação. 

3 - Mariana recebe chamada para novos testes com equipa CG. 

3 - Mariana reinicia os testes e aguarda feedback. 

10 - Mariana retoma a actualização do documento de ponto de situação. 

10 - Mariana envia o documento de ponto de situação para o chefe da área. 
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13 - Mariana retoma desenvolvimento da funcionalidade de associação de documentos. 

 

2ª feira – 13-12-2004 - Formação 

3ª feira – 14-12-2004 

15 - Catarina solicita a Mariana que peça à equipa de publicações acesso para executar 

script de alteração na base de dados em produção. 

12 - Alexandre retoma desenvolvimento da aplicação correspondência. 

15 - Mariana telefona para equipa de publicações a solicitar a permissão de execução 

de scripts. Ninguém atendeu. 

11 - Gonçalo retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

15 - Mariana telefona novamente para equipa de publicações a solicitar a permissão de 

execução de scripts. 

15 - Mariana solicita a Catarina que especifique telefonicamente à equipa de 

publicações quais os paços a seguir. Devido à impossibilidade de fornecer o acesso 

pretendido, a equipa de publicações irá executar um script de 30 em 30 minutos. 

16 - Carla retoma desenvolvimento dos serviços comuns. 

15 - Mariana recebe mail da equipa de publicações a confirmar alteração do script para 

ser executado de 30 em 30 minutos. 

8 - Gonçalo conversa com Mariana e Catarina sobre questões funcionais da aplicação 

fornecedores. 

11 - Gonçalo retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

8 - Mariana solicita a Catarina o local da base de dados dos fornecedores. 

8 - Catarina indica servidor, user e password. 

8 - Mariana cria nova instancia sql para aceder à base de dados (utiliza SQLerver 

2000) 

8 - Mariana conversa com Catarina para esclarecer requisitos sobre consultas a 

fornecedores. 

8 - Catarina conversa com Gonçalo e Mariana sobre forma de implementação das 

classes para pesquisa. 

14 - António convoca verbalmente Mariana para reunião breve sobre projectos. 

11 - Catarina e Gonçalo criam uma classe para pesquisar fornecedores. 

11 - Mariana obtém a última versão do projecto fornecedores através da aplicação de 

gestão de versões. 
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11 - Mariana inicia desenvolvimento da componente web do projecto de fornecedores 

que corresponde às consultas de fornecedores. 

11 - Mariana recebe mail de Catarina com ecran relativo à ficha do fornecedor. 

13 - Pedro solicita a Mariana que faça uma alteração num componente disponibilizado 

por Pedro que efectua o upload de ficheiros. 

13 - Mariana efectua a alteração colocando alguns parâmetros como opcionais (visual 

basic 6.0). 

13 - Mariana testa o componente com as alterações mas ocorrem erros. 

13 - Pedro tenta determinar e solucionar o problema. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento do projecto fornecedores. 

3 - Mariana recebe chamada da equipa CG para retomar testes em desenvolvimento. 

3 - Mariana efectua testes e aguarda feedback. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento do projecto fornecedores. 

8 - Mariana solicita a Catarina esclarecimentos sobre as pesquisas na aplicação de 

fornecedores. 

13 - Pedro solicita a Mariana novas alterações no componente disponibilizado por 

Pedro que efectua o upload de ficheiros (download automático caso nunca tenha 

sido utilizado localmente). 

13 - Mariana realiza alterações e testes com sucesso. 

15 - Mariana solicita a publicação das alterações para qualidade. 

8 - Carla presta apoio a Alexandre sobre utilização de webservices específicos de 

acesso ao sistema central. 

15 - Mariana recebe confirmação de publicação efectuada. 

8 - Gonçalo e Catarina retomam a conversa sobre as classes da aplicação de 

fornecedores. 

12 - Alexandre retoma desenvolvimento da aplicação correspondência. 

16 - Carla retoma desenvolvimento dos serviços comuns. 

13 - Mariana testa as alterações em qualidade mas sem sucesso. 

15 - Mariana telefona para a equipa de publicações a reportar o erro do servidor e 

aguarda resolução. 

11 - Gonçalo retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

16 - Catarina retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

3 - Mariana recebe chamada da equipa CG para retomar testes em desenvolvimento. 

3 - Mariana efectua testes e aguarda feedback. 
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15 - Mariana recebe chamada da equipa de publicações indicando que o problema se 

encontra resolvido. 

13 - Mariana recomeça os testes mas ocorre um erro. 

 

4ª feira – 15-12-2004 

12 - Alexandre retoma desenvolvimento da aplicação correspondência. 

3 - Mariana recebe chamada da equipa CG para retomar testes em desenvolvimento. 

3 - Mariana efectua testes e aguarda feedback. 

14 - António solicita a Mariana o documento com o orçamento para 2005. 

14 - Mariana envia um mail a António com o orçamento para 2005. 

16 - Carla retoma desenvolvimento de serviços comuns. 

3 - Mariana recebe chamada da equipa CG para retomar testes em desenvolvimento. 

3 - Mariana efectua testes e aguarda feedback. 

8 - Gonçalo solicita a Catarina que inclua uma operação de importação da aplicação 

de fornecedores dentro de uma transacção. 

1 - Mariana marca reunião de ponto de situação com a equipa. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da componente web do projecto fornecedores. 

3 - Mariana recebe chamada da equipa CG para retomar testes em desenvolvimento. 

3 - Mariana efectua testes e aguarda feedback. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da componente web do projecto fornecedores. 

11 - Gonçalo retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

2 - Catarina solicita a Mariana intervenção para conseguir efectuar testes da 

propagação de mensagens na actualização automática de tabelas. 

2 - Mariana telefona para as pessoas que podem manipular os dados que informam 

que só poderão realizar os referidos testes do dia seguinte. 

2 - Mariana informa Catarina sobre a data dos testes. 

11 - Catarina retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

8 - Mariana solicita a Gonçalo esclarecimentos sobre o conteúdo e forma de 

preenchimento de colecções dentro da classe fornecedor. 

11 - Gonçalo retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

13 - Mariana solicita apoio a Pedro para solucionar um problema na aplicação de 

reclamações que passou para qualidade e não se conseguiu por a funcionar a 

funcionalidade de associação de documentos. 

13 - Mariana e Pedro tentam determinar o problema. 
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13 - Pedro recebe uma chamada e tem de se ausentar. 

13 - Resolução do problema da aplicação de reclamações fica pendente. 

8 - Carla presta apoio a Alexandre na aplicação correspondência. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

1 - Mariana/Gonçalo/Catarina/Carla realiza-se reunião de ponto de situação. 

16 - Carla retoma desenvolvimento de serviços comuns. 

5 - Alexandre fala com as pessoas que detêm os dados relativos a cartões e é 

reencaminhado para outra colega que possui a informação específica de que 

necessita. 

5 - Alexandre telefona para a colega mas esta não se encontra ficando de ligar mais 

tarde. 

14 - António solicita reunião com Mariana sobre orçamento. 

14 - António solicita reunião com Mariana/Gonçalo/Alexandre/Catarina/Carla para 

indicações gerais e actividades para 2005. 

13 - Mariana reúne com Pedro para tentar finalizar a resolução do problema da 

aplicação de reclamações. 

15 - Mariana solicita por telefone à equipa de publicações uma alteração de 

configurações em ambiente de qualidade. 

13 - O problema não é ultrapassado e fica pendente para o dia seguinte. 

 

5ª feira – 16-12-2004 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

16 - Carla retoma desenvolvimento dos serviços comuns. 

12 - Alexandre retoma desenvolvimento da aplicação de correspondência. 

11 - Gonçalo encontra uma possível causa para o problema de segurança detectado na 

aplicação de fornecedores mas não conclui nada. 

11 - Gonçalo retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

11 - Catarina retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

8 - Gonçalo solicita apoio de Catarina quanto à utilização de algumas classes 

desenvolvidas por Catarina. 

5 - Alexandre tenta contactar novamente a pessoa que detêm os dados relativos a 

cartões. 

11 - Catarina retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

11 - Gonçalo retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 
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12 - Alexandre retoma desenvolvimento da aplicação correspondência. 

3 - Mariana recebe chamada da equipa CG para retomar testes em desenvolvimento. 

3 - Mariana efectua testes e aguarda feedback. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

3 - Mariana recebe chamada da equipa CG para retomar testes em desenvolvimento. 

3 - Mariana efectua testes e aguarda feedback. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

3 - Mariana recebe chamada da equipa CG para retomar testes em desenvolvimento. 

3 - Mariana efectua testes e aguarda feedback. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

8 - Mariana solicita apoio a Carla para resolução de um erro na aplicação de 

fornecedores. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

8 - Alexandre solicita apoio a Carla no desenvolvimento da aplicação 

correspondência. 

8 - Mariana solicita apoio a Gonçalo sobre colocar uma descrição existente numa 

subclasse dentro da grid que aparece no form. 

12 - Alexandre retoma desenvolvimento da aplicação correspondência. 

16 - Carla retoma desenvolvimento de serviços comuns. 

11 - Gonçalo investiga solução do problema. 

11 - Gonçalo resolve o problema e altera directamente a página web na aplicação de 

fornecedores. 

11 - Gonçalo retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

 

6ª feira – 17-12-2004 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores analisando a 

resolução do problema do dia anterior. 

11 - Gonçalo retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores (componente form). 

11 - Catarina retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores (classes, sql e 

forms). 

12 - Alexandre retoma desenvolvimento da aplicação correspondência. 

8 - Carla retoma apoio dado a Alexandre no desenvolvimento da aplicação 

correspondência. 

8 - Mariana informa Catarina sobre falta de preenchimento de atributos numa classe. 
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8 - Catarina rectifica preenchimento de atributos e informa Mariana. 

11 - Catarina retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

8 - Mariana pergunta a Gonçalo a causa dos erros na compilação geral da aplicação. 

8 - Gonçalo fornece as instruções para instalar os componentes que estão a ser 

utilizados noutras partes do projecto de modo a que todos tenham o mesmo 

ambiente de desenvolvimento. 

8 - Mariana instala os referidos componentes. 

8 - Gonçalo apresenta exemplos de utilização do objecto tab numa página web. 

8 - Catarina solicita apoio para testes integrados do form que utiliza os componentes 

instalados. 

8 - Gonçalo dá apoio aos testes. 

11 - Gonçalo retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

3 - Mariana recebe chamada da equipa CG para retomar testes em desenvolvimento da 

aplicação de reclamações. 

3 - Mariana efectua testes e aguarda feedback. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

16 - Carla retoma desenvolvimento dos serviços comuns. 

17 - Alexandre recebe telefonema para testar alterações no webservice embargos em 

ambiente de desenvolvimento). 

3 - Mariana recebe chamada da equipa CG para retomar testes em desenvolvimento da 

aplicação de reclamações. 

3 - Mariana efectua testes e aguarda feedback. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

8 - Mariana encontra erro na utilização de licenças do produto e solicita apoio a 

Gonçalo que tem esse assunto à sua responsabilidade. 

8 - Gonçalo resolve assunto do licenciamento incluindo um ficheiro no projecto de 

modo a que este seja compilado junto com a aplicação. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

11 - Gonçalo retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

15 - Alexandre solicita a Mariana a passagem do serviço dos embargos para qualidade. 

15 - Mariana solicita à equipa de publicações a passagem do serviço para qualidade. 

15 - Mariana recebe aviso da realização da passagem para qualidade. 

15 - Mariana informa Alexandre sobre a passagem. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 
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17 - Alexandre testa serviço com sucesso. 

15 - Alexandre solicita a Mariana a passagem do serviço para produção. 

15 - Mariana solicita passagem do serviço para produção. 

15 - Mariana recebe aviso da realização da passagem para produção. 

15 - Mariana informa Alexandre sobre a passagem. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

17 - Alexandre testa serviço com sucesso. 

17 - Alexandre informa cliente que o serviço se encontra em produção. 

 

2ª feira – 20-12-2004 

11 - Mariana retoma desenvolvimento da aplicação de fornecedores. 

12 - Alexandre retoma desenvolvimento da aplicação correspondência. 

16 - Carla retoma desenvolvimento dos serviços comuns. 

10 - Mariana recebe mail de António a solicitar a actualização do documento de ponto 

de situação semanal. 

10 - Mariana inicia a actualização do ponto de situação semanal. 

10 - Mariana envia mail a António com o ponto de situação semanal actualizado. 

7 - Mariana recebe telefonema sobre problema num processo da aplicação de 

reclamações. 

11 - Mariana termina assunto que estava a tratar na aplicação fornecedores. 

12 - Carla ajuda Alexandre num esclarecimento sobre .Net. 

8 - Gonçalo e Catarina conversam sobre aplicação fornecedores (utilização de grelhas 

para efectuar eventos de inserção, alteração e eliminação). 

1 - Mariana marca reunião de equipa. 

16 - Carla retoma desenvolvimento dos serviços comuns. 

14 - António solicita a presença de Mariana e Alexandre de modo obter 

esclarecimentos sobre o problema sucedido no serviço dos embargos para responder 

a um mail. 

3 - Mariana recebe telefonema da equipa CG a solicitar acesso à aplicação de 

reclamações para efectuar testes. 

1 - Mariana/Gonçalo/Alexandre/Carla/Catarina efectuam reunião de ponto de situação 

dos projectos. 

12 - Alexandre retoma desenvolvimento da aplicação correspondência. 

16 - Carla retoma desenvolvimento dos serviços comuns. 
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11 - Gonçalo retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

2 - Mariana recebe telefonema indicando disponibilidade da equipa respectiva 

efectuar testes da propagação de mensagens na actualização automática de tabelas. 

2 - Mariana informa Catarina para que acompanhe os testes. 

2 - Catarina informa Mariana que os testes foram bem sucedidos. 

2 - Catarina solicita a passagem para produção das alterações que tinham sido 

efectuadas na propagação de mensagens para actualização automática de tabelas. 

8 - Gonçalo/Catarina/Carla reúnem-se para tentar determinar a viabilidade da 

utilização das grelhas para tratamento de eventos de inserção, alteração e eliminação 

de registos. 

5 - Mariana efectua telefonema ao colega que ficou de indicar a pessoa responsável 

pela informação sobre cartões ficando a saber que este se encontra de férias. 

5 - Mariana e Alexandre vão falar com o substituto desse colega para tentar 

determinar que é a pessoa que possui a referida informação. Fica marcada uma 

reunião para o dia seguinte. 

11 - Mariana retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

8 - Gonçalo/Catarina/Carla concluem que é viável a utilização das grelhas desde que 

não possuam a propriedade de ordenação activada. 

8 - Mariana solicita apoio a Gonçalo e Catarina sobre navegação dentro das classes 

(obtenção de dados de classes superiores para preenchimento de grelha). 

11 - Mariana retoma desenvolvimento da aplicação de fornecedores. 

12 - Alexandre retoma desenvolvimento da aplicação correspondência. 

16 - Carla retoma desenvolvimento dos serviços comuns. 

11 - Gonçalo retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

11 - Catarina retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

 

3ª feira – 21-12-2004 

11 - Mariana retoma desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

11 - Mariana possui um erro na aplicação fornecedores e aguarda chegada de colegas 

para solucionar a questão em conjunto (classes não preenchidas). 

12 - Alexandre retoma desenvolvimento da aplicação correspondência. 

7 - Mariana tenta resolver o problema num processo da aplicação de reclamações 

reportado num telefonema do dia anterior.  
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7 - Mariana soluciona o problema e envia um mail ao cliente indicando a sua 

resolução. 

11 - Gonçalo retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

11 - Catarina retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

5 - Alexandre efectua reunião sobre dados de cartões para tratamento da 

correspondência devolvida. 

3 - Mariana solicita a Gonçalo a criação de um utilizador com acesso à aplicação de 

reclamações para que a equipa CG possa efectuar testes. 

8 - Mariana reúne com Gonçalo e Carla para solucionar o erro na aplicação 

fornecedores sobre classes não preenchidas. 

5 - Alexandre informa Mariana que a informação de cartões que se encontra 

disponível não está acessível da forma esperada visto que pretende iniciar a pesquisa 

por número de cartão e não por número de conta ou de cliente como esperado.  

5 - Mariana indica a Alexandre que solicite o apoio da equipa de integração de modo a 

analisar se conseguimos chegar aos dados por outro critério. 

12 - Alexandre retoma desenvolvimento da aplicação correspondência. 

11 - Gonçalo retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

11 - Catarina retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

3 - Mariana fornece acesso para testes à aplicação de reclamações e testa ambiente 

com a equipa CG mas esta não consegue aceder ao domínio de desenvolvimento. 

17 - António solicita a Alexandre investigação sobre um aparente problema no serviço 

de embargos. 

17 - Alexandre investiga problema com o serviço de embargos. 

3 - Mariana recebe chamada da equipa CG para retomar testes em desenvolvimento da 

aplicação de reclamações. 

3 - Mariana efectua testes e aguarda feedback. 

11 - Mariana retoma desenvolvimento da aplicação de fornecedores. 

 

4ª feira – 22-12-2004 

X - Carla doente. 

18 - Mariana recebe mail a solicitar ajustes na aplicação campanhas que se encontra em 

qualidade à várias semanas. 

18 - Mariana efectua ajustes na aplicação campanhas. 

8 - Gonçalo e Catarina tentam conjuntamente solucionar outra questão em .net. 
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14 - António comunica a Mariana a realização de uma reunião sobre o serviço de 

embargos. 

14 - Mariana fala com Alexandre para esclarecer os problemas que ocorreram com o 

serviço de embargos (causas detectadas) e comunica a hora da reunião e convoca 

Alexandre. 

18 - Mariana retoma ajustes na aplicação campanhas. 

17 - Alexandre continua a tentar ajudar a equipa cliente a perceber qual o problema na 

utilização do serviço de embargos. 

7 - Mariana recebe chamada para encaminhar um pedido que solicita a atribuição de 

acesso de alguns utilizadores à aplicação de reclamações. Mariana indica que a 

própria aplicação tem um módulo de gestão de acessos, mas a área de gestão de 

pedidos insiste em que seja analisado o caso indicando que irá encaminhar para 

Mariana a resolução do problema. 

2 - Mariana recebe ainda mensagens de erro em qualidade e produção relativas à 

propagação automática de dados de tabelas gerais e fala com Catarina concluindo 

que são mensagens antigas que ainda estavam em espera. 

5 - Alexandre tenta novamente comunicar com a equipa de integração que o informa 

que os dados que pretende sobre cartões não se encontram disponíveis na forma 

pretendida e que para isso serão necessários desenvolvimentos em outras áreas. 

18 - Mariana retoma ajustes na aplicação campanhas. 

17 - Alexandre informa Mariana que não existe qualquer problema com o serviço de 

embargos, apenas alguns problemas na aplicação que invoca o serviço mas que não 

é da sua responsabilidade. 

12 - Alexandre retoma desenvolvimento da aplicação correspondência. 

11 - Catarina e Gonçalo continuam o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

14 - António, Mariana e Alexandre efectuam reunião com equipa de integração e com a 

equipa cliente do serviço de embargos com vista a esclarecer os problemas ocorridos 

bem como avaliar se a solução já implementada satisfaz plenamente as necessidades 

do cliente. A equipa de integração compromete-se em analisar melhor a relação 

custo benefício em fazer alterações ao serviço de embargos visto que o mesmo já se 

encontra em produção. 

11 - Catarina informa Mariana que na aplicação de fornecedores é necessário ter um 

link para os documentos associados a cada fornecedor. 
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12 - Alexandre informa Mariana que não será possível cumprir o prazo estipulado para 

o desenvolvimento da aplicação de correspondência visto que existem dependências 

de informação de outras equipas, nomeadamente no que respeita a cartões. 

18 - Mariana informa António que as alterações à aplicação de campanhas se 

encontram quase finalizadas e solicita que António envie um mail a informar o 

cliente assim que as alterações estejam em qualidade. 

 

5ª feira – 23-12-2004 

18 - Mariana finaliza alterações à aplicação campanhas. 

15 - Mariana solicita publicação das alterações na aplicação campanhas para ambiente 

de qualidade. 

1 - Mariana marca reunião de ponto de situação para as 14:30h. 

11 - Mariana retoma desenvolvimento do projecto fornecedores. 

11 - Catarina retoma desenvolvimento do projecto fornecedores. 

2 - Catarina envia mail para equipa de integração para eliminarem o aviso de erro em 

ambiente de qualidade visto que ainda estamos a receber mensagens por mail 

indicando problemas na integridade referencial. 

11 - Catarina retoma desenvolvimento do projecto fornecedores. 

11 - Catarina informa Mariana que deve fazer um “get latest version” ao projecto visto 

que ele efectuou alterações às classes. 

11 - Mariana efectua o “get latest version” do projecto. 

12 - Alexandre retoma desenvolvimento da aplicação correspondência. 

16 - Carla retoma desenvolvimento dos serviços comuns. 

11 - Gonçalo retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

11 - Mariana retoma desenvolvimento do projecto fornecedores. 

15 - Mariana recebe confirmação de publicação para qualidade da aplicação 

campanhas. 

18 - Mariana testa em qualidade as alterações efectuadas na aplicação campanhas. 

18 - Mariana envia um mail a António indicando que as alterações efectuadas na 

aplicação campanhas já se encontram em qualidade e que os testes ocorreram com 

sucesso, solicitando por isso que António informe formalmente o cliente. 

11 - Mariana retoma desenvolvimento do projecto fornecedores. 

11 - Mariana informa Catarina que a abertura de documentos a partir da aplicação já se 

encontra efectuada. 
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8 - Mariana solicita apoio de Carla sobre libertação de informação guardada em cache 

na aplicação de fornecedores em .net. Carla recomenda a utilização de variáveis de 

sessão. 

3 - Mariana recebe chamada da equipa CG para retomar testes em desenvolvimento da 

aplicação de reclamações. 

3 - Mariana efectua testes e aguarda feedback. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

1 - Mariana, Catarina, Carla, Gonçalo e Alexandre efectuam reunião de ponto de 

situação dos projectos. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

12 - Alexandre retoma desenvolvimento da aplicação correspondência. 

16 - Carla retoma desenvolvimento dos serviços comuns. 

11 - Gonçalo retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

11 - Catarina retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

3 - Mariana recebe chamada da equipa CG para retomar testes em desenvolvimento da 

aplicação de reclamações. 

3 - Mariana efectua testes e aguarda feedback. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

3 - Mariana recebe chamada da equipa CG para retomar testes em desenvolvimento da 

aplicação de reclamações. 

3 - Mariana efectua testes e aguarda feedback. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

17 - Alexandre informa Carla de todos os aspectos relativos ao serviço de embargos 

devido a férias de Alexandre. 

8 - Mariana solicita apoio a Gonçalo para solucionar um problema de datas nulas 

dentro das classes bem como formatação de datas. 

2 - Catarina explica a Mariana como se processa a manutenção das mensagens para 

transferir essa tarefa para Mariana devido a ausência de Catarina. 

 

2ª feira – 27-12-2004 

X - Alexandre em férias. 

2 - Mariana tenta efectuar a manutenção das mensagens mas não consegue e aguarda 

por Catarina. 
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2 - Catarina efectua a manutenção das mensagens e explica a Mariana que deve 

seleccionar um critério específico para pesquisa das mensagens em erro. 

8 - Catarina e Gonçalo afinam aspectos da aplicação de fornecedores. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

2 - Mariana efectua a manutenção das mensagens. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

16 - Carla retoma desenvolvimento dos serviços comuns. 

2 - Mariana efectua a manutenção das mensagens. 

13 - Pedro marca com Mariana resolução da passagem para qualidade da aplicação de 

reclamações para o dia seguinte de manhã. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

8 - Mariana solicita apoio a Carla sobre criação de janelas com scroll em .net. 

2 - Mariana efectua a manutenção das mensagens. 

16 - Carla retoma desenvolvimento dos serviços comuns. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

2 - Mariana efectua a manutenção das mensagens. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

11 - Gonçalo retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

11 - Catarina retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

11 - Mariana envia mail à cliente da aplicação fornecedores a solicitar disponibilidade 

para iniciar testes em controlo de qualidade. 

14 - Mariana recebe mail de António a solicitar actualização do plano de projectos e 

recursos para 2005. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

2 - Mariana efectua a manutenção das mensagens. 

11 - Mariana retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

18 - António envia mail à cliente da aplicação campanhas com conhecimento a Mariana 

informando que as alterações solicitadas já se encontram disponíveis para testar e 

que necessita de uma resposta urgente quanto à data de passagem para produção. 

 

3ª feira – 28-12-2004 

2 - Mariana efectua a manutenção das mensagens. 

18 - António solicita a Mariana que telefone para a cliente da aplicação campanhas de 

modo a agendar a passagem da aplicação para produção. 
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2 - Mariana efectua a manutenção das mensagens. 

18 - Mariana telefona para a cliente da aplicação campanhas que disse ir iniciar os 

testes dando de seguida uma resposta. 

16 - Carla retoma desenvolvimento dos serviços comuns. 

11 - Gonçalo retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

11 - Catarina retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

14 - Mariana recebe mail de António solicitando a actualização da distribuição dos 

projectos em curso e afectação de recursos prevista para 2005 incluindo os novos 

projectos atribuídos. 

11 - Catarina prepara passagem da base de dados da aplicação de fornecedores para 

qualidade. 

1 - Mariana marca reunião de ponto de situação para as 14:30h com Gonçalo, Carla, e 

Catarina. 

15 - Catarina envia mail a Mariana com a base de dados dos fornecedores limpa e 

pronta para ser colocada em qualidade. 

15 - Mariana prepara documento para de criação de nova base de dados em qualidade. 

2 - Catarina efectua a manutenção das mensagens. 

15 - Mariana solicita a passagem da base de dados para qualidade. 

11 - Catarina retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

11 - Gonçalo aprimora componente gráfica da aplicação de fornecedores. 

15 - Mariana prepara documento para de criação de novo site na intranet em qualidade 

relativo à aplicação de fornecedores. 

8 - Gonçalo solicita apoio a Mariana para definir aspectos gráficos na aplicação de 

fornecedores. 

15 - Mariana solicita criação de novo site na intranet em qualidade. 

11 - Gonçalo retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

2 - Catarina efectua a manutenção das mensagens. 

11 - Catarina retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

1 - Mariana prepara reunião de ponto de situação (documento de ponto de situação e 

plano de distribuição de projectos). 

1 - Mariana realiza reunião de ponto de situação com Catarina, Gonçalo e Carla. 

2 - Catarina efectua a manutenção das mensagens. 

16 - Carla retoma desenvolvimento dos serviços comuns. 
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8 - Catarina prepara alguma documentação sobre as suas tarefas para possíveis 

problemas que possam surgir na sua ausência. 

15 - Mariana recebe mail com a verificação da nova base de dados passada para 

qualidade (aplicação de fornecedores) e mais alguns dados para preencher. 

15 - Mariana reenvia mail para Catarina efectuar o preenchimento necessário. 

2 - Catarina efectua a manutenção das mensagens. 

8 - Catarina retoma a preparação de documentação sobre as suas tarefas. 

8 - Mariana solicita apoio a Gonçalo sobre imagens da aplicação fornecedores. 

11 - Mariana testa a aplicação de fornecedores em ambiente de qualidade e ocorre um 

erro. 

11 - Gonçalo retoma o desenvolvimento da aplicação fornecedores. 

10 - Mariana reúne com António para ponto de situação dos projectos devido a férias 

de António. 

8 - Catarina envia mail a Mariana com a documentação sobre as suas tarefas. 

11 - António envia mail com conhecimento a Mariana para a cliente da aplicação 

fornecedores para agilizar o teste e aprovação da aplicação. 

 

 

4ª feira – 29-12-2004 

X - Alexandre em férias. 

X - Catarina em férias. 

X - António em férias. 

X - Carla doente. 

X - Gonçalo doente. 

2 - Mariana efectua a manutenção das mensagens. 

11 - Mariana recebe mail de resposta da cliente da aplicação fornecedores indicando 

que a pessoa que irá efectuar os testes se encontra de férias mas que pretendia ter 

acesso à aplicação para a visualizar. 

11 - Mariana recebe telefonema da cliente da aplicação fornecedores para combinar a 

disponibilização da aplicação. 

2 - Mariana efectua a manutenção das mensagens. 

11 - Mariana tenta resolver o problema que ocorreu na aplicação fornecedores quando 

esta passou para qualidade. 

2 - Mariana efectua a manutenção das mensagens. 
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11 - Mariana retoma resolução do problema na aplicação fornecedores. 

2 - Mariana efectua a manutenção das mensagens. 

11 - Mariana retoma resolução do problema na aplicação fornecedores. 

13 - Pedro solicita a Mariana reunião rápida sobre resolução de problemas na aplicação 

de reclamações. 

13 - Pedro marca com Mariana resolver o problema da aplicação reclamações durante a 

tarde. 

13 - Pedro e Mariana reúnem com a equipa de publicações para tentar resolver o 

problema da aplicação reclamações visto tratar-se de um problema de configurações 

ou direitos de acesso no servidor. 

13 - Pedro não consegue encontrar o problema e compromete-se a ir investigar melhor 

as causas possíveis. 

15 - Mariana conversa com a equipa de publicações visto que a aplicação fornecedores 

não está a funcionar em qualidade. 

15 - A equipa de publicações informa Mariana que as configurações de acesso à base 

de dados se encontram incorrectas mas que já foram rectificadas. 

11 - Mariana testa novamente a aplicação fornecedores em ambiente de qualidade e 

encontra novo problema. 

11 - Mariana telefona para a equipa de publicações e percebe que se trata de um 

problema com um utilitário que a aplicação usa. 

11 - Mariana tenta perceber o problema mas não consegue determinar a causa. 

2 - Mariana efectua a manutenção das mensagens. 

 

5ª feira – 30-12-2004 

X - Alexandre em férias. 

X - Catarina em férias. 

X - António em férias. 

X - Carla doente. 

2 - Mariana efectua a manutenção das mensagens. 

13 - Mariana aguarda pela chegada de Pedro para retomar a resolução do problema da 

aplicação de reclamações bem como o problema da aplicação fornecedores. 

13 - Pedro retoma investigação do problema existente na aplicação de reclamações. 

8 - Mariana solicita apoio a Gonçalo sobre o problema na aplicação fornecedores. 
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8 - Gonçalo conclui que se trata de uns ficheiros em falta relativos ao utilitário 

utilizado pela aplicação. 

15 - Mariana e Gonçalo falam telefonicamente com a equipa de publicações para que 

os ficheiros em falta sejam colocados no servidor de qualidade. 

11 - Mariana testa aplicação de fornecedores (componente web) e funciona bem. 

8 - Mariana conversa com Gonçalo para analisar como passar a componente local da 

aplicação (forms windows) para uma área acessível à cliente. 

15 - Mariana fala com a equipa de publicações para saber quais os passos a efectuar 

para passar a componente Windows da aplicação fornecedores. A equipa de 

publicações solicita um mail com pessoas e acessos para poder criar uma área. 

15 - Gonçalo prepara ficheiros e configurações da área onde irá ficar a parte Windows 

da aplicação fornecedores. 

13 - Pedro solicita a Mariana um teste à aplicação de reclamações mas o problema 

ainda não se encontra ultrapassado. 

13 - Pedro retoma investigação do problema existente na aplicação de reclamações. 

15 - Mariana retoma preparação da área para a aplicação de fornecedores. 

15 - Mariana envia mail à equipa de publicações para criarem a área conforme as 

configurações descritas e aguarda resposta. 

15 - Mariana solicita à equipa de publicações a execução de um script na base de dados 

dos fornecedores para alteração de uma stored procedure e aguarda resposta. 

11 - Gonçalo investiga funcionalidade de encriptação de strings no .net. 

18 - Mariana telefona à cliente da aplicação campanhas com vista a obter uma resposta 

quanto à passagem para produção da aplicação. Ninguém atende. 

15 - Mariana recebe confirmação da execução do script na base de dados dos 

fornecedores. 

11 - Mariana testa aplicação de fornecedores com sucesso. 

18 - Mariana telefona novamente à cliente da aplicação campanhas. Ninguém atende. 

15 - Mariana recebe confirmação da criação da área para a aplicação fornecedores. 

15 - Mariana solicita à equipa de publicações a criação de um shortcut no posto de 

trabalho dos utilizadores da aplicação fornecedores e aguarda resposta. 

18 - Mariana telefona novamente à cliente da aplicação campanhas que viabiliza a 

passagem da aplicação para produção. 
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11 - Gonçalo apresenta a Mariana uma pequena aplicação exemplo desenvolvida por 

Gonçalo para encriptar e desencriptar strings com vista a inibir a visualização dos 

ficheiros de configuração que contêm os dados de acesso ao SQL. 

15 - Mariana solicita à equipa de publicação a passagem para produção da base de 

dados e da componente web da aplicação de campanhas e aguarda resposta. 

2 - Mariana efectua a manutenção das mensagens. 

15 - Mariana recebe mail confirmando a criação do shortcut para os utilizadores da 

aplicação fornecedores. 

15 - Mariana recebe confirmação da passagem para produção da aplicação de 

campanhas. 

18 - Mariana testa aplicação de campanhas em produção e ocorre um erro. 

15 - Mariana telefona para a equipa de publicações e percebem que o user e password 

para acesso ao SQL não está correcto. A equipa de publicações procede à 

rectificação do problema. 

18 - Mariana testa novamente a aplicação de campanhas com sucesso. 

15 - Mariana envia mail à cliente da aplicação de fornecedores indicando que o shortcut 

já se encontra criado. 

11 - Mariana aguarda feedback sobre testes na aplicação de fornecedores em ambiente 

de qualidade. 

2 - Mariana termina manutenção de mensagens. 

 

 


